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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Denna studie handlar om varuhantering och lagerstyrning av 

kolonialvaror på Coop Extra Norremark i Växjö. Studien var ett uppdrag från Coop 

Extras butikschef, som ansåg att matbutiken var i behov av att effektivisera butikens 

varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror. Situationen på Coop Extra innebar ett 

överfyllt och ostrukturerat varulager, vilket gjorde att det gick åt mer tid än nödvändigt 

att hantera varor samt att mer kapital bands i butikens lager än vad som var behovet.  

Lean har förekommit inom tillverkningsindustrin sedan 1980-talet. I början av 2000-

talet spred sig Lean till tjänsteföretag och offentlig verksamhet. Lean innebar då 

produktutveckling och effektivisering av organisationens olika processer, för att 

generera en högre kundnytta. När Lean används skapas möjligheter för en organisation 

att uppnå resultat som tillfredsställer medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva Coop Extras varuhantering och lagerstyrning 

av kolonialvaror, att identifiera problem inom varuhantering och lagerstyrning samt 

analysera om det gick att effektivisera dessa med hjälp av Lean. Därmed blev syftet 

också att föreslå användning av olika Lean-verktyg som var lämpliga att lösa Coop 

Extras problem med varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror. 

Metod: En kvalitativ fallstudiedesign genomfördes med både användning av den 

kvalitativa och kvantitativa metoden. Empirin samlades in genom semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer, observationer samt informationsdata från Coop Extras 

datasystem. Teorin byggdes av litteratur, artiklar, tidigare studier på området samt 

Internetkällor. 

Slutsats: Effekten av de föreslagna Lean-verktygen på Coop Extras problem skapade 

förutsättningar för att mer tid kunde ha frigjorts till att arbeta med avdelningen kolonial 

och att kostnaderna kunde ha minskats i form av lägre kapitalbindning. 

Sammanfattningsvis visas att Lean kunde ha resultatpåverkan på de varugrupper som 

studerades på Coop Extra genom de föreslagna Lean-verktygen.  
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1 En introduktion till varuhanterings- och lagerstyrnings-
problematik 
I detta kapitel introduceras ni läsare till varuhantering och lagerstyrning av 

kolonialvaror på Coop Extra Norremark, därefter följer en problemdiskussion kring 

varuhantering, lagerstyrning, Lean och effektivisering. Denna problemdiskussion leder 

fram till studiens frågeställning och syfte. Sist i detta kapitel finns studiens disposition. 

Trevlig läsning! 

1.1 Varuhantering och lagerstyrning i matvarubutik 
Denna studie handlar om varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror1 på Coop 

Extra Norremark. Studien är ett uppdrag från Coop Extras butikschef, som anser att 

butiken är i behov av att effektivisera sin varuhantering och lagerstyrning av 

kolonialvaror. 

Coop Extra är en matvarubutik med ett vardagligt livsmedelssortiment, för tio år sedan 

utfördes beställningar av kolonialvaror via en handscanner. Den beställningsansvarige 

registrerade vardera varan via scanning tillföljd av knappning av antal. Kolonialvaror 

beställdes två gånger per vecka, året om, och ansågs tidskrävande. 

Idag beställer Coop Extra kolonialvaror via ett automatiskt beställningssystem CAO, 

som utifrån flera hundra faktorer beräknar efterfrågan och därefter utfärdar ett 

beställningsförslag. Systemet beräknar kunders köpbeteende av kolonialvaror med hjälp 

av två års sparad historisk data. CAO anses beräkna och göra beställningar bättre än 

subjektiva bedömningar som tidigare gjordes manuellt av beställningsansvarig. 

Coop Extra har ett överfyllt och ostrukturerat varulager av kolonialvaror. Lagret består 

bland annat av kolonialvaror, placerade på rullcontainers (RC-vagnar), som efter 

leverans inte fått plats på butikshyllan. Före varje nästkommande kolonialvaruleverans 

bör alla RC-vagnar genomgå en kontroll om någon av vagnens innehållande varor får 

plats i butikshyllan. Denna procedur orsakar tidskrävande och tunggrodda omflyttningar 

på varulagret av EU-pallar och RC-vagnar för att komma fram. På varulagret 

förekommer även säsongs-, kampanj- och nyhetsvaror som inte butiken sålt samt 

1 Kolonialvaror är råvaror från tropiska eller subtropiska länder till exempel; kaffe, kakao och kryddor. 
Begreppet innefattar även varor så som ketchup, konserver och dressing. Varorna kännetecknas via att 
inte behöva någon speciell lagerhållning, utan kan stå i rumstemperatur. (Wikipedia, 2013) 
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arbetsredskap som åsidosatts, glömts bort, blivit trasiga och som tar användbar golvyta 

på varulagret. 

Dessa ovanstående aktiviteter skapar inget värde för Coop Extras kunder, utan Coop 

Extra lägger resurser på aktiviteter som inte ger värde för kunden (Petersson, Johnsson, 

Broman, Blücher & Alsterman, 2009). Petersson et al menar att detta är slöseri och bör 

elimineras. 

Inom detaljhandelsbranschen, som Coop Extra tillhör, arbetar organisationer, så som 

Ikea och Walmart, kontinuerligt med effektivisering för att eliminera icke-

värdeskapande arbete. Ikea eliminerar icke-värdeskapande arbete genom att arbeta med 

att utveckla varans design för att till exempel underlätta distributionen av varan, (Ikea, 

2014a) för att på så vis erbjuda varor med kvalitet till ett lägre pris (Ikea, 2014b). 

Utvecklingen av platta paket har eliminerat icke-värdeskapande arbete så som 

montering och svårhanterliga varulager, vilket har sparat både Ikea och kunden kapital 

(Ikea, 2014a). 

Walmart är en av världens största detaljhandelskedjor och strategin är att varje dag 

erbjuda låga priser på ett brett sortiment - när som helst, var som helst (Walmart, 

2014a). Organisationen arbetar med effektivisering i hela värdekedjan, där IT är en 

avgörande faktor för Walmarts strategi. Walmart har ett nätverkssystem där 

kommunikation sker mellan Walmart butikerna, distributionsenheter och leverantörer 

(Walmart, 2014b). 

Ikea och Walmart har alltid kunden i centrum samtidigt som effektiviseringar ständigt 

utvecklas för att eliminera icke-värdeskapande arbete. Organisationernas sätt att tänka 

och arbeta påminner om Lean och dess verktyg, menar studiens författare. 

Enligt Sörqvist (2013) började tjänsteföretag och offentliga verksamheter i Sverige 

använda Lean i början av 2000-talet, men innan dess hade Lean funnits inom 

tillverkningsindustrin sedan 1980-talet. För tjänsteföretag och offentlig verksamhet 

innebar Lean ett verktyg för produktutveckling och effektivisering av organisationens 

olika processer, för att generera en högre kundnytta. Vidare menar Sörqvist att vissa 

organisationer anser sig vara ett Lean-företag genom att endast implementera utvalda 

Lean-verktyg, men Lean innebär, menar Sörqvist, att förändra hela företagskulturen och 

sättet att driva och leda organisationen. Lean skapar engagemang hos medarbetare som 

ger sitt engagemang tillbaka till organisationen. Enligt Petersson et al (2009) används 

Lean-verktyg, som redskap för att eliminera olika former av slöseri, som kallas “muda” 
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inom Lean. När Lean används på rätt sätt skapas det möjligheter för organisationer att 

uppnå resultat som tillfredsställer medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. 

Sörqvist (2013) menar att icke-värdeskapande arbete, som kallas ”muda” inom Lean, 

ska elimineras, då arbetet inte bidrar till ökat värde för kunder. Sörqvist beskriver Lean: 

Lean handlar om att utveckla effektiva flöden och om att skapa värde för verksamhetens kunder. 

Målet är att samtidigt uppnå hög effektivitet och erhålla nöjda kunder. Genom att eliminera 

icke-värdeskapande arbete frigörs tid som kan användas för att skapa än högre kundnytta. De 

som lyckats väl med detta har uppnått fina resultat som visar att potentialen är mycket stor. 

(Sörqvist, 2013, s. 7) 

Utifrån Sörqvists (2013) resonemang kring att införa Lean i en organisation för att 

effektivisera flöden, eliminera icke-värdeskapande arbete samt generera ett högre 

kundvärde, vill vi analysera om Lean-verktyg kan effektivisera Coop Extras 

varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror. 

1.2 Problemdiskussion 
Lean är ett begrepp som omfattar ett brett område och därmed är det svårt att hitta en 

enhetlig definition. Under 1970-talet startade utvecklingen av japanska Toyota 

Production System (TPS) som är förebilden till utvecklingen av Lean. Innebörden av 

TPS var tillverkningsfilosofier så som Just-In-Time (rätt sak, rätt mängd och rätt tid) 

och Jidoka (process utan fel). Vid en jämförelse mellan den västerländska 

massproduktionen och den japanska magra (Lean) produktionen ansågs den japanska 

produktionen vara ett framgångsrecept på bra kvalité till lågt pris. Den västerländska 

industrin tog lärdom från TPS filosofier och andra japanska företag, vilket snart kom att 

utveckla Lean Production (LP) (Holweg, 2007). 

Womack och Jones (1994) utvecklade begreppet LP i “The machine that changed the 

World”. De definierade LP, utifrån TPS filosofier, som eliminering av onödiga steg i 

tillverkningsprocesser, ett ständigt kontinuerligt flöde i aktiviteter samt en ständig 

eftersträvan av förbättringar. Organisationers mål var att utveckla, tillverka och 

distribuera produkter med hälften eller mindre av mänsklig ansträngning, utrymme, 

verktyg, tid och totala kostnader. Samtidigt som organisationen vill vara mer flexibel 

och lyhörd på kunders önskemål. 

Sörqvist (2013) definierar Lean som ett sett att se på, driva och leda en organisation 

som baseras på ett resurssnålt, flexibelt och snabbt arbetssätt vilket drivs utifrån 
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kundernas aktuella behov. Petersson et al (2009) menar att Lean omfattar företagskultur, 

värderingar, grundläggande principer, ledarskap och medarbetare. 

Zokaei och Simons (2006) menar att effektivisering innebär att tillfredsställa kundens 

behov i hela värdekedjan, från råvara till slutkund. Vidare menar Zokaei och Simons att 

det finns två synsätt på effektivisering: inre och yttre effektivitet. Anthony och 

Govindarajan (2007) beskriver inre effektivitet som ”att göra saker rätt” och mäter 

förhållandet mellan input och output, medan yttre effektivitet är ”att göra rätt saker” och 

mäter förhållandet mellan output och mål. Olhager (2013) menar att i Sverige innebär 

begreppet effektivitet både inre och yttre effektivitet. Zokaei och Simons (2006) menar 

att förbättringar i den yttre effektiviteten sprider sig, i form av kostnadsbesparingar till 

den inre effektiviteten. I denna studie används Olhagers definition av effektivitet. 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver att varuhantering handlar om funktionen att 

hantera och förflytta varor internt i en anläggning. Godsmottagning, ankomstkontroll, 

intern godsförflyttning, inlagring och plockning är några av de funktioner som 

varuhantering handlar om. Kosucuoglu och Bilge (2012) menar att varuhantering 

handlar om att flytta, vänta, lasta och lossa samt sätta upp material. I denna studie 

handlar varuhantering om hantering och förflyttning av varor internt i en anläggning 

(Jonsson & Mattsson, 2011) vilket på Coop Extra betyder att förflytta kolonialvaror från 

lastbil till butikshylla och hur varorna kommer upp på butikshyllan.  

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver att lagerstyrning handlar om planering av när 

och hur mycket som ska levereras till lager eller kund. Det handlar om att använda 

resurser väl, effektivt och att lagret exakt motsvarar det kunden efterfrågar. 

Lagerstyrning är viktigt menar Bijulal, Venkateswaran och Hemachandra (2011) 

eftersom den ska hantera den osäkra efterfrågan som en organisation möter. 

Lagerstyrning enligt Bijulal et al innebär beslut om vilken servicenivå en organisation 

vill uppnå och de kostnader som lagret bär. Denna studie definierar lagerstyrning, enligt 

Bijulal et al (2011) som en balans mellan kapitalbindning och servicenivå. Vilket i 

denna studie innebär när levereras kolonialvaror till butik, hur många varor som 

beställts, matchar utbud och efterfråga samt vad kostar det att hantera varor så som 

personal, arbetsredskap och lagerhyra. 

Braun och Kessiakoff (2011) menar att Lean har spridits från tillverkningsindustrin till 

andra områden så som vårdsektorn och andra tjänsteverksamheter som till exempel 

detaljhandeln. Samuelsson och Åström (2010) beskriver att processer och flöden inom 
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tillverkningsindustrin även finns inom detaljhandeln. Olhager, Persson, Naruo och 

Toma (2007) hävdar att Lean har trängt in i detaljhandeln och författarna hävdar att 

Lean Retailing är ett faktum. Vidare menar Olhager et al att detaljhandeln är starkt 

konkurrensutsatt, dess varor har kort livslängd och detaljhandelns kundbehov förändras 

hela tiden, varför Lean är bra att använda inom detaljhandeln. Detta stärker studiens 

bedömning i att Lean kan användas till att effektivisera Coop Extras varuhantering och 

lagerstyrning. 

Denna studie undersöker möjligheterna till att kunna effektivisera Coop Extras 

varuhantering och lagerstyrning eftersom det inte anses effektiv för medarbetarna på 

Coop Extra. Coop Extra har ett överfullt och ostrukturerat varulager av kolonialvaror, 

som efter leverans inte fått plats på butikshyllan. Varulagret är tids- och 

kostnadskrävande att hantera, genom att elmininera onödiga steg i varuhantering och 

lagerstyrning, utveckla ett ständigt kontinuerligt varuflöde samt eftersträva 

ständiga förbättringar kan varulagret effektiviseras. På så vis kan Coop Extra 

tillhandahålla kolonialvaror med mindre mänsklig ansträngning, utrymme, resurser, 

tid och totala kostnader. Studien tar en utgångspunkt från Womack och Jones (1994) 

definition av LP (Lean), vilket innebär eliminering av onödiga steg i 

tillverkningsprocesser, ett ständigt kontinuerligt flöde i aktiviteter samt en ständig 

eftersträvan av förbättringar. Studiens definition av Lean kompletteras med 

Sörqvists (2013) beskrivning som ett sett att driva och leda en organisation samt 

Petersson et al (2009) beskrivning som företagskultur, ledarskap och medarbetare. 

Genom en företagskultur, där ledare och medarbetare arbetar tillsammans, utvecklas 

en produktion där onödiga steg elimineras, ett kontinuerligt flöde skapas och där 

ständiga förbättringar eftersträvas och uppmuntras. 

Utifrån ovanstående problemdiskussion kring varuhantering och lagerstyrning samt vårt 

uppdrag från Coop Extra resulterade studiens frågeställning och syfte till nedanstående. 

1.3 Studiens frågeställning 
Hur kan Coop Extra effektivisera sin varuhantering och lagerstyrning med hjälp av 

Lean? 
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1.4 Syfte med studien 
Syftet är: 

• att beskriva Coop Extras varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror, och 

• att identifiera problem i varuhantering och lagerstyrning, och 

• att analysera om det går att effektivisera varuhantering och lagerstyrning med 

hjälp av Lean. 

Därmed blir syftet också: 

• att föreslå användning av olika Lean-verktyg, som är lämpliga för att lösa Coop 

Extras problem med varuhantering och lagerstyrning – att finna en bra lösning 

på ett praktiskt problem. 

1.5 Studiens disposition 
Studien består av sex kapitel, varav kapitel ett inleder med bakgrund, 

problemdiskussion och avslutas med studiens frågeställning samt syfte. Kapitel två 

påvisar studiens metodologiska vägval för att kunna besvara frågeställning och uppfylla 

syftet. Kapitel tre innehåller den referensram som studien förhåller sig till. I kapitel fyra 

redovisas det insamlade materialet från Coop Extra för att besvara frågeställning och 

uppfylla syfte. Kapitel fem analyserar det insamlade materialet med studiens 

referensram samt erbjuder lösningsförslag på framkomna problem med varuhantering 

och lagerstyrning. Kapitel sex besvarar studiens frågeställning och uppfyller studiens 

syfte. 
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2 Metod – tillvägagångssätt 
I detta andra kapitel beskrivs tillvägagångssättet att samla in empiri för att uppfylla 

syftet med studien och därmed kunna besvara frågeställningen. Därutöver diskuteras de 

etiska frågeställningar som dykt upp under studieprocessen. 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Vid företagsekonomisk forskning nämner Bryman och Bell (2013) två 

forskningsstrategier; kvantitativ och kvalitativ metod. Skillnaden mellan dessa är att 

kvantitativ metod lägger betoning på kvantifiering vid insamling och analys av data. 

Metoden är linjärt utformad i sitt tillvägagångssätt där forskaren sällan går tillbaka för 

att ändra något efter genomförd undersökning. Till skillnad från kvantitativ metod 

innebär den kvalitativa att fokus ligger mer på ord än siffror, att få en förståelse för 

orden som sägs. Denna metod har en mer flexibel utformning där forskaren oftast går 

tillbaka för att samla in mer material under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). 

Inom kvalitativ forskning nämner Yin (2006) fallstudie som en design, snarare än en 

metod. Fallstudie är en detaljerad och intensiv analys av enskilt fall som till exempel en 

organisation, händelse eller person. Insamling av empiriskt material kan både vara av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

2.2 Fallstudie som strategi och design 
Studiens frågeställning var ”Hur kan Coop Extra effektivisera sin varuhantering och 

lagerstyrning med hjälp av Lean?”. Fokus var på hur butiken hanterar varuflödet och 

lagerstyrningen för att vidare studera hur dessa kunde förändras och förbättras. Enligt 

Yin (2006) är det aktuellt med en fallstudie när tre betingelser är uppfyllda; 

frågeställningen är ”hur” eller ”varför”, forskaren inte har kontroll över konkreta 

skeenden eller beteenden samt att fokus ligger på historiska eller aktuella händelser. 

Dessa tre betingelser var uppfyllda, varför fallstudie som strategi och design valdes för 

att genomför denna studie. 

2.2.1 Val av fallföretag 
Studien var ett uppdrag från Coop Extras butikschef, varför Coop Extra var det valda 

fallföretaget där empiri samlats in. Uppdraget innebar fri tillgång till matvarubutiken 

och dess material. Enligt Yin (2006) är det inte ovanligt att fallstudier genomförs utifrån 

en kunskap eller tillgång till det fallföretag som studeras, vilket har stärkt valet av 

fallföretag. 
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Då en av studiens författare hade en anställning i den valda butiken, innan studien 

genomfördes, fanns en kännedom om att butiken hade problem med sin varuhantering 

och lagerstyrning av kolonialvaror, varav uppdraget uppstod efter kontakt med 

butikschef. En annan författare i gruppen hade tidigare arbetat i en konkurrerande 

butikskedja, vilket innebar att dennes erfarenhet har kompletterat vår möjlighet att se 

varuhantering och lagerstyrning från en annan synvinkel. Den tredje författaren hade 

ingen erfarenhet från branschen, men var kund på Coop Extra, vilket gjorde att gruppen 

kompletterades med ett kundperspektiv. Våra tidigare erfarenheter skapade 

föreställningar om vissa aspekter innan intervjuer och observationer genomfördes, något 

som Starrin och Svensson (1994) beskriver som perspektivmedvetenhet. De menar att 

författare tydligt ska göra läsaren av studien medveten om att författarna haft en 

föreställning – förförståelse – för vad som studerats. 

2.2.2 Val av intervjupersoner 
Sex personer intervjuades på Coop Extra. Butikschefen då denne hade en gedigen 

erfarenhet och kunskap om butiken samt dess varuhantering och lagerstyrning. De 

resterande fem valdes av butikschefen då denne ansåg att dessa personer hade störst 

erfarenhet av butikens varuhantering och lagerstyrning, två säljledare och tre 

medarbetare. 

Information om beställningssystemet CAO inhämtades från varuflödessupporten på 

Logistik Sverige. 

2.2.3 Val av kolonialvaror 
Utifrån rekommendation från butikschefen, att analysera varor som fanns på Coop 

Extras varulager, valdes ett axplock av kolonialvaror som återfanns på lagret den 2 juni 

2014 ut. Dessa varor analyserades och undersöktes hur mycket det kunde påverka 

kostnaderna och därmed lönsamheten om genomsnittslagret av dessa varor minskades. 

En RC-vagn innehållande kolonialvaror, som inte fått plats på butikshyllan, valdes även 

ut för att finna orsaken till varför de återfanns på lagret och inte i butikshyllan. 

2.3 Tillvägagångssätt för att samla in empiri 
Data samlades in från intervjuer, observationer och rapporter. Detta innebar en 

användning av både den kvalitativa (intervjuer och observationer) och kvantitativa 

metoden (rapporter till analysering av de utvalda kolonialvarorna) (Bryman & Bell, 

2013). 
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2.3.1 Intervjuer 
För att få förståelse om hur varuhantering och lagerstyrning fungerade på Coop Extra, 

men samtidigt inte styra intervjupersonen användes en öppen dialog med icke styrda 

frågeställningar. Detta karaktäriseras av en semi-strukturerade intervjuteknik, vilket 

innebar att en intervju bestod av en serie öppna frågeställningar uppbyggda kring 

studiens frågeställning (Bryman & Bell, 2013). Frågeställningarna återfinns i bilaga A. 

Frågorna ställdes av en författare medan två av författarna antecknade svaren. Samtidigt 

kunde de som antecknade ställa följdfrågor för att få förtydligande kring ett svar och 

även för att skapa en djupare förståelse kring någon fråga. Detta tillvägagångssätt kallas 

panelintervju (Kyhlen, 2004), vilket innebär att flera personer med olika roller 

intervjuar en respondent. 

Under intervjun med varuflödessupporten förekom inte förutbestämda frågeställningar, 

utan personen förklarade fritt hur CAO fungerade och utifrån kunskaper från de sex 

första intervjuerna ställdes följdfrågor. Detta tillvägagångssätt benämner Bryman och 

Bell (2013) som ostrukturerad intervjuteknik, det kännetecknas av att forskaren endast 

gör lösare minnesanteckningar från intervjun och endast reagerar på uppgifter som 

verkar vara intressanta och ställer följdfrågor. 

2.3.2 Observationer 
Vid två tillfällen, 6 maj och 25 maj 2014, genomfördes direkta observationer (Yin, 

2006) på Coop Extra av när kolonialvarorna förflyttades från lastbil till butik. Vi valde 

att observera för att kunna kontrollera att det som kommit fram under intervjuerna 

stämde överens med hur medarbetaren och butikschefen agerade samt en möjlighet till 

att se vad i flödet som resulterade i lagerproblematik. Därutöver genomfördes en 

observation för att förstå hur kolonialvaror som förekommer på lagret hanterades. 

2.3.3 Rapporter 
Från Coop Extras datasystem hämtades data om de utvalda kolonialvarorna för vidare 

analyserande om vad som orsakade varans existens på varulagret. Den innehöll; 

kolonialvarans försäljningspris, inköpspris, samt antal sålda den senaste 12-

månadersperioden. Coop Extras rapporter i datasystemet informerade inte om varans 

genomsnittslager, vilket innebar att Kf Götas inventeringsledare kontaktades via 

elektronisk post för att komplettera med varornas inventeringsstatistik. 
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2.4 Analysmodell av fallstudie 
Med hjälp av det insamlade materialet genomfördes analys genom beskrivning och 

identifiering av vilka problem som uppstod under varuhantering och lagerstyrning. 

Utifrån det insamlade materialet från intervjuer och observationer kodades de problem 

som ansågs vara av vikt för studiens syfte. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det 

ingen rätt metod för tolkning av kvalitativt material, då detta tillvägagångssätt samlar in 

stora mängder av ostrukturerat material, till skillnad från kvantitativ data som samlas in 

i begränsad och strukturerad upplaga. Då det inte förekommer en specifik metod för 

tolkning av kvalitativ empiri generaliserades tillvägagångssättet, enligt Bryman och 

Bells (2013) vägledning, till kodning.  

Studien använder kvantitativ data för att visa effekterna av Coop Extras nuvarande 

varuhantering och lagerstyrning samt hur dessa förändras när de har effektiviserats med 

hjälp av Lean-verktyg.    

Efter identifiering och beskrivning av problem under varuhantering och lagerstyrning 

föreslogs lämpliga Lean-verktyg som ansågs kunna lösa de uppkomna problemen. 

2.5 Teoretiskt förhållningssätt – hypotetisk-deduktiv metod 
Studien hade en utgångspunkt i att Lean kan effektivisera både varuhantering och 

lagerstyrning i en matvarubutik. Efter inläsning av teori kring varuhantering, 

lagerstyrning och Lean applicerades dessa på den framtagna empirin från Coop Extra. 

Metoden kallas för hypotetisk-deduktion (Gustavsson, 1998) vilket innebär att i början 

av studien formulerades ett konceptuellt ramverk som testades på Coop Extra för att se 

vilka effekter detta gav. 

2.6 Kvalitetsmått 
Bryman och Bell (2013) menar att de centrala kvalitetsmåtten är reliabilitet, replikation 

och validitet, samtidigt hävdar Bryman och Bell att andra författare inte tycker att dessa 

kvalitetsmått är användbara för att bedöma kvaliteten på en fallstudie. Yin (2006) anser 

att dessa mått utgör lämpliga bedömningskriterier. Bryman och Bell (2013) beskriver 

olika slag av validitet; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk 

validitet. Yin (2006) betonar att begreppsvaliditet, intern validitet (som dock enbart 

gäller förklarande eller kausala studier), extern validitet och reabilitet är relevanta 

kvalitetsmått för fallstudie. 
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Utifrån ovanstående resonemang redovisas nedan hur denna studie tagit hänsyn till 

dessa kvalitetsmått. 

2.6.1 Validitet 
Validitet handlar om att bedöma om de slutsatser som dragits utifrån studien hänger 

ihop eller inte (Bryman & Bell, 2013). 

Begreppsvaliditet 

Empirin bestod av rapporter, intervjuer och observationer för att undersöka hur 

varuhantering och lagerstyrning fungerade, vilket ökade begreppsvaliditeten i studien. 

Detta tillvägagångssätt kallas triangulering (Bryman & Bell, 2013; Starrin & Svensson, 

1994). 

Intervjupersonerna fick bekräfta att det som framkommit i intervjuerna är rätt återgivet i 

studien, i och med detta ökade begreppsvaliditeten i studien. Denna metod kallar 

Bryman och Bell (2013) respondentvalidering. 

Yin (2006) beskriver att begreppsvaliditet i en fallstudie innebär att flera källor används 

för att belägga data och att nyckelinformanter får läsa igenom ett utkast av studien. 

Flera källor användes och nyckelinformanter fick läsa igenom ett utkast av studien. 

Därutöver har studiens seminariegrupp, handledare och examinator hjälpt till att granska 

studiens begreppsvaliditet. 

Intern validitet 

Intern validitet menar Yin (2006) är tillämplig vid analysering av de data som 

fallstudien har samlat in. 

De data som har samlats in bestod bland annat av intervjuer, efter intervju med 

butikschef och fem medarbetare uppstod en empirisk mättnad. Det kom inte fram ny 

fakta om hur varuhantering och lagerstyrning fungerade på Coop Extra. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver empirisk mättnad som när ytterligare en intervju inte ger 

någon ny kunskap. Då denna upplevelse uppstod har studien fått fram all det fakta som 

behövs för att kunna analysera det empiriska material som samlats in. 

Utifrån studiens konceptuella ramverk och analysmodell granskades det empiriska 

materialet på ett systematiskt och analytiskt sätt, vilket ledde till att den interna 

validiteten ökade. 
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Extern validitet 

Resultatet av studien går inte att tillämpa i någon annan kontext än Coop Extra eftersom 

studien använt en fallstudiedesign, vilket innebär en begränsning i generaliserbarhet till 

en population (Yin, 2006). Detta har aldrig varit studiens utgångspunkt eftersom studien 

varit ett uppdrag från Coop Extra. Därmed bidrar studien till en ökad förståelse för hur 

Lean-verktyg kan appliceras i en matvarubutiks varuhantering och lagerstyrning. 

Ekologisk validitet 

Då studien hade en tydlig förankring i Coop Extra vid framtagande av 

förbättringsförslag uppfylldes den ekologiska validiteten som Bryman och Bell (2013) 

beskriver att det resultat som kommit fram är tillämplig i människans vardag och i deras 

naturliga miljö. Skapas det onaturliga miljöer vid en studie som i ett laboratorium eller 

speciella rum för intervjuer, kommer sannolikheten att resultatet i ekologisk bemärkelse 

inte vara tillräckligt giltiga menar Bryman och Bell. Denna studie har inte använt någon 

onaturlig miljö under studiens gång, inte heller har speciella rum för intervjuerna 

använts. Förbättringsförslagen som tagits fram i studien har tagits fram utifrån 

intervjuer, observationer och rapporter, vilket har gjort analysen trovärdig samt att 

resultaten har blivit förankrade och användbara på Coop Extra. 

2.6.2 Reliabilitet 
Studien har beskrivit tillvägagångssätt vid insamling av det empiriska materialet. I 

studien redovisas vilken dag och vem som intervjuats, vilka dagar observation av 

leverans av kolonialvaror gjorts samt beskriver hur det gått till och vad som observerats. 

Vidare redovisas vad och vilken dag insamling av rapporter och statistik angående 

kolonialvarorna skett. 

Yin (2006) menar att syftet med reliabilitet är att minimera fel och skevheter som kan 

uppstå i en fallstudie. Forskaren ska fullständigt och begripligt redogöra för alla faser i 

forskningsprocessen. 

2.7 Etiskt övervägande 
Under studiens genomförande uppkom kontinuerligt etiska frågeställningar, vilka 

studiens författare behövde ta ställning till. Bryman och Bell (2013) menar att särskild 

vikt ska läggas vid risken att deltagare i en studie kan komma till skada, informations- 

och samtycketskravet, skydd mot intrång i deltagares privatliv och falska 

förespeglingar. Dessa frågeställningar ska ses som en integrerad del av studien. 
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De medarbetare på Coop Extra som intervjuades skulle inte på grund av studien ta 

skada, vilket innebar att intervjupersonerna erbjöds anonymitet om det önskades. Alla 

intervjuer inleddes med att förklara för intervjupersonen vad deras svar skulle användas 

till samt vad syftet var med studien. Något som Bryman och Bell (2013) beskriver som 

informationskravet. Det var viktigt att intervjupersonerna förstod att det var fritt 

deltagande och att intervjun kunde avslutas när helst intervjupersonen önskade det. 

Respondenterna fick reda på om någon form av observationsteknik eller inspelning har 

använts, enligt det som Bryman och Bell (2013) benämner som samtycketskravet. Detta 

har skett i början av en intervju eller en observation. 

Information från Coop Extras datasystem har kontrollerats med butikschefen om dess 

användning, då avsikten varit att inte heller Coop Extra på något sätt ska skadas utifrån 

den information som användes i studien. Därmed har samtycketskravet uppfyllts även 

gentemot Coop Extra, hävdar studiens författare. 

Under studien har inget intrång i respondenternas privatliv skett. Avsikten har aldrig 

varit att någon av respondenterna skulle lida skada på grund av att de deltagit i studien. 

Anonymitet erbjöds intervjupersonerna, medan de observerade personernas inte 

erbjudits detta eftersom deras rätta identitet inte går att utläsa i studien. 

Studiens avsikt har inte varit att komma med falska förespeglingar om vad studien 

handlade om, tydlighet har rådigt i vad observationer, intervjuer och datainsamlingen 

skulle användas till. 
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras den referensram studien har att förhålla sig till. Det börjar 

med grundläggande teori om varuhantering och lagerstyrning, därefter övergår studien 

till att redovisa tidigare forskning om effektiviseringar inom varuhantering och 

lagerstyrning. Vidare följer grundläggande teori om Lean och för att sedan redovisa 

tidigare forskning om Lean inom detaljhandeln. Därefter följer en sammanställning av 

Lean-verktyg och sist i kapitlet redovisas det konceptuella ramverket studien förhåller 

sig till. 

3.1 Vad handlar varuhantering och lagerstyrning om 
Varuhantering handlar om funktionen att hantera och förflytta varor internt i en 

anläggning (Jonsson & Mattsson, 2011). Jonsson och Mattsson beskriver att 

Godsmottagning, ankomstkontroll, intern godsförflyttning, inlagring och plockning är 

några av de funktioner som varuhantering handlar om. Vidare beskriver Jonsson och 

Mattsson att lagerstyrning handlar om hur mycket varor som ska beställas och när detta 

ska ske. Målet är att balansera tillgång av varor mot behov i form av efterfrågan från 

kunder, alltså en balans mellan kapitalbindning, servicegrad och resursutnyttjande.   

3.1.1 Lagerstyrnings grundläggande begrepp och lönsamhet 
En organisation ska ha en effektiv styrning av lagret, för så väl bindning av kapital som 

lagerhållningskostnader påverkar organisationens lönsamhet (Nordén, 1986). Effektiv 

styrning påverkar kundvärdet, menar Nordén, genom att servicegraden ökar, till 

exempel servicegraden i form av att alltid ha en vara hemma när kunden efterfrågar den. 

I tabellen nedan återfinns några grundläggande begrepp om lagerstyrning och dess 

definition. 
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Begrepp Definition 

Genomsnittslager Beskriver hur mycket material som i genomsnitt 
förekommer på lagret under en given period, kronor eller 
styck. 

säkerhetslager + ((ingående lager + utgående lager)/2) 

Omsättningshastighet Beskriver hur många gånger ett lager i genomsnitt omsätts 
under en given period, till exempel per år. 

omsättning (försäljningspris x antal sålda per period) 
genomsnittslager 

Beställningspunkt Säkerställer att varor finns på lager vid kundefterfrågan. 

säkerhetslager + efterfrågan per period x ledtid 

Kapitalbindningskostnad  När en organisation binder kapital i lager, i form av 
kalkylmässig ränta. 

Lagerhållningskostnad När en organisation binder varor på lagret, i from av 
hanteringskostnader som materialhantering, försäkring, 
lagerhyra och inkurans. 

Tabell 3.1 Lagerstyrningens grundläggande beståndsdelar 
(Fritt sammansatt: Jonsson & Mattsson, 2011; Greve, 2003; Nordén, 1986; Pewe, 1993; Olhager, 2013) 

Nordén (1986) menar att lagerstyrning påverkar lönsamhet, detsamma menar Jonsson 

och Mattsson (2011). Olhager (2013) beskriver lönsamhet som relationen mellan vinst 

och kapital. Greve (2003) beskriver att det finns tre olika lönsamhetsmått; räntabilitet på 

totalt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital och räntabilitet på eget kapital. Greve 

anser att räntabilitet på eget kapital används för att förklara hur mycket en ägare får i 

avkastning på sin investering i en organisation, medan de två andra måtten används när 

lönsamhet ska beräknas.  

I studien används räntabilitet på totalt kapital som utgångspunkt då Greve (2003) 

beskriver att måttet ligger till grund för intern finansiell styrning. 

Vinstmarginal x Kapitalomsättningshastighet = Räntabilitet på totalt kapital 

(Greve, 2003, s. 92) 

3.1.2 Tidigare forskning om effektivisering i detaljhandeln 
Eroglu, Williams och Waller (2013) har undersökt huruvida de traditionella 

lagerstyrningsmodellerna tar hänsyn till dynamiken mellan detaljhandelns butikshyllor 
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och varulager. Författarna menar att när leverans av en vara kommer till butiken kanske 

den inte passar på det utrymme som finns kvar av det tilldelade hyllutrymmet, vilket gör 

att ett lager krävs. Eroglu et al presenterar vad de kallar lagereffekten som en följd av 

felaktiga förpackningsstorlekar, hyllutrymme och beställningspunkt. Författarna menar 

att detta beror på en splittrad syn på beslutfattande om lagerpolicy inom detaljhandeln 

och påverkar grundläggande avvägningar i lagerstyrning. Eroglu et al anger under vilka 

förutsättningar lagereffekten existerar, kvantifierar den förväntade mängden lager, 

härleder en optimal kortsiktig lagerpolicy och bedömer effekterna av lagereffekten på 

optimal lagerpolicy och totala kostnader. Författarnas resultat tyder på att en butik som 

ignorerar lagereffekten leder det till onaturligt höga beställningspunkter och högre totala 

kostnader.  

Bouzaabia, van Riel och Semeijn (2013) har undersökt vilken roll en butiks 

varuhantering och lagerstyrning har på kundnytta till exempel hur kunden uppfattar 

butiken, kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Författarna utvecklade en modell, 

baserad på existerande forskning inom områdena logistik, tjänstekvalitet, butiksimage 

och kundlojalitet. För att testa rimligheten av modellen undersöktes 200 stormarknaders 

kunder i en fältstudie. Resultatet av studien visade att kunderna kan härleda en 

betydande del av deras tillfredsställelse från butikens varuhantering och lagerstyrning. 

Kundens upplevelse av hur dessa verksamheter utförs är en viktig del av detaljhandels 

service och influerar kundnöjdheten direkt, men också genom sitt inflytande på hur 

kunden uppfattar butiken.  

3.2 Lean  
På grund av den hårda konkurrens som råder på marknaden har organisationer tvingats 

att skära ner kostnader samtidigt som kunder kräver och efterfrågar bättre service, 

hävdar Lind (2005). 

Lind (2005) och Olhager et al (2007) menar att implementering av Toyota Production 

System (TPS) är ett sätt att möta den hårda konkurrensen. Lean har utvecklats från TPS 

påstår Olhager et al (2007) och flera detaljhandelsföretag är idag i samma situation som 

Toyota var när organisationen utvecklade TPS, menar Lind (2005), varför Lean kan 

hjälpa detaljhandelsföretag att möta den allt hårdare konkurrensen.  

Lind (2005) och Olhager et al (2007) menar att Lean används för att förbättra de 

operativa aktiviteterna inom bland annat detaljhandeln, för att få ut mer av satsade 

resurser och för att kunna tillhandahålla bättre service åt kunder. Mehok (2012) 

21 
 



 

beskriver att en betydande del av den tid som läggs på en arbetsuppgift, som utförs i en 

process, inte direkt är värdeskapande för kunden, icke värdeskapande tid. Mehok 

förklarar att icke värdeskapande tid kan delas in i två delar; icke värdeskapande tid men 

ändå nödvändig för att kunna utföra arbetet och tid som kan elimineras utan att något 

förloras. Den sistnämnda är slöseri och kallas ”muda” inom Lean. Mehok (2012), 

Sörqvist (2013) och Petersson et al (2009) menar att ”muda” varken tillför värde eller är 

nödvändigt för processen.  

3.2.1 Leans grundläggande beståndsdelar 
Mehok (2012), Braun och Kessiakoff (2011) samt Petersson et al (2009) beskriver 

”muda”.  

”Muda” Kort om varje slöseri 
Överproduktion Att utföra fler uppgifter, producera mer eller tidigare än vad 

som behövs. 

Väntan Att vänta på att någonting ska hända. 

Transport Att ha onödiga transporter av material, attestrundor etcetera.  

Överarbete Att lägga ner mer arbete än vad kunden kräver och vill betala 
för. 

Lager Att lagra eller spara mer än vad som är nödvändigt. 

Rörelse Att göra onödiga förflyttningar och rörelser vid utförandet av 
arbetsuppgifter. 

Produktion av 
defekta produkter 

Att behöva korrigera fel, omarbeta eller komplettera 
ofullständigt material. 

Outnyttjad 
kompetens 

Att inte tillvarata kunskap om hur arbetsuppgifter kan utföras 
på ett smartare och bättre sätt. 

Tabell 3.2 Slöseri – ”muda” 
(Fritt sammanställt: Mehok, 2012; Braun & Kessiakoff, 2011; Petersson et al, 2009) 

Lind (2005) menar genom att identifiera ”muda” och hitta verktyg till att eliminera 

slöserier kommer kundservicen att förbättras. När en process analyseras med avseende 

på värdeskapande är ovannämnda nyckelbegrepp en bra grund att reflektera utifrån. Det 
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är viktigt att kritiskt ifrågasätta arbetets tillvägagångssätt utifrån kund- och 

helhetsperspektiv när värdeskapande i en process studeras (Mehok, 2012). 

Just-in-Time (JIT) är ett tankesätt eller en planeringsfilosofi inom Lean. JIT handlar om 

att tillverka och leverera rätt vara, i rätt mängd och vid rätt tillfälle. JIT innebär att ett 

arbete ska flyta med ett oavbrutet flöde. För att uppnå JIT ska processen vara 

flödesorienterat och arbetsplatsen vara effektiv. Material, information och ärenden ska 

snabbt, enkelt och smidigt röra sig från en aktivitet till en annan. Ett effektivt flöde 

minskar kötider och mellanlager (Sörqvist, 2013). 

Enligt Petersson et al (2009) innehåller JIT tre huvudkomponenter; takt, kontinuerligt 

flöde och dragande system.  Takt innebär att balansera flödet av varor eller tjänster. Det 

ska ta lika lång tid att utföra olika aktiviteter i en process. Målet är att ingen ska behöva 

arbeta utöver sin egen kapacitet men att andra medarbetare inte ska behöva vänta 

(Sörqvist, 2013). Kontinuerligt flöde innebär att produkter och material ska vara i 

ständig rörelse. Stopp ska elimineras eftersom det är en del av ”muda”. Stenzel (2007) 

skriver att nivån på det kontinuerliga flödet bestäms av nivån på kundernas efterfrågan. 

Dragande system innebär att inte producera i förebyggande syfte utan endast efter behov 

och det är efterfrågan som styr produktionen (Sörqvist, 2013).  

Mehok (2012) menar att det första steget vid implementering av Lean är att använda 

verktyget 5S, ordning och reda. 5S innebär sortera, strukturera, städa, standardisera och 

självdisciplin, beskriver Mehok.  Ljungberg (2000) hävdar att det är genom en grundlig 

storstädning som problem och slöseri i form av ”muda” uppmärksammas.  Mehok 

(2012) påstår att det är viktigt att bevara innebörden med 5S efter genomförandet för att 

på lång sikt kunna arbeta vidare med Lean. 5S som inte genomförs noggrant kan i 

framtiden leda till svårigheter vid implementering av andra verktyg från Lean, hävdar 

Mehok. 
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Nyckelord Beskrivning av orden i 5S 

Sortera Sortera det material som finns på arbetsplatsen; nödvändigt 
material sparas, trasigt material lagas och icke-nödvändigt 
material slängs. 

Strukturera Kvarvarande material ska struktureras och systematisera efter 
vilken frekvens materialet används. Materialet ska få 
stadigvarande, enkel och realistisk placering. Målet är att 
medarbetare enkelt ska hitta material för att eliminera slöseri. 

Städa Håll rent. När materialet är sorterat och strukturerat behöver detta 
bevaras för framtiden. Dokumentation för vilket material som ska 
existera och vart det ska bevaras säkerställer att oönskat beteende 
inte återkommer. Olika mått bör utvecklas för uppföljning och för 
att säkerställa ordning och reda i framtiden. 

Standardisera Standardisering är viktigit för att bibehålla ordning och reda enligt 
de tidigare faserna. Standardisering innebär regler och rutiner som 
i vardagsarbetet ska följas, vilka kan visualiseras med hjälp av 
bilder eller beskrivningar. Målet är att skapa förutsättningar för 
medarbetarena att agera snabbt. 

Självdisciplin Vidmakthåll ordningen. Risken är stor att falla tillbaka till tidigare 
mönster om det slarvas med regler och rutiner. Det är viktigt att 
alla medarbetare är motiverade att följa de utvecklade reglerna 
och rutinerna, följs dessa förbättras automatiskt arbetet med att 
eliminera slöseri.  

Tabell 3.3 5S 
(Fritt sammanställt: Sörqvist, 2013; Olhager et al, 2013; Ho, 1999; Ljungberg, 2000) 

För att bibehålla något som anses ge värde som ordning och reda behövs 

standardiseringar. 

Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och medarbetarnas medverkan. 

(Berglund & Westling, 2009, s. 15) 

Standardiseringar är det bästa, nu kända, och det överenskomna sättet att genomföra en 

arbetsuppgift eller hur ett lager ska vara strukturerat. Oavsett vem som utför arbetet 

innebär en gemensam standard att arbetet utförs på ett enhetligt sätt.  Själva 

överenskommelsen är central i standardiseringar (Petersson et al, 2009; Braun & 

Kessiakoff, 2011). Saknas överenskommelsen kommer medarbetarna fortsätta att göra 

som de bedömer som bästa sättet, vilket kan skapa oordning i processen. 
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Avvikelser blir snabbare synliga så att åtgärder kan vidtas när standarder finns. 

Standardiseringar handlar alltså om att synlig göra slöseri, skapa en grund för ständiga 

förbättringar och lärande i en organisation (Petersson et al, 2009; Sörqvist, 2013; Braun 

& Kessiakoff, 2011). En visuell och tydlig standard i kombination med att den är 

effektiv, meningsfull och enkel är en bra standard (Braun & Kessiakoff, 2011). 

En viktig del av standardiseringar är att dokumentera och visualisera dem. Det kan 

handla om traditionella rutinbeskrivningar, men även checklistor och gärna figurer samt 

bilder (Sörqvist, 2013) 

Lean är en långvarig process som kräver ständiga förbättringar, Kaizen, i en 

organisation. Med hjälp av små enkla steg kan medarbetare förbättra arbetssätt, 

processer och produkter. Förbättringsarbetet kan också innebära ett effektivare flöde 

mellan organisationens processer (Sörqvist, 2013).  

Brohage och Gunningberg (2011) hävdar att implementera Lean, för att effektivisera 

processer, är lättare ju större en organisation är. Vidare hävdar författarna att Lean är 

beroende av arbetskraftsflexibilitet, vilket är svårare inom en mindre organisation. Lean 

anpassar arbetskraft efter efterfrågan menar författarna och därför är det svårare för en 

mindre organisation att använda Lean.  

3.2.2 Tidigare forskning om Lean inom detaljhandeln 
Lind (2005) har genomfört en studie på en butiksverksamhet som har effektiviserats 

med hjälp av Lean. Syftet med användning av Lean var att förbättra och effektivisera 

butikens varuhantering. Butikens ledord var ”one touch”, vilket innebar att vid 

inleverans av varor ska medarbetarna endast röra varorna en gång för att få varorna till 

butikshyllan. Butiken har samarbetat med en leverantör, för att uppnå ”one touch”, som 

har tillverkat och levererat anpassningsbara kundmontrar innehållande varor. Till 

exempel vid inleverans av mejeriprodukter levereras varor i kundmontrar som rullas 

direkt till mejerikylen för försäljning. Effekten av införandet med de anpassningsbara 

kundmontrarna märktes efter bara några månader, hävdar Lind (2005), genom att både 

arbetskostnader och lagerkostnader reducerades.  

Olhager et al (2007) har i en studie visat att Lean-principer och begrepp kan med 

framgång tillämpas i ett företag från detaljhandeln, så som 7-Eleven Japan (SEJ). 

Författarna beskriver att SEJ, för att möta sina globala konkurrenter, har infört 

tankegångar från Lean Production (LP), även om SEJ inte kallar sig ett Lean-företag. 

Olhager et al (2007) översätter SEJ:s arbetssätt till att betyda följande Lean-verktyg:  
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• JIT: Butikerna har nära samarbete med en distributionscentral för att få rätt vara 

i rätt mängd vid rätt tidpunkt. 

• Kanban: Butiksunika beställningar, utvecklat beställningssystem 

• Kaizen: ”Tanpinkanri” – individuell bedömning av varje vara. 

Samuelsson och Åström (2010) har i en studie undersökt om verktyg inom Lean kan 

vara tillämpningsbara vid effektivisering inom dagligvaruhandelns frukt och gröntflöde. 

Författarna har genom observationer och kvalitativa intervjuer på två butiker, City 

Gross i Lund samt ICA Maxi i Helsingborg, samlat in material som har analyserat med 

utgångspunkt från teorier inom LP. Författarnas slutsats är att LP delvis är 

implementeringsbart inom dagligvaruhandeln. Författarna menar att vissa verktyg är 

tillämpningsbara; 5S, Kaizen och vissa av de åtta slöserierna.  

Brohage och Gunningberg (2011) har undersökt hur Lean har tillämpats på OKQ8s 

helägda bemannade bensinstationer.  Brohage och Gunningberg skriver att OKQ8 har 

implementerat Lean-verktyget 5S. Stationerna har tvingats städa upp sitt lager, utreda 

vilka redskap och produkter som används kontinuerligt samt vad som inte används och 

därför ska slängas. 5S har underlättat arbetet och rutinerna för stationerna markant 

hävdar Brohage och Gunningberg. Författarna menar att redskap som alltid återfinns på 

rätt plats kan anses sakna betydelse men när alla redskap hanteras enligt samma rutin 

skapas ett värde för kunden. Vidare beskriver Brohage och Gunningberg att OKQ8 

genomförde kundflödesanalyser, för att se vilket köpbeteende kunderna hade, vilket 

innebar att OKQ8 kartlade vilken typ av kund som besökte stationen och vid vilken 

tidpunkt. Bemanning och produkttillgång fördelades och tillsattes sedan efter denna 

kartläggning. Därutöver tog stationerna hänsyn till statistik över inkommande varor, 

vilket har lett till att stationerna är bättre förberedda vid leverans av varor.  Stationerna 

arbetar utifrån Lean-verktygen 5S och JIT. Författarna beskriver att effekten av 

införandet av Lean-verktygen har lett till att rutiner, så som att saxen alltid ska ha en 

specifik plats, har underlättat det vardagliga arbetet för medarbetarna. Verktyget JIT har 

lett till att lagervärdet minskat hos stationerna utan att påverka servicegraden negativt. 

Varor beställs efter statistik på hur efterfrågan på den specifika varan ser ut och Brohage 

och Gunningberg menar att de ser detta som exemplarisk applicering av JIT.  

Hofer, Eroglu och Rossiter Hofer (2012) har i en studie undersökt förhållandet mellan 

LP och finansiellt resultat. Särskild vikt la författarna vid att härleda lagernivåernas 

påverkan på den ekonomiska prestandan, då LP har en stark påverkan på lagernivåerna. 
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Efter en analys som baserats på en kombination av enkät- och sekundärdata konstaterar 

författarna att LP påverkar det finansiella resultatet och det beror delvis på 

lagernivåerna. Vidare finner författarna att en total implementering av LP ger en större 

effekt på det finanseilla resultatet än implementering av enstaka verktyg från LP.  

Mehok (2012) har i en studie fokuserat på betydelsen av att införa Lean i detaljhandel. 

Metoden 5S som står för sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin 

måste genomföras först för att tillämpa en Lean-process i en butik. Mehok konstaterar 

att det är viktigt att identifiera vad i en process som lägger till värde för organisationens 

kunder och att eliminera arbete som inte tillför värde. Slutligen konstaterar författaren 

att Lean har implementeras inom detaljhandelsorganisationer. Vissa har lyckats med 

implementeringen medan andra inte gjort det. Anledningen är att Lean kräver att 

medarbetarna är med och förstår dess mening och innebörd, hävdar författaren. Vidare 

hävdar Mehok att företagsledaren själv inte kan implementera Lean. Oavsett vilken 

position medarbetaren har ska denne känna att denne är delaktig i implementeringen av 

Lean. Alla bär på idéer eller förslag på hur deras arbete kan förbättras. Medarbetarna 

kommer känna att de är delaktiga och växer både som person och med sin arbetsuppgift. 

Det tar tid att inför Lean, konstaterar Mehok, och arbetet med implementeringen sker 

inte över en natt utan ska ske stegvis för bästa resultat då det blir mindre smärtsamt för 

medarbetarna när organisationen förändras. 

3.3 Sammanfattning av Lean-verktyg 
Här redovisas en sammanställning av de Lean-verktyg som studien, efter att gått igenom 

aktuell forskning om effektivisering av varuhantering och lagerstyrning inom 

detaljhandeln, funnit. Syftet är att tydligt visa vilka verktyg som kommer användas för 

att utreda om de går att använda till att effektivisera Coop Extras varuhantering och 

lagerstyrning.  
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Lean-verktyg Definition 

5S Skapa struktur för att upptäcka ”muda” och eliminera 
onödiga störningar i vardagsarbetet samt möjliggöra ett bättre 
kapitalutnyttjande.  

5S består av fem nyckelord; sortera, strukturera, städa, 
standardisera och självdisciplin. 

Standardisering Gemensam överenskommelse om hur en arbetsuppgift ska 
genomföras. Central överenskommelse. Standardisering 
synlig gör slöserier, skapar en grund för ständiga 
förbättringar (Kaizen) och läranden i en organisation. 

Kaizen Två huvudinriktningar; inre och yttre. Inre – att lösa problem 
och förbättra aktuella processer, arbetssätt och beteenden. 
Yttre – att effektivisera flöden och processer inom en 
organisation. 

Förbättringsarbetet kan bedrivas i projektform (Kaizen event) 
där intresserade medarbetare under en eller flera dagar arbetar 
med ett specifikt problem som måste lösas. 

JIT Material, information och ärenden ska snabbt, enkelt och 
smidigt röra sig från en aktivitet till en annan. Ett effektivt 
flöde minskar kötider och mellanlager. 

JIT består av tre beståndsdelar; takt, kontinuerligt flöde och 
dragande system. 

Kanban En informationsbärare som vidarebefordrar en behovssignal 
mellan två processer. En behovsstyrd produktion minskar 
storleken på lagret. Funktionaliteten kan därmed ses som ett 
beställningssystem. 

Tabell 3.4 Definition av Lean-verktyg  
(Fritt sammanställt: Petersson et al, 2009; Braun & Kessiakoff, 2011; Sörqvist, 2013)  

3.4 Konceptuellt ramverk 
Studiens syfte är att beskriva Coop Extras varuhantering och lagerstyrning av 

kolonialvaror, samt analysera om dessa går att effektivisera med hjälp av Lean. Målet är 

att med hjälp av Lean-verktygen: Standardisering, 5S, JIT, Kanban och Kaizen, föreslå 

en lösning på Coop Extras problem med varuhantering och lagerstyrning. Till hjälp att 

besvara studiens frågeställning och uppnå studiens syfte har ett konceptuellt ramverk 

formulerats. 
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Figur 3.1 Konceptuellt ramverk 

  

Varuhantering 

Lean - verktyg 

Effektivisering 

Lagerstyrning 

29 
 



 

4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs insamlad empiri. Kapitelet börjar med uppdraget från butikschef 

och en beskrivning av Coop Extra. Därefter beskrivs inventeringen av 

lagerproblematiken på Coop Extra, genom intervju med butikschef och medarbetare. 

Därifrån går studien vidare till att beskriva hur Coop Extras automatiska 

beställningssystem CAO fungerar, genom en intervju med ansvarig för CAO. Sedan 

följer en beskrivning av de varor studien valt att följa samt de observationer som utförts 

för att förstå hur varulagret ser ut fysiskt och hur butiken arbetar under en leverans av 

kolonialvaror.  

4.1 Butikchef Leifs uppdrag  
Vårt första möte med Leif var den 10 april 2014 där han förklarade och beskrev att 

butiken har problem med varulagret. Det är svårt med hanteringen när lagret fylls upp 

av varor som säsongsvaror och nyhetsvaror. Dessa beställs ofta i stora partier vilket gör 

att alla inkomna varor inte får plats på butikshyllan. Leif beskriver att butiken tar in 

extra mycket varor, då varor säljer varor. Vidare beskriver Leif att om butiken har en 

kampanj med exempelvis makrill tar de hem sju till åtta veckors normalbehov. Med det 

menar Leif att hur mycket varor som säljs styrs av hur stor fyllnadsgrad butiken har.  

Leif upplever problem med att lagersaldot i CAO inte alltid stämmer. Dessutom är CAO 

inte alltid uppdaterad efter butikens planogram2 varför felbeställningar på grund av 

detta förekommer. 

Utifrån att säsongsvaror och kampanjvaror levereras i stora partier samt upplevelsen av 

ett beställningssystem som inte fungerar tillfredsställande ger Leif oss förfrågan om vi 

vill hjälpa butiken med att finna förbättringsförslag till problematiken. 

4.1.1 Coop Extra Norremark Växjö 
Coop Extra är en matvarubutik med ett sortiment som har ungefär 10 500 varor. År 

2013 omsatte butiken cirka 110 miljoner kronor och tio procent av försäljningen var 

från ekologiska varor. Butiken öppnades 2004 och har idag 40 anställda med en 

åldersfördelning mellan 18 och 65 år.  

2 Planogram är ett visuellt diagram eller en ritning som visar hur och var varje enskild vara bör placeras i 

en butikshylla. Planogram belyser vilken gång i butiken som varan ska placeras, vilken hylla i gången och 

vilken mängd som ska finnas. Planogram är ett viktigt verktyg inom detaljhandeln för att öka försäljning 

och lönsamhet (Retailbusiness, 2013).  
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Coop Extras motto är: ”Kunden i fokus, kunden har alltid rätt” samt att ”se kunden”. 

Coop koncernens syfte är: ”Tillsammans med våra medlemmar utvecklar och erbjuder 

vi människor dagligvaror och tjänster som ger ekonomisk nytta och ett bättre liv” 

(Coop, 2014a). 

Coop koncernen är en medlemsägd matbutikskedja. Totalt har Coop koncernen 3,4 

miljoner medlemmar och dessa äger Coop koncernen via bland annat 

konsumentföreningar (Coop, 2014b). Coop Extra tillhör konsumentförening Göta (Kf 

Göta), vilken omfattar nästan hela Småland och Öland. Föreningen har närmare 220 000 

medlemmar och driver 46 butiker i 26 kommuner. De flesta butiker drivs i egen regi, 

men det finns butiker som drivs av egna företagare på franchisebasis (Coop, 2014c). 

Coop Extra är en butik som drivs av konsumentföreningen i egen regi. 

4.2 Intervjuer för att identifiera problem med varuhantering och 
lagerstyrning 
För att skapa en förståelse för det problem som butikschefen upplever med butikens 

varuhantering och lagerstyrning, genomfördes intervjuer med butikschefen och fem 

medarbetare på Coop Extra. Nedan redovisas dessa. 

4.2.1 Leif Fagerberg, butikschef 
Leif har ekonomi-, resultat-, budget- och personalansvar. Inget investeringsansvar, då 

detta ligger centralt på Kf Göta. Idag sker en central styrd budgetering (fördelning av 

timmar). Kf Göta arbetar med en treårig målbild. 

Leif upplever varuflödet ganska effektivt. På tisdagar och fredagar kommer 

kolonialvaror till butiken och målet är att alla varor ska vara upplockade samma dag. 

Hur centrallagret packat pallarna är ett problem, tycker Leif, sammansättningen på en 

pall kunde varit bättre.  

Förpackningarna runt varorna är svåra att öppna och det förekommer mer förpackning 

än vad som är nödvändigt, tycker Leif.  

Det svåraste i varuflödet är att pricka rätt volym vid rätt tillfälle. 

(Leif)   

Leif upplever att alla medarbetare har olika sätt att jobba med upplocket varför det 

skulle vara nyttigt för butiken att hitta ett standardiserat sätt. När Leif själv plockar kör 

han ut en pall i butiken och plockar av varorna till en plockvagn, först sektionsvis och 

sedan i den ordning de ska plockas in på hyllan. Förpackningarna runt varorna tas bort i 
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butiken vilket gör att en stor pantkartong för att slänga kartongförpackningar i måste tas 

med ut i butiken och en ”plastvagn” där plastförpackningar slängs. 

Butiken jobbar efter ordspråket ”rätt från början”, vilket betyder snyggt redan från 

början – Excellence. Det innebär ingen kartong i hyllan, rätt etikettplacering på 

hyllkanten, först-in-först-ut, snygga till och fronta (flytta fram varorna till hyllkanten) 

under tiden medarbetarna plockar. Framför allt hela hyllplanet men även andra hyllplan 

runt omkring gärna hela sektionen. 

Medarbetarna slarvar med att förbereda innan de ska plocka varor, de ställer inte i ordning alla 

redskap innan de ska börja plocka. Det går åt mycket tid att leta efter redskapen som behövs till 

plockprocessen. 

(Leif) 

Leif beskriver att det behövs plockvagn, truck, stor pantkartong för kartong, 

”plastvagn”, elefantfot (en pall) och rullcontainer (RC-vagn) för överblivna varor. 

Nyhetsvaror hamnar ofta på lagret. När nyhetsvaror kommer måste hyllsektionen först 

byggas om efter planogram innan varan får plats på hyllan. Någon anställd ska utföra 

detta, men tyvärr kommer butiken efter med det, varför nyheterna hamnar på lagret (fem 

till tolv veckor). I den bästa av alla världar fungerar det!    

Säsongsvaror fungerar bättre än nyhetsvaror. Det är viktigt att sälja säsongsvaror i rätt 

säsong, varför Leif sänker priset på dessa varor om han märker att de säljs dåligt. 

Numera har butiken en filosofi att ta in färre varianter av säsongsvaror, men större 

kvantitet av den variant butiken tar in. Trots detta tar osålda säsongsvaror plats på 

lagret.  

Nyhets- och säsongsvaror gör det svårt att få bra struktur på lagret.  

(Leif)  

Kunderna vill ha fräscha varor som inte är utgångna, inte skadade och dessutom 

förväntar sig kunden att hanteringen ska ske hygienisk, tror Leif. Därutöver vill kunden 

att varan ska finnas i hyllan.  

Det mesta kring varuflödet handlar om disciplin. Butiken har gjort uppryckningar på lagret men 

det fallerar igen. 

(Leif)  
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4.2.2 Marie Karlsson, säljare 
Ansvarig för frukt och grönt, B-ansvarig för ost och hyllansvarig för gryner- och 

syltsektionen.  

Marie tycker att det tar lång tid att lasta av och ta emot pallarna med kolonialvaror som 

levereras på tisdagar och fredagar. Det går att effektivisera avlastningen av pallarna, 

menar hon.  

Det är bra att förbereda lagret för mottagningen av varor, så att pallarna går att hålla ihop, 

kategorivis. Det går åt mycket tid att leta efter pallar på lagret. 

(Marie)  

Det är oftast Leif som tar emot varorna, men han har även annat, vilket gör att det kan 

bli rörigt på lagret.  

Marie upplever att det tar längre tid när varorna inte ska vara i kartong på hyllan, men 

det ser snyggare ut. Det tar också längre tid när frontning ska ske samtidigt som 

plockprocessen. In med varorna snabbare, tycker Marie, och ha mer teamwork kring 

hela varuflödet. Innan Excellence gick det snabbare och få in varorna i hyllorna, men 

det var kanske inte lika snyggt. Marie har erfarenhet från en annan butik där alla 

anställda hjälptes åt mer, först med färskvarorna och sedan med kolonialen. Marie 

saknar teamwork, framför allt med kolonialvarorna, men även plockprocessen i stort. 

Marie tycker att det förekommer en hel del störningar under plockprocessen. Till 

exempel att medarbetarna ska plocka samtidigt som de har jour i kassa två. Vilket gör 

att medarbetare får avbryta upplocket för att gå till kassa två när det är kö i kassa ett. 

När alla ska kunna allt och alla ska göra lite här och lite där blir varuflödet mer 

tidskrävande och personalen har mindre koll på sortimentet.  

När Marie arbetar med plockprocessen samlar hon varor från samma hyllsektion på en 

plockvagn. Hon vill vara effektiv, så som att inte prata med medarbetare under 

plockprocessen. Hon vill inte stöka ner i butiken och hon förbereder redskap som ska 

användas: ”plastvagn”, stor pantkartong för kartong och plockvagn. 

Arbetsredskap finns inte alltid tillgängliga och Marie tycker att dessa hanteras ologiskt, 

ibland finns det till exempel två truckar på samma avdelning. Själv drabbas hon inte 

numera då hon har egen truck till frukt och grönt. 

En varukategori som inte finns på hyllan ställer Marie på en vagn. Hon tycker att 

butiken hanterar nyhetsvaror under all kritik (en etta på en tiogradig skala). 
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Säsongsvaror hanteras också dåligt, tycker Marie. Dessa varor kan stå upp till två 

månader på lagret. Ingen har koll. Detta beror på att lagret ser ut som det gör, tror 

Marie. Hennes erfarenhet från en annan butik är benhård koll på alla varor och inget 

lager. Den butiken hade högre kapitalomsättningshastighet, men inte fler leveranser.  

Marie anser att anställda som jobbar på dagen ska plocka varor medan de som jobbar på 

kvällen ska fronta.  

Plocka först, fronta sen.  

(Marie) 

Dessutom kan de som jobbar kväll plocka de dyra varorna, så som finkem3, då dessa 

varor är stöldbegärliga och de stjäls oftast kvällstid när det inte är så mycket personal i 

butiken. Därutöver ligger finkem vid ingången varför personalen har mer koll på kunder 

som kommer. 

Marie tror att kunder tycker att varor de eftersöker ska finnas i butiken och att butikens 

personal ska vara kunnig. 

Arbetsschemat måste bli effektivare, passen är för korta och en anställd har flera 

arbetsuppgifter samtidigt, till exempel plock och kassa två.  

(Marie) 

Marie brukar lägga om schemat de helger som hon jobbar för att det bättre ska flyta på 

och allt som ska göras ska bli gjort. Anställda måste göra hundra procentigt jobb. 

Marie tycker att en lagerchef behövs för att få bukt på butikens varulager.  

4.2.3 Sara Rydbäck, säljare 
Kött- och såsansvarig, hyllansvarig för ärtor, böner, linser och kryddor. 

Leif tar emot och fördelar ut hela pallar i butiken, vem som helst plockar (enligt 

schemat). Sara tycker att det är för lite folk i plockprocessen och att det tar för lång tid 

att få upp inkomna varor på butikshyllan. Sara vill göra varuplocket mer effektivt. 

Dessutom tycker hon att det är för mycket varor på varulagret. 

Sara tror att kunder ibland kan uppleva att det är stökigt i butiken under plockprocessen, 

men hon vet inte hur det annars ska gå till, om det inte ska ske på natten! Hon tror att 

3 Finkem är en varukategori där du hittar schampo, balsam, hårfärg, stylingprodukter, hudvårdsprodukter, 

deo, tandkräm med mera. 
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kunderna på ICA Maxi inte påverkas lika mycket av det stökiga, eftersom ICA Maxi har 

större yta att jobba på.   

Sara tycker att pallarna är stora och otympliga att hantera, vilket gör att det skulle vara 

bättre om varorna levererades på RC-vagn, men hon förstår att det kan vara svårt för 

centrallagret. 

Värde för kunden är att butiken ska vara så fin som möjligt och att plockprocesen ska vara så 

effektiv som möjligt. 

(Sara) 

När Sara plockar varor blir det slumpmässigt vilken pall som hon plockar. Hon går inte 

ut och hämtar en ny pall om det redan finns pallar i butiken. Hon lastar över från pall till 

plockvagn. Ibland ”strippar”4 shopexpress-värden varorna och plockar över varorna från 

pall till plockvagn, vilket Sara tycker underlättar. Själv försöker Sara plocka av pallen 

sektionsvis, så att hon slipper springa runt så mycket, så lite störningar som möjligt. 

Sara menar att det är viktigt att medarbetarna pratar och jobbar samtidigt, inte bara 

pratar och prata inte olämpliga privata ämnen i butiken. Medarbetarna ska fronta, även 

varorna bredvid, samtidigt som de plockar. Själv vill Sara fronta efteråt. Hon tycker att 

Excellence ska ske flera gånger under dagen, men när medarbetarna plockar varor ska 

de bara plocka varor. 

Arbetsredskap som behövs i plockprocessen är det hårt tryck på, framför allt tisdagar 

och fredagar, beskriver Sara. Dessa dagar kommer även butiksförsäljare som behöver 

dem, då de inte har egen truck med sig. Sara beskriver vidare att det är svårt att hitta 

plockvagn och truck, eftersom de inte alltid finns där de ska. 

Nyhetsvaror kommer ofta många samtidigt, tycker Sara. Oftast sätts nyheterna på en 

egen RC-vagn som Peter får ta hand om. Peter bygger oftast om när planogrammet 

förändras, vilket gör att nyheter kan komma upp på hyllan. Då det är några få 

nyhetsvaror försöker Sara tränga in dem på hyllan. Viktigt dock att lägga in dem i 

datorn först och få ut en etikett. Det är viktigt att det blir rätt från början, tycker Sara. 

Sara tycker att butiken borde börja med att punktplocka. Vilket gör att plockprocessen 

blir mer effektiv. Sara menar att den anställde enbart ska plocka och inte ha något att 

vakta på (plock och jour i kassa två). När det förekommer frånvaro av ordinarie 

4 Tar bort förpackning kring varan. 
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personal eller när extra personal tagits in underprioriteras plocket av kolonialvaror, 

tycker Sara. 

Kunder vill att plockprocessen ska vara smidig och inte i vägen för dem, tror Sara. Själv 

lämnar hon aldrig en vagn i butiken när hon har paus eller ska sluta för dagen. Sara är 

noga med att kommunicera var i processen hon befinner sig när skiftbyte sker. Kunden 

vill först och främst att varan ska vara i hyllan och sen att det ska vara snyggt, men 

gärna varans existens och snyggt samtidigt om det går, tror Sara. 

Själv gillar Sara inte hål5, men hon kan sträcka sig efter en vara om butiken inte hunnit 

fronta.  

Butiken är bra på att bemöta kunden under varuplocket, även om det är stökigt och ”stissigt”. 

God stämning och atmosfär väger upp stöket och ”stisset” för kunden. 

(Sara) 

4.2.4 Anna Roos, säljledare 
Säljledare för gruppen mat och matlagning (frys, kött, smaksättare; såser, konserver, 

mjöl). 

Anna förklarar att hon själv nästan bara plockar färskvaror. Hon tycker att butiken har 

bra rundgång på varorna (hög omsättningshastighet, författarnas anmärkning), men lite 

dubbelarbete på lagret. CAO beställer hem varor, men ibland beställs det manuellt extra 

varor efter väder, säsong och fotbolls VM. Kampanjer och gavlar är tungt att jobba med, 

dessa får man ofta flytta runt eftersom inte allt säljs och därmed hamnar de på lagret och 

tar plats, tycker Anna.  

Det som skulle kunna vara onödigt för kunden är gavel- och säsongsvaror som kommer hem i 

stora partier och blir svårt att få sålt i slutänden, och därmed tar plats på lagret. 

(Anna)  

Alla nyheter, som gör att medarbetarna plockar om i hyllorna för att få in dem, gör 

kunderna förvirrade.  

De gånger Anna plockar kolonialvaror försöker hon plocka samma kategori. Hon brukar 

ta en snabb koll innan och börjar med hål. Hon tycker att de varor som är slut ska upp 

på hyllan så snart som möjligt. 

Anna beskriver att plockprocessen ska vara rätt från början, vilket innebär först-in-först-

ut, snyggt, frontat, att det ser fullt ut och att etiketten sitter till vänster på hyllkanten (så 

5 Varan är slut på hyllan. 
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att kunden lätt ser priset) och att man enkelt kan se var en varas placering startar vid 

påfyllning. 

Det är brist på plockvagnar, tycker Anna, för dessa körs ofta ut på lagret med lagervaror 

på. Det är enkelt att köra ut en plockvagn med skit på och låta stå. Det betyder att man 

kan få börja med att leta eller tömma vagnen. 

Det är ju onödigt arbete att börja med att plocka av någon annans efterlämnade saker. 

(Anna) 

När det har blivit så att beställningarna är för stora för att komma upp direkt på hyllan 

lämnas dessa varor på RC-vagnar och det är rörigt bland dem, tycker Anna. 

När nyhetsvaror kommer ställs de ofta på RC-vagnar, men det finns ingen speciell som 

har ansvaret över att nyheterna kommer upp i hyllan, förklarar Anna. Egentligen är det 

den personen som har ansvar för den sektionen som ska ta tag i sin nyhet, beskriver 

Anna, men det blir antingen hyllansvarige eller när någon som har tid som tar hand om 

nyheterna. Anna tycker att det är svårt att få tid att sätta in nyheter. Extra svårt blir det 

för nyheterna inte alltid passar in i planogrammet, det förekommer lokala avvikelser. 

Dessutom tycker Anna att alla nyheter förvirrar kunden, då hyllorna förändras och 

kunden inte längre hittar så bra. 

Anna tycker att säsongsvarorna fungerar bättre, men det som blir kvar ställs på lagret. 

Det behövs mer struktur på lagret. Det är för många som plockar på lagret. 

(Anna) 

Det viktigaste för kunden är att varan är upplockad i hyllan, så att kunden får med varan 

hem, tror Anna. Kunden har inte tid att komma tillbaka eller åka till en annan butik. 

Hellre att varan existerar i hyllan än att det ska vara fint i hyllan, tror Anna. En vanlig 

vara ska alltid finnas hemma, annars fungerar butiken dåligt. I alla fall ska det inte brista 

i butikens varuflöde utan i så fall om det är något problem hos leverantören, tycker 

Anna. 

Avslutningsvis tycker Anna att det fungerar rätt bra här, visst vill hon ha mer tid, men 

det är alltid en strid om timmarna. Hon tycker att varje kvart är guld värd. Anna önskar 

att det fanns mer tid samt ordning och struktur. Ordning och struktur på lagret! Det 

skulle spara många timmar och binda mindre kapital, hon tror att det finns varor på 

lagret som aldrig kommer komma upp på hyllan. Ett tips är att ha en lageransvarig. 
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Vidare beskriver Anna att CAO samt ”face och factor” (se vidare om detta uttryck under 

avsnitt 4.3 CAO) ska känna av vilka varor som ska eller behöver beställas, men vissa 

varor måste man beställa utifrån säsong. Det kan försvinna kartonger på lagret eller så 

har den aldrig kommit till butiken. Dessutom beskriver Anna att fysisk förstörelse inte 

alltid sköts. Detta förekommer även på färskvaror, men där ställer även bästföredatumet 

till det. 

4.2.5 Annie Albrekt, säljledare 
Säljledare för gruppen Nonfood (allt du inte kan äta; tidningar, blöjor, finkem), spel 

och förbutik. 

Annie beskriver att butiken inte tidsmässigt hänger med det antal varor som kommer till 

butiken. Till exempel om det kommer en stor leverans på tisdagen som inte kommer 

upp på hyllan i tid blir hela veckan lidande. Annie tycker att butiken borde ha plocklag; 

ett större antal i grupp som plockar varor. Annie upplever att en del medarbetare, på 

grund utav det roterade schemat, inte har så lätt att ställa om till en ny arbetsuppgift, 

vilket påverkar bland annat effektiviteten i plockprocessen. 

När en nyhet kommer till butiken så kommer den alltid i två kollin (lådor), beskriver 

Annie, men ofta är det endast en som får plats på hyllan. Detta leder till att en låda åker 

ut på lagret och den glöms lätt bort. När en nyhet anländer så tar en del anställda ett eget 

initiativ och ”spekar in” den i hyllan, men en del vågar inte ta tag i nyheten. Alla har 

inte koll på planogrammet, beskriver Annie. 

När Annie får en nyhetsvara att plocka upp ser hon till att få in dem på hyllan direkt. 

Annie menar att hyllan får byggas om enligt planogram vid ett senare tillfälle, 

nyhetsvaran ska upp. Annie säger också till sin personal att göra detsamma. Om det 

däremot kommer in flera nyheter i en och samma leverans får nyheterna sättas på en 

vagn för att ta hand om alla samtidigt. 

Säsongsvaror ska ut direkt, tycker Annie. Själv har hon mycket säsongsvaror. Dessa kan 

komma en tisdag men ska ut i butiken först en vecka senare, och då kan de ha 

försvunnit på lagret. Annie upplever att hennes säsongsvaror göms bland andra varor på 

lagret eller ute i butiken, då hon någon gång har fått ringa leverantören och efterlysa 

sina säsongsvaror, men sedan har hon hittat varan undanställd av någon annan. Annie 

samlar ihop samma varor på en plockvagn, när hon plockar kolonialvaror, för att slippa 

springa som en ”tätting” med varorna fram och tillbaka i butiken. 
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Rätt från början betyder; först-in-först-ut, fronta varan direkt samt varorna runtomkring den 

inplockade varan och att etiketten på hyllkanten är till vänster på varans hyllplats. 

(Annie) 

Arbetsredskapen är svåra att få tag på, tycker Annie, framför allt plockvagn, för alla 

behöver dem samtidigt. 

Lagerstrukturen är svår, storleken på lagret varierar väldigt mycket och CAO fungerar sisådär. 

(Annie) 

Om det är beställningssystemet eller personalen som inte kan hantera systemet vet 

Annie inte. Men hon tror att om man får det att fungera så fungerar nog automatordern. 

Men automatordern känner inte av de mjuka värdena; väder och evenemang, varför 

personalen måste tänka efter och sköta dessa värden manuellt. 

Kunden förväntar sig att varan ska finns på hyllan. Att det ska vara snyggt i butiken tror 

Annie endast påverkar kunden omedvetet, inte om kunden ska ha varan eller inte. 

Butiken pratar om tempo. All personal har olika tempo. Men vad händer om en 

medarbetare ökar tempot? Det är vad butiken pratar om och att göra alla medarbetare 

medvetna om vad tempot betyder för dem själva och för butiken. 

Vidare tycker Annie att det roterande schemat är bra, men svårt att hitta engagemanget 

ibland, för den anställde går vidare till nya arbetsuppgifter och tar inte ansvar för dem 

de lämnar. 

4.2.6 Elin Lidén, säljare 
Ansvarig för tobak; cigaretter, snus, rakhyvlar. 

Det är stökigt på lagret efter avlastning. Det förekommer nämligen ingen struktur på pallarna 

och pallarna körs endast ut i butiken utan någon eftertanke. 

(Elin) 

Själv anser Elin att hon hinner med att få upp varorona efter uppsatt mål, men ibland 

upplever hon att det är för kort tid under dagen avsatt till att plocka varorna. 

Elin tycker att det är bättre och fronta under tiden som varorna plockas upp i hyllan, för 

när pallen är klar är det snyggt i hyllan. Hon anser att tiden inte räcker till frontning 

senare. 

När Elin plockar varor kör hon ut den pall hon plockar till den gång varan ska upp. Om 

det är stora varor som exempelvis blöjor plockar hon direkt från pallen upp i hyllan. Är 

det mindre varor så försöker hon samla samma kategori på en plockvagn för att sedan 
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köra vagnen till hyllan och plocka från vagnen till hyllan. Elin försöker gå ut med 

skräpet under tiden, så att det inte blir så mycket sen. 

Elin svarar att en pall med olika varor ska plockas ihop i gemensam kategori på en 

plockvagn, ta allt på en gång, spring inte runt och fronta samtidigt. 

Plockvagn finns inte alltid tillgänglig under varuplock, likadant är det med handtruckar. 

Tips: Skaffa fler små plockvagnar, sådana som charken har, som går att fälla ihop när de 

inte behövs. 

En nyhetsvara ska in i hyllan och få etikett direkt, annars hamnar den bara på lagret, 

säger Elin. Säsongsvarorna samlas ihop för att plocka upp allt samtidigt. 

Butikens varuflöde fungerar bra idag. 

(Elin) 

Kunderna förväntar sig att butiken ska vara fräsch och att personalen ska vara trevlig 

och kunnig samt hälsa på kunden, tror Elin. Men samtidigt är det viktigt för kunden, tror 

Elin, att varan som kunden vill ha finns i sortimentet. Hon säger att om varan inte finns 

hos Coop Extra men på ICA, så kanske kunden väljer att handla på ICA framöver. 

Nedanstående tabell är en sammanställning över de identifierade problem som 

medarbetarna på Coop Extra upplever. 

Tabell 4.1 Sammanställning av intervjuerna 

Efter ovanstående intervjuer behövdes en beskrivning av hur CAO fungerar, då flera 

intervjupersoner framfört att problemet på lagret skapas av beställningssystemet. 

4.3 CAO – Computer Automatic Ordering  
En intervju genomfördes med Magnus, som är anställd på Coop Logistik AB och 

ansvarig för CAO i Kf Göta. 

Problemsammanställning 
• Ostrukturerat lager innehållande mycket varor. 

• Ingen struktur på var arbetsredskap ska förvaras. 

• Ingen struktur vid leveransmottagning. 

• Varor som inte har plockats upp, bland annat nyhetsvaror. 

• Varor som inte fått plats på butikshyllan. 

• Upplevelse av att CAO inte fungerar. 
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4.3.1 Magnus Fransson, varuflödessupport 
Magnus är anställd på Coop Logistik AB och har arbetat där i två år, innan dess var 

han anställd på Kf Göta i tre år och har sedan tidigare flera års erfarenhet från olika 

butiker. 

CAO är ett automatiskt beställningssystem kopplat till Coop koncernens affärssystem 

SAP Forecasting and Replenishment (SAP F & R). Målet med systemet är: 

1. Få lägre lagernivåer. 

2. Få färre fysisk förstörelse. 

3. Få högre hylluppfyllnad (högre servicegrad och färre hål). 

CAO beräknar ett beställningsförslag som butiken bör godkänna innan beställningen 

skickas. 

Cirka fem procent är okej att ändra i beställningsförslaget, men ändras mer än 20 procent anses 

beställningsprocessen fungera dåligt. 

(Magnus) 

Beställningsförslaget bygger på omkring 600 faktorer, nedan följer några av de faktorer 

Magnus beskrev närmare: 

• 110 veckors historik. 

• Dag för dag statistik. 

• Vecka för vecka statistik. 

• För de sex senaste veckornas statistik studeras till exempel om en varas 

försäljning är på väg upp eller ner. 

• Statistik på säsongsbetonade varar, till exempel vilken vecka som beställning av 

saffran utfördes de två senaste åren och beställer automatiskt årets saffran till 

motsvarande vecka. 

• En leveransplan, till exempel får Coop Extra leverans tisdagar och fredagar, då 

beställer CAO varor på tisdagar så att det räcker till fredagar.  

• Produkt specifik leveransdag, till exempel att saft alltid ska levereras på 

fredagar. 

• Täckdagar, till exempel om julafton är en lördag och butiken har leverans på 

tisdagar och fredagar, så beställs fredagens varor redan till tisdagen, för på 

fredagen är det försent. Vid varje storhelg läggs täckdagar in. 

41 
 



 

• Butikspack, till exempel om butiken är i behov av 55 konsumentpaket kaffe och 

butikspaketet är på 25 konsumentpaket, tar CAO hänsyn till det och beställer två 

eller tre butikspaket, allt uträknat utifrån flera olika faktorer. 

Målet med automatiska beställningssystem är att beställda och levererade varor ska få 

plats i butikshyllan och inte behövas ställas på lagret. Varje kväll uppdateras lagersaldot 

i CAO. Innan beställning tar systemet hänsyn till varans lagersaldo, hur mycket av 

varan som sålts samma vecka föregående år, vilket resulterar i att systemet beställer 

efter efterfrågan på varan kommande period. Då Coop Extra har två leveranser i veckan 

av kolonialvaror föreslår CAO en beställning som räcker till försäljning av varan till 

nästa inkommande leverans. 

Det finns ingen beställningspunkt i systemet, utan två faktorer styr det minimilager av 

en vara som alltid ska finnas på butikshyllan, så att varan aldrig tar slut. De två 

faktorerna kallas ”face och factor”. ”Face” beskriver hur många ansikten varan ska ha 

på butikshyllan medan ”factor” beskriver det antal varan ska ha på djupet. Till exempel 

om ostbågar har ”face” två och ”factor” två multiplicerar CAO dessa två faktorer och 

skapar det minimilager som butiken alltid ska ha hemma (fyra stycken), vilket innebär 

att den dag butiken får leverans ska ”face och factor” finnas hemma, i ostbågarnas fall 

fyra stycken. Planogram byggs utifrån ”face och factor”, men det är enbart tio procent 

av Coop koncernens butiker i Sverige som jobbar helt utifrån planogram. De butiker 

som inte fullt ut följer planogramförslagen får själva justera ”face och factor” i CAO. 

Dock är det svårt för butiken att hitta rätt minimilager på den specifika varan, de varor 

som har ett jämt försäljningsflöde påverkas inte lika mycket som varor som har en stor 

variation i sin försäljning. 

Utöver minimilager finns ett säkerhetslager inbyggt i CAO. Butiken kan inte själva 

påverka säkerhetslagret, men förekommer ett lågt minimilager påverkas även 

säkerhetslagret negativt. 

Centrala kampanjer påverkar inte framtida automatiska beställningsförslag, vilket lokala 

kampanjer gör. Vid lokala kampanjer måste beställning ske manuellt och en ”lokal 

kampanj blankett” måste skickas in till Coop centralt som justerar så att de lokala 

kampanjerna ska påverka CAOs framtida beställningsförslag. Extra viktigt är att skicka 

in ”lokal kampanj blankett” om en butik har en lång period av lokal kampanj, annars 

fortsätter samma försäljningsprognos de sex närmaste veckorna. CAO antar att 

försäljningsstatistiken är på väg upp på den tidigare lokala kampanjvaran och beställer 
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utifrån det. När den lokala kampanjen är slut beställer CAO fortfarande varan som 

tidigare och skapar lager då försäljningen inte är tillräckligt hög. Ju längre period av 

lokal kampanj, desto mer problem. 

CAO klarar av säsongsvarorna bra, men anställda litar inte riktigt på systemet och 

beställer hem extra manuellt, varpå lager uppstår. 

Magnus beskriver att implementering av CAO i butik ofta föregås av ett motstånd från 

butikspersonalen, men efter ett tag upplevs en klar förbättring. Magnus använder en 

märkning på hur butikernas CAO fungerar; röd (dåligt), gul (ganska bra) och grön 

(mycket bra). Coop Extra ligger på en svag gul, vilket Magnus tror beror på att butiken 

lagt in för lågt ”face och factor”, varpå hål uppstår. Butiken beställer extra och fyller 

upp till bristningsgräns, men efter ett tag halkar butiken tillbaka med hål i butikshyllan. 

Butikspersonal anser generellt att CAO inte fungerar, men Magnus anser att om 

butikerna hade lagt ner lika mycket tid på att ”vårda” (underhålla, författarnas 

anmärkning) CAO som vid manuellbeställning (gå runt i butiken och beställa, 

författarnas anmärkning), så hade CAO fungerar mycket bra. Exempel på underhåll är 

att ”face och factor” stämmer och att oftare inventera lagret, det räcker inte med en gång 

om året, som är normalt för en butik. Därutöver behöver butikerna bli bättre på att 

registrera fysisk förstörelse och egna uttag. 

Nedanför återfinns en sammanställning över vilka problem som Magnus upplever att 

Coop Extra har med CAO. 

Problemsammanställning CAO 
• Brist i att underhålla beställningssystemet CAO.  

- Justering av ”face och factor”. 

- Uppdatering av lagersaldo genom inventering. 

- Hantering av lokala kampanjer. 
Tabell 4.2 Sammanställning av CAO 

Nedan har en kartläggning över hur information flödar mellan butikens lager och CAO 

utformats, även varuflödet har kartlagds och förts in i modellen. Karläggningen skapar 

en tydligare bild över hur lagerstyrning och varuhantering fungerar på Coop Extra idag. 
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Figur 4.1 Kartläggning över varuflöde, manuell hantering och systemhantering på Coop Extra 

(1) CAO skapar ett beställningsförslag som medarbetarna måste, (2) granska och 

eventuellt justera innan beställningen godkänns. Ibland måste medarbetarna även lägga 

in (3) extra beställningar för till exempel lokala kampanjer. (3.1) Beställningen skickas 

till leverantören.  

(4) Leverans sker två gånger i veckan, tisdag och fredag. Leverans sker till Coop Extras 

(5) varulager och under dagen sker en (6) förädlingsprocess i form av att plocka upp 

kolonialvaror på (7) butikshyllan. När varan väl återfinns på butikshyllan sker 

exponering för Coop Extras (8) kunder som därmed köper varan.  

(8.1) Försäljningsstatistik och inleveransstatistik uppdateras i CAO varje kväll för att 

bland annat rätt lagersaldo ska finnas i systemet. 

4.4 Utvalda varor  
För att ytterligare belysa hur varuhantering och lagerstyrning fungerar på Coop Extra 

görs en beskrivning med hjälp av utvalda varor. Utifrån uppdraget från butikschefen ska 

studien belysa några av de kolonialvaror som fanns på Coop Extras lager, som inte fått 

plats på butikshyllan, varför ett axplock av de varorna på lagret har tagits fram.  

De varor som studerats är: 

• Kaffe Mellan Brygg, Gevalia 

• Kaffe E-brygg, Gevalia 
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• Snabbmakaroner, Kungsörnen, 750 g 

• Vetemjöl, Coop, 2 kg 

• Kejsarvåfflor, Kungsörnen, 400 g 

• Ketchup, Heinz, 1 kg 

• Slotts senap, stark, tub 

• Krossade tomater, Coop, 500 g 

I tabell 4.3 nedan återfinns totalt antal sålda av respektive vara, vilken total kostnad 

Coop Extra lagt ner på respektive vara i form av inköpskostnad, lagerhållningskostnad 

(8,5 procent) och kapitalbindningskostnad (3 procent). Den omsättning varorna skapat 

redovisas också, även det resultat varorna gett till Coop Extra redovisas. Vidare visas 

varornas vinstmarginal. Beräkningarna bygger på statistik, från den senaste 12-

månadsperioden, 2013-06-02–2014-06-01. Statistiken hämtades från Coop Extras 

interna datasystem. För närmare beskrivning av nedanstående tabell se bilaga C. 

Kolonialvaror Antal Omsättning Total Resultat Vinst- 
  sålda/år   kostnad   marginal 
  (styck) (kronor) (kronor) (kronor) (procent) 
Kaffe Mellan Brygg    13 635         443 137,50         329 753,61         113 383,89     26% 
Kaffe E-brygg      2 743           89 147,50           57 437,60           31 709,90     36% 
Snabbmakaroner         942           11 775,00             7 856,47             3 918,53     33% 
Vetemjöl      3 186           36 639,00           20 603,86           16 035,14     44% 
Kejsarvåfflor         692           11 418,00             5 794,57             5 623,43     49% 
Ketchup         946           22 656,70           17 193,08             5 463,62     24% 
Slotts Senap         201             2 512,50             1 295,38             1 217,12     48% 
Krossade tomater      2 690           24 075,50           11 727,46           12 348,04     51% 
Summa   641 361,70 451 662,03 189 699,67   
Tabell 4.3 Sammanställning av utvalda varor från varulagret 

Dessa varor har skapat ett täckningsbidrag på totalt 189 700 kronor till Coop Extra för 

att täcka butikens övriga kostnader för att tillhanda de utvalda varorna, så som 

personalkostnad, hyra och övriga omkostnader för butikshyllan samt 

administrationskostnader.  

Utöver totala kostnader, omsättning, resultat och vinstmarginal är det betydelsefullt att 

beräkna varornas genomsnittslager och omsättningshastighet per år, vilken redovisas i 

tabell 4.4 här nedan. Även här redovisas närmare information om beräkningar i bilaga 

C. 
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Kolonialvaror Genomsnitts- Total Genomsnittliga Omsättnings-. 
  lager/år kostnad/st kostnader/år hastighet/år 
  (styck) (kronor) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 1105      24,18  26 711,61     12 
Kaffe E-brygg    294 20,94       6 145,80       9 
Snabbmakaroner    277   8,34       2 306,07       3 
Vetemjöl    148   6,47          953,88     22 
Kejsarvåfflor      53   8,37         443,80     13 
Ketchup      18 18,17         327,14     53 
Slotts Senap      23        6,44         148,23       9 
Krossade tomater    272   4,36      1 185,82     10 
Summa     38 222,36       
Tabell 4.4 Sammanställning av de utvalda varornas genomsnittslager och omsättningshastighet 

För ytterligare en dimension av lagerstyrning och varuhantering på Coop Extra har även 

en RC-vagn, av totalt 20 RC-vagnar, som fanns på lagret den 3 juni (tisdag), valts ut. I 

denna RC-vagn har Coop Extra bundit onödigt kapital, eftersom dessa varor inte fått 

plats på butikshyllan. De varor som fanns i denna RC-vagn samt beräkningen av 

kapitalbindningen återfinns i bilaga D.  

Utifrån varorna som fanns i RC-vagnen undersöktes det om några av dem beställts för 

leverans till butiken denna dag, vilket det gjorde, fem varor kom till butiken den dagen.   

Här nedan är de fem varor som beställts, trots att det fanns i RC-vagn på lagret:  

• Vetemjöl Special, Coop 

• Vetemjöl Special, Kungsörnen 

• Polly 

• Müsli, Coop 

• Tacokryddor, tre-pack 

Efter denna upptäckt gick vi vidare och undersökt varans lagersaldo enligt CAO och 

sedan gjordes en egen inventering av varan, både i butikshyllan och på lagret. 
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Tabell 4.5 nedan innehåller ovanstående uppgifter. 

Kolonialvaror Lagersald0 
CAO (styck) 

Lagersaldo 
butikshylla (styck) 

Lagersaldo RC-
vagn lager (styck) 

Vetemjöl, Kungsörnen 12 10  6 
Vetemjöl, Coop   9 13   6 
Polly 26 10 24 
Müsli 21   0  7 
Tacokryddor 24 10  9 
Tabell 4.5 Lagersammanställning av de utvalda varorna på RC-vagnen  

För att skapa en förståelse för varför det förekommer 20 RC-vagnar med varor på lagret 

den dag som leverans av kolonialvaror kommer till butiken följer här nedan en 

beskrivning av hur lagret ser ut. Denna bild har skapats genom observation. 

4.5 Observation av lagret på Coop Extra 
För att på ett bättre sätt förstå vad intervjupersonerna menade med att de tyckte att 

lagret var ostrukturerat, rörigt och att det är mycket varor där, genomfördes en 

observation den 6 maj. Nedanför visas en illustration över lagersituationen. I bilaga B 

återfinns fler bilder för att på ett visuellt sätt förtydliga bilden av hur lagret såg ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Coop Extras varulager 

Det första som slog oss var just det som intervjupersonerna beskrivit, att det fanns 

mycket varor på lagret och att det inte fanns någon struktur. Bland alla varor står också 

trasiga inventarier, emballage, jultomte, plockvagnar, truckar, pallar som ska gå i retur 
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och charkens plastbackar som också ska gå i retur. Där fanns en liten RC-vagn där 

mejeriprodukter som ska gå i retur sätts. Inklämda någonstans står också pallar med 

läsk, som butiksförsäljare ska komma och ställa i ordning i butiken. Utöver det fanns 

även papptallrikar, hundmat, tidningar som ska gå i retur och butiksinredning. 

Bland de kolonialvaror, som denna studie avser, fanns varor som ännu inte hunnit 

plockas upp i butikshyllan samt varor som inte fått plats på hyllan, där fanns även 

säsongs-, kampanj- och nyhetsvaror.  

De flesta varorna som stod på lagret var placerade i RC-vagnar. Vissa RC-vagnar 

innehöll varor efter kategori, till exempel schampo och tandkräm som tillhör 

varukategori finkem. Men de flesta innehöll varor från olika varukategorier, till exempel 

konserver, kakor, flingor, pasta och ketchup. De flesta RC-vagnar var dåligt packade, 

vilket gör att det är svårt att se exakt vad vagnarna innehöll.  

Det fanns säsongsvaror, som inte hade blivit sålda under säsong. Dessa varor hade 

ställts inventerade på hyllor, som var placerad längst väggarna. Kampanjvaror som inte 

blivit sålda under kampanjen placerades där det fick plats. 

Det som fanns en struktur kring var returer, såsom tomma pallar och returbackar. Dessa 

hade sin plats på lagret nära portarna för in- och utkommande leverans.  

Nedanstående tabell är en sammanställning över problem som identifieras efter 

observation på lagret.  

Problemsammanställning varulager 

• Ingen struktur 

• Mycket varor och annat material som samsas om liten yta 
- Varor som inte hunnit plockats upp i butikshyllan. 

- Varor som inte fått plats på butikshyllan. 

- Osålda säsongs- och kampanjvaror (vissa säsongsvaror placerades i 
papperskartonger längs mot väggen på lagret). 

- Butiksinredning. 

- Emballage. 

- Varor som ska returneras. 

• Varor placeras ostrukturerat i RC-vagnar 
Tabell 4.6 Sammanställning av observation på lagret 
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4.6 Observation av varuhantering på Coop Extra  
För att identifiera vilka problem som fanns i Coop Extras varuhantering gjordes en 

observation i butiken från avlastning av varor till upplock på butikshyllan.   

Vi anlände cirka 6.45 till Coop Extra och konstaterade att lagergolvet var fyllt med 

pallar, RC-vagnar och returer. Flera gånger, under avlastningsprocessen, fick Leif (som 

tog emot leveransen) flytta på redan befintliga pallar och RC-vagnar för att få plats med 

det som skulle levereras.  

Lastbilen med varor anlände till butiken cirka 7.00. Lastbilschauffören fick flytta på 

RC-vagnar med kartonger som stod på lastbryggan innan han kunde backar till släp och 

bilsläp. Leveransen denna morgon bestod av 41 pallar, fyra halvpallar och sex RC-

vagnar. Leif sade att det var en normal leverans, men denna dag kom det mycket 

småplock och grillkol. Vidare sade Leif att för en normal leverans ligger värdet på 

mellan 500 000  och 700 000 kronor. Dagens leverans låg på cirka 560 000 kronor, av 

detta värde var cirka 38 procent kolonialvaror. Lastbilschauffören använde sig av 

butikens handtruck vid avlastning av det första släpet. Leif tog emot leveransen med 

butikens eltruck. De första pallarna som lastades av lastbilen kördes direkt ut i butiken. I 

början flöt avlastningen på bra, men vid några tillfällen stod det pallar på ”kö” i gången 

på lagret och lastbilschauffören fick stanna upp och vänta vid två tillfällen (två 

respektive tre minuters väntan) på att fortsätta lasta av. Strax innan klockan 8.00 kom 

medarbetare A och hjälpte till med avlastningen, denne drog ut pallar i butiken med 

hjälp av handtruck. Klockan 8.13 var avlastningen avslutad.  

Vid 8.00 började de medarbetare som skulle plocka upp kolonialvaror i hyllorna arbeta. 

Denna dag hade butiken tagit in två extra personer för att hjälpa till med varuplocket. 

Medarbetarna fick börja med att hämta plockvagn på lagret för att sedan gå ut i butiken 

och börja plocka de pallar som redan var utplacerade i butiken. Vi observerade att 

medarbetarna hade svårt att hitta plockvagnar och en av dem fick börja med att lasta av 

en plockvagn som stod på lagret med varor på. Denna omplockning tog cirka en minut.  

4.6.1 Upplockningsobservation 
En medarbetare observeras gå igenom en befintlig RC-vagn, innan de nya varorna 

skulle ta plats i butikshyllan. Medarbetaren fick först dra fram vagnen från lagret genom 

att flytta på pallar och vagnar, sedan dra vagnen cirka 190 meter från lagret till den 

första kolonialhyllan i butiken. Vagnen dras ytterligare några meter mellan de olika 

hyllorna för att medarbetaren ska kunna hitta de olika kolonialvarornas rätta plats, gå 
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igenom den ostrukturerade RC-vagnen. När medarbetaren har gått igenom vagnen dras 

den tillbaka de cirka 190 meterna och ställs tillbaka på det ostrukturerade lagret. Denna 

procedur tog cirka 50 minuter. 

Ute i butiken befann sig nu tre medarbetare och en praktikant som plockade upp varor 

på butikens hyllor. Shopexpressvärden plockade också med de varor som fanns nära 

utcheckningskassorna. Det fanns en plastvagn för att slänga plastförpackningar i och 

denna dag används RC-vagnar till kartong som ska pressas (i vanliga fall används en 

stor pantkartong).  

Observerar medarbetare B när denne plockade upp varor. Medarbetare B använde sig av 

först-in-först-ut samt frontar, även några varor runt omkring. Var det några varor som 

inte fick plats i hyllan satte medarbetare B dessa på en RC-vagn. Medarbetare B 

berättade att medarbetaren fick plocka om tagliatellen då någon innan ställt varan på fel 

plats, detta förekommer ibland, då upplever medarbetare B en frustation. En annan 

situation som skapar frustration hos medarbetare B är att behöva plocka om en varans 

hyllplats, på grund av att ”grannvaran” tar för mycket plats.  

Medarbetare B upplever, att när medarbetaren har blivit inkallad att arbeta med enbart 

varuplock, att ”flowet” stannar av när butikschefen eller någon annan ber medarbetare B 

att sätta sig i kassan eller vara shopexpressvärd för en stund. Dessutom upplever 

medarbetare B det som om dessa situationer uppstår varje gång medarbetare B är 

inkallad som extra personal för att plocka varor. 

Medarbetare A upplever inte att medarbetaren får plocka om varor i hyllan efter andra. 

Dock upplever medarbetare A att butiken beställer hem för mycket varor till exempel att 

ta hem två förpackningar av en vara när det bara får plats en på hyllan, vilket skapar 

lager. 

Medarbetare C frågar om någon av extra personalen har en plockvagn som de inte 

behöver då medarbetare C också behöver använda sig av en vagn, men extra personalen 

behöver dessa och säger nej. Då tar medarbetare C någon annans obevakade plockvagn. 

Tiden det tog för medarbetare C att hittat en plockvagn uppskattades till cirka en minut. 

Observationen avslutades klockan 10.00, vid detta klockslag plockade sex stycken 

medarbetare med kolonialvaror. På lagret stod det kvar sju till åtta pallar, som ännu inte 

hunnits börja plockas upp på butikshyllan.  
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Nedanstående tabell är en sammanställning över problem som identifieras efter 

observation av varuhantering.  

Problemsammanställning varuhantering 

• Begränsad yta att ta emot ny leverans.  

• Köbildning vid avlastning från lastbil. 

• Svårt att hitta redskap, som plockvagnar. 

• Plockvagnar som fanns innehöll varor.  
Tabell 4.7 Sammanställning av observation av varuhantering 
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5 Analys 
Kapitlet presenterar analysen av det insamlade materialet i förhållande till 

referensramen. Kapitlet börjar med att de identifierade problemen presenteras, därefter 

behandlas varje problem i förhållande till olika Lean-verktyg, som presenterades i 

referensramen. Avslutningsvis under varje identifierat problem presenteras vilken effekt 

Lean-verktygen ger. 

Coop Extras nuvarande situation innebär att medarbetare och butikschef upplever flera 

problem med butikens varulager, att det är för mycket varor, att det går åt mer tid än 

nödvändigt att hantera kolonialvaror och att de får leta efter arbetsredskap. 

Servicegraden ökar om en butik alltid har varor på butikshyllan menar Nordén (1986), 

vilket påverkar kundvärdet positivt. För att skapa en hög servicegrad måste Coop Extra 

ha en effektiv styrning av både varuhantering och lagerstyrning. Enligt Bouzaabia et al 

(2013) härleder kunder en betydande del av deras tillfredsställelse utifrån hur en butik 

utför sin varuhantering och lagerstyrning. 

Orsakerna till problemen på Coop Extra bör identifieras och åtgärdas annars kan 

butikens servicegrad minska och kunder tappa tillfredsställelse, vilket drabbar butikens 

lönsamhet negativt. 

Nedanför redovisas en sammaställning över de identifierade problemen på Coop Extra 

samt vilket eller vilka Lean-verktyg som vi anser lämpliga för att lösa dess. Valen av 

Lean-verktyg har stärkts av tidigare studier som redovisats i kapitel tre, referensram. 
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Problemsammanställning Lean-verktyg 
1. Ostrukturerat lager. 

- Varor som inte hunnit plockats upp. 
- Varor från leverans som inte fått 

plats på butikshyllan, förvaras 
ostrukturerat i RC-vagnar. 

- Osålda säsongs- och kampanjvaror. 

- Butiksinredning. 

- Emballage. 

- Varor som ska returneras. 

5S 

Kaizen 

2. Ingen struktur på arbetsredskap. 
- På var arbetsredskap ska förvaras, 

svårt hitta redskap. 

- På hur arbetsredskap ska hanteras, 
till exempel plockvagnar som 
innehåller efterlämnat material. 

Standardisering 

Kaizen 

3. Beställningssystemet CAO fungerar inte. 
Brist på underhåll av CAO. 

- Justering av ”face och factor”. 

- Uppdateringar av lagersaldo genom 
inventeringar. 

- Hantering av lokala kampanjer. 

Kaizen 

Standardisering 

4. Köbildning vid avlastning från lastbil, 
begränsad yta att ta emot ny leverans. 

5S 

5. Schemaupplägg på varuplock anses inte 
alltid anpassad efter situation. 

JIT 

Tabell 5.1 Sammanställning av problem på Coop Extra 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver att målet med lagerstyrning för en organisation 

är att balansera tillgång av varor mot behov, i form av efterfrågan från kunder. Det 

handlar om en balans mellan kapitalbindning, servicegrad och resursutnyttjande. 

Effektiv lagerstyrning innebär i Coop Extras fall att matcha tillgången av varor i butiken 

mot kunders efterfrågan, det handlar om att minimera kapitalbindning, eftersom den 

medför ökade kostnader. Det handlar också om att ha så hög servicegrad som möjligt, 

vilket gör att varan finns i butikshyllan när kunden efterfrågar den. Effektiv 

lagerstyrning handlar även om, enligt Womack och Jones (1994) att utnyttja 
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personalstyrka, lageryta, arbetsredskap samt kostnader effektivt. När Coop Extras utbud 

är större än efterfrågan blir konsekvensen att det operativa arbetet, att hantera varor som 

egentligen inte behöver komma till butiken just då, kräver för mycket tid. Dessutom får 

varorna inte plats på butikshyllan och därmed går det åt tid att leta efter varor på lagret, 

eftersom Coop Extra inte har struktur på lagret. 

Lind (2005) och Olhager et al (2007) menar att Lean används till att förbättra operativa 

aktiviteter, att få ut mer av satsade resurser och att kunna tillhandahålla bättre service åt 

kunder. Detta resonemang stärks av Womack och Jones (1994) som menar, för att 

komma närmre det kunden efterfrågar kan Lean vara en lösning. Lean tillhandahåller att 

göra mer med mindre resurser som mindre mänsklig ansträngning och mindre 

tidsåtgång, menar Womack och Jones. Samuelsson och Åström (2010) har i en studie 

undersökt och visat att verktyg från Lean kan vara tillämpbara vid effektivisering inom 

dagligvaruhandeln. 

Mehok (2012) beskriver att tid som inte direkt är värdeskapande för kunden är icke 

värdeskapande tid. Detta kan sedan delas upp, menar författaren, i två delar; icke 

värdeskapande tid men ändå nödvändigt och tid som helt kan elimineras utan att något 

värde för kunden förloras. Det sistnämnda är slöseri och inom Lean kallas det för 

”muda”. Enligt Mehok (2012), Braun och Kessiakoff (2011) samt Petersson et al (2009) 

är lager ”muda”. Lind (2005) menar, genom att identifiera ”muda” kan åtgärder vidtas 

med hjälp av utvalda Lean-verktyg. Genom att identifiera ”muda” inom Coop Extras 

varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror kan arbetet med varorna effektiviseras 

med hjälp av olika Lean-verktyg. 

5.1 Analys av identifierade problem på Coop Extra 
Fortsatt i analysen kommer de identifierade problemen på Coop Extra redovisas steg för 

steg, vilka Lean-verktyg som anses lämpliga för att hantera de uppkomna problemen 

samt vilka effekter verktyget kan ge. 
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5.1.1 Ostrukturerat varulager 

Problem Lean-verktyg 
1. Ostrukturerat varulager. 

- Varor som inte hunnit plockats upp. 

- Varor från leverans som inte fått 
plats på butikshyllan, förvaras 
ostrukturerat i RC-vagnar. 

- Osålda säsongs- och kampanjvaror. 

- Butiksinredning. 

- Emballage. 

- Varor som ska returneras 

5S 

Kaizen 

Tabell 5.2 Problem – ostrukturerat lager – och Lean-verktyg 

Coop Extra har ett ostrukturerat varulager, vilket beskrevs under intervjuer och 

konstaterades vid observationer. Lagret består av varor, som inte hunnit plockats upp på 

butikshyllan, som inte fått plats på butikshyllan på grund av för mycket som beställts 

eller som inte fått plats på butikshyllan efter avslutad kampanj eller säsong. Lika så 

förekommer det att nyhetsvaror inte får plats på hyllan och därmed förvaras på lagret. 

De flesta av dessa varor var placerade i RC-vagnar och de allra flesta RC-vagnar 

innehöll en ostrukturerad mängd kolonialvaror från olika varukategorier. Det allmänna 

intrycket var att det inte fanns någon struktur och att RC-vagnar ställdes där de fick 

plats. Vissa säsongsvaror placerades på hyllor längs väggen på lagret. 

Varulagret bestod även av butiksinredning, emballage samt pallar och backar som ska 

returneras. Dessa pallar och backar verkade vara det som butiken hade en struktur kring, 

de verkade ha bestämda platser nära portarna. 

Lean-verktyg 5S 

Coop Extra bör noggrant gå igenom allt som förekommer på varulagret. Införandet av 

Lean-verktyget 5S skulle vara ett hjälpmedel för butiken. Enligt Mehok (2012) är första 

steget vid implementering av Lean att använda verktyget 5S, som innebär ordning och 

reda. De fem S:en står för sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. 

Ljungberg (2000) menar att genom en grundlig storstädning upptäcks problem och 

slöseri i form av ”muda”. 5S är därför ett Lean-verktyg som kan hjälpa Coop Extra till 

ett välstrukturerat lager så att slöserier upptäcks och kan åtgärdas. 
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Brohage och Gunningberg (2011) skriver att vid implementering av Lean-verktyget 5S 

på OKQ8 har stationerna tvingats städa upp sitt lager, utreda vilka arbetsredskap och 

produkter som används kontinuerligt samt vad som inte används och därför ska slängas. 

5S har underlättat arbetet och rutinerna för stationerna markant hävdar Brohage och 

Gunningberg. 

Coop Extra bör sortera allt material som återfinns på varulagret. En första grov sortering 

är att sortera ut vad som är nödvändigt material och vad som är icke-nödvändigt. Det 

icke-nödvändiga materialet ska slängas. Varenda sak på Coop Extras lager måste gå 

igenom ett nålsöga av ifrågasättande om materialet verkligen behövs. Därefter bör 

material som ska finnas kvar gås igenom för kontroll om det är trasigt, förekommer 

trasigt material ska det lagas. Går det inte att laga eller är för dyrt att laga ska det 

slängas för att köpas nytt användbart material. Det bör poängteras att detta gäller allt 

material som finns på lagret; kolonialvaror, säsongsvaror, nyhetsvaror, RC-vagnar, 

pallar, emballage, butiksinredning, jultomte, engångsartiklar, elefantfötter, plockvagnar 

med mera. 

Nedan finns en ”att-göra-ruta”, som hjälpmedel till Coop Extra. 

5S – Sortera 

- Sortera ut material från varulagret som används. 

- Släng material som inte används. 

- Laga material som är trasigt. 

- Köp nytt material om det behövs. 

När material som ska finnas kvar på lagret har sorterats ut, och övrigt slängts, måste 

materialet ordnas utifrån en logisk ordning. Var sak ska ha sin stadigvarande plats 

utifrån en realistisk placering och utifrån hur ofta materialet ska användas. Det som 

används frekvent ska ha en lätt åtkomlig placering och det som inte används särskilt 

ofta bör ha en placering som inte är lika lätt åtkomlig. 

Kolonialvaror som inte hunnit plockats upp efter leverans ska ha en bestämd plats på 

lagret, som gör att alla medarbetare lätt vet vilka varor det är som ska gås igenom för att 

plockas upp på butikshyllan. Därutöver bör varje gång i butiken ha en egen RC-vagn, i 

vilken varor som inte fått plats på butikshyllan, osålda säsongs- och kampanjvaror ska 

förvaras. Hyllansvarig (de anställda som har övergripande ansvar för tilldelade 

butikshyllor i butiken) har därefter ansvar för sin hyllas RC-vagn och målsättningen 
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måste vara att vagnen ska vara tom. Detta skapar engagemang hos medarbetare, då alla 

medarbetare får känna ansvar för sin hyllsektion. 

Emballage och varor som ska returneras hade bestämda platser på lagret och dessa 

platser behålls eftersom de var placerade nära in- och utgången, där de snabbt 

transporteras ut när de returneras. 

Butiksinredning, som behövs, kan placeras på bestämda hyllor längs väggen, troligtvis 

kommer användning av inredningen inte vara så frekvent, därför kan de förvaras på 

hyllor och inte ta värdefull golvyta i anspråk. 

Säsongsvaror som ska användas nästa säsong kan också förvaras på hyllor längs 

väggen, men en noggrann bedömning om varorna verkligen ska användas nästa säsong 

måste först göras. 

Övrigt material som återfinns på lagret men som denna studie inte behandlar måste 

också genomgå samma granskning och systematisering som kolonialvarorna. 

5S – Strukturera  
- Allt material ska ha sin bestämda plats, utifrån  

användningsfrekvens. 

- RC-vagnar innehållande varor till respektive gång i butiken. 

Nu är det viktigt att Coop Extra håller rent och att varulagret inte översvämmas av 

material igen. Dokumentation över vilket material som ska existera och vart det ska 

bevaras är viktigt enligt Sörqvist (2013); Olhager et al (2013); Ho (1999) och Ljungberg 

(2000). Detta ska skapa förutsättningar för att oönskat material inte återkommer. Coop 

Extra bör också utveckla olika mått (Sörqvist, 2013; Olhager et al, 2013; Ho, 1999; 

Ljungberg, 2000) för uppföljning för att säkerställa att ordning och reda består i 

framtiden. 

Studiens författare menar att hyllansvarige ska ha ansvar för sina varor och därför kan 

detta mått vara kopplat till både finansiella och icke-finansiella mått. Det sist nämnda i 

form av Excellence, något som Coop Extra benämnt som rätt från början. Då butiken 

redan har ett utarbetat system för bedömning av butikens utseende och funktionalitet 

finns det ingen anledning att utveckla något nytt. Excellence bör kunna utvecklas vidare 

för att även bedöma existerande material på lagret, företrädesvis hyllansvarigas RC-

vagnar och behandling av arbetsredskap. 
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5S – Städa 

- Skapa en rutin för att säkerställa att icke-nödvändigt  

material inte hamnar på varulagret igen och att strukturen behålls. 

När allt material på Coop Extras lager har fått sin plats är det viktigt att standardisera 

lagerplaceringen, för att kunna bibehålla strukturen från tidigare genomgångna steg i 

5S. Berglund och Westling (2009) menar att Standardisering behövs för att bibehålla 

något som anses ge värde för alla inblandade parter. Enligt Sörqvist (2013) är en viktig 

del i Standardisering att dokumentera och visualisera standardiseringen. Det kan handla 

om traditionella rutinbeskrivningar, checklistor eller figurer och bilder, menar Sörqvist. 

Därför bör Coop Extra sätta upp en visualiserande bild på den optimala lagerstrukturen, 

var förvaras oupplockade pallar, var förvaras hyllans RC-vagn, var förvaras osålda 

säsongs- och kampanjvaror samt emballage, var förvaras butiksinredning, var förvaras 

jultomten och var förvaras returerna. Även checklistor på vilket material som får finnas 

på lagret bör kunna tas fram. Detta skulle hjälpa medarbetarna att bli påminda om att 

behålla och bevara ordning på lagret och inte falla tillbaka i gamla vanor. 

5S – Standardisera 
- Sätta upp en visualiserad bild på den optimala  

lagerstrukturen. 

För att motverka att falla tillbaka i gamla vanor är det avslutande steget i 5S, enligt 

Sörqvist (2013), Olhager et al (2013), Ho (1999) och Ljungberg (2000), självdisciplin, 

som innebär att vidmakthålla ordning. Det finns alltid en risk att falla tillbaka i gamla 

vanor om inte rutiner och regler följs noggrant. Coop Extra ska utifrån det tidigare 

steget, Standardisering, förhandla fram en gemensam överenskommelse mellan 

medarbetarna om hur lagerstrukturen ska se ut, vilket gör att det kommer bli lättare att 

bibehålla lagerstrukturen. Detta för att medarbetarna gemensamt har kommit överens 

och att alla därmed känner sig delaktiga i överenskommelsen. Det är svårare att bryta 

något som medarbetarna gemensamt kommit fram till, än något som enbart en person 

bestämt. 
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5S – Självdisciplin   
- Vidmakthålla ordning genom gemensam  

överenskommelse mellan medarbetarna hur lagerstrukturen 

ska se ut. 

 

Lean-verktyg Kaizen 

Stegen sortera och strukturera i 5S kommer vara en svår uppgift att genomföra på Coop 

Extra på grund av att det är mycket material att gå igenom och att det dagliga arbetet 

måste pågå som vanligt, vilket gör att materialet som återfinns på lagret hela tiden 

förändras.  

Coop Extra bör tillsätta en grupp medarbetare, som är intresserade av att genomföra de 

två första stegen i 5S, och arbetet bör genomföras i form av Kaizen event (Petersson et 

al, 2009; Braun & Kessiakoff, 2011; Sörqvist, 2013). Ett Kaizen event är det 

förbättringsarbete som bedrivs i projektform där intresserade medarbetare under en 

begränsad tid ska lösa ett specifikt problem. Detta menar studiens författare kan 

användas för att genomföra Lean-verktyget 5S två första steg.  

Kaizen event 
- En grupp medarbetare som i projektform ska genomföra 

de två första stegen i 5S – sortera och strukturera. 

Arbetet med bra ordning och reda på lagret slutar inte här utan kan alltid förbättras, 

Kaizen. Enligt Petersson et al (2009), Braun och Kessiakoff (2011) samt Sörqvist 

(2013) kan strävan efter förbättringar göras i processer, arbetssätt och beteenden. Så är 

även för Coop Extras varulager, om medarbetarna har idéer och förslag på hur lagret 

kan göras ännu bättre kan ny standard utvecklas och förnyas. Utveckling och förnyelse 

av lagerstrukturen måste vara en kontinuerligt pågående process. 

Kaizen 
- Ständiga förbättringar i lagerstrukturen kan alltid  

göras. 
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Den ostrukturerade lagersituationen på Coop Extra innebär att butiken binder kapital i 

onödan. För att exemplifiera detta har en RC-vagn, av totalt 20 stycken RC-vagnar som 

fanns på lagret den 3 juni, valts ut. Denna RC-vagn innehöll 29 varukategorier till ett 

total värde på cirka 4 600 kronor (se bilaga D). 

Det totala antalet RC-vagnar med kolonialvaror som inte får plats på butikshyllan, på 

Coop Extras lager fluktuerar, men i snitt har det under observationer funnits minst 20 

RC-vagnar. Detta innebär att studiens författare antar att det i genomsnitt finns 20 RC-

vagnar fyllda med varor som inte fått plats i butikshyllan och om varje vagn i 

genomsnitt har ett totalt värde på 4 600 kronor innebär det att Coop Extra binder upp 

92 000 kronor på endast kolonialvaror i onödan på lagret. 

Under en observation uppfattades att en medarbetare gick igenom en RC-vagn för att se 

vilka varor som fick plats på butikshyllan. Denna arbetsuppgift tog 50 minuter. Ponerar 

att minst en RC-vagn gås igenom inför varje leverans, á 50 minuter, vilket innebär att 

Coop Extras medarbetare lägger ner 5 200 minuter (50 minuter gånger 104 gånger) på 

ett år att gå igenom RC-vagnar. Det motsvarar 86 timmar på ett år eller drygt två 

veckors arbete för en heltidstjänst.  

Ett införande av verktygen 5S och Kaizen medför att mindre tid läggs på att leta efter 

kolonialvaror och material på varulagret samt att mindre tid läggs på att hantera RC-

vagnar med kolonialvaror. Efter införandet av Lean-verktyget 5S kommer RC-vagnarna 

innehålla varor som är anpassade efter varje hyllsektion i butiken. Tid kommer frigöras 

till att kunna arbeta med varuplock. Därmed ökar servicegraden vilket har effekt på 

Coop Extras intäkter. Tid kommer även kunna läggas på att arbeta mer med planogram 

vilket har effekt på lönsamheten. 

Förutom den onödiga kapitalbindningen och den onödiga arbetstiden tycker vi att de 

cirka 190 metrarna som en RC-vagn behöver köras till butikens kolonialhyllor är 

”muda” i form av rörelse. RC-vagnarna är svåra att styra och ofta är de tungt lastade 

med kolonialvaror. Det är slitsamt för medarbetare att köra dem, vilket är en 

arbetsmiljöfråga. Även om arbetsmiljöfrågor inte ingår i uppdraget från butikschefen ser 

studiens författare att en förbättring bland strukturen på RC-vagnar, där varje RC-vagn 

motsvarar en hyllsektion, gör att medarbetare inte behöver köra RC-vagnarna bland alla 

kolonialhyllor utan direkt till motsvarande hylla, vilket underlättar. 

Genomför Coop Extra ordning och reda i form av 5S på varulagret, kan arbetet övergå 

till att ordna bättre struktur på hur arbetsredskap ska hanteras och förvaras. 
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5.1.2 Saknad struktur på arbetsredskap 

Problem Lean-verktyg 
2. Ingen struktur på arbetsredskap. 

- Vart arbetsredskap ska förvaras, 
svårt att hitta arbetsredskap. 

- Hur arbetsredskap ska hanteras, till 
exempel att arbetsredskap innehåller 
efterlämnat material. 

Standardisering 

Kaizen 

Tabell 5.3 Problem – ingen struktur på arbetsredskap – och Lean-verktyg 

Utifrån intervjuer med butikschef och medarbetare på Coop Extra samt observation av 

lagersituation och varuplock framkom att det var svårt att hitta arbetsredskap och att 

redskapen inte hade bestämda platser, vilket gjorde att det tog tid att leta efter dem. När 

ett arbetsredskap väl fanns tillgängligt kunde det innehålla material som en medarbetare 

efterlämnat. Detta skapade irritation hos medarbetarna. 

Lean-verktyg Standardisering 

Coop Extra bör införa ett standardiserat sätt att förvara och hantera arbetsredskap. 

Berglund och Westlund (2009) menar för att skapa värde, i detta fall för både 

medarbetarna och kund, bör Lean-verktyget Standardisering implementeras. Därmed 

menar studiens författare att Standardisering kan hjälpa Coop Extra att spara tid, 

eliminera slöseri i form av omarbete och irritationen hos medarbetare. 

Brohage och Gunningberg (2011) beskriver att effekten av införandet av Lean-verktyget 

5S, där Standardisering ingår, har lett till att arbetsredskap hanteras på ett standardiserat 

sätt på OKQ8. Till exempel att saxen alltid återbördas till en specifik plats när den har 

använts. Vilket har underlättat det vardagliga arbetet för medarbetarna på OKQ8, 

hävdar Brohage och Gunningberg. Författarna menar att redskap som alltid återfinns på 

rätt plats kan anses sakna betydelse men när alla redskap hanteras enligt samma rutin 

skapas ett värde för kunden. Kunden behöver därmed inte vänta på att OKQ8s 

butikspersonal ska hitta redskapet som behövs, vilket ökar värdet för kunden då 

snittkunden på en station är inne i butiken cirka två minuter. 

Coop Extras arbetsredskap bör ha bestämda platser på varulagret där medarbetare lätt 

kan hitta dem vid behov. Dessutom bör medarbetarna gemensamt komma överens om 

ett standardiserat sätt att hantera dem, till exempel att inte efterlämna material på 

plockvagnar och ställa tillbaka arbetsredskap på avsedd plats. Genom Standardisering 

skapas förutsättningar till att medarbetare är villiga att behålla ett sätt att förvara och 
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hantera arbetsredskap, så att arbetsredskapen lätt kan hittas och hanteras på ett enhetligt 

sätt. Samtidigt skapas förutsättningar till att hantering och förvaring ska fortsätta ske på 

ett positivt sätt. Ett hjälpmedel vid Standardisering är att visualisera var arbetsredskapen 

ska förvaras och hur de ska hanteras, exempelvis markera på lagergolvet var 

plockvagnar ska stå och en rutinbeskrivning hur arbetsredskap ska hanteras och se ut 

efter användning. 

Standardisering 
- Visuell bild av den bestämda platsen för arbetsredskap. 

- Rutinbeskrivning på hur arbetsredskap ska hanteras. 

 

Lean-verktyg Kaizen 

Arbetet med en standardiserad förvaring och hantering av arbetsredskap slutar inte här 

utan kan ständigt förbättras, Kaizen. Enligt Petersson et al (2009), Braun och Kessiakoff 

(2011) samt Sörqvist (2013) kan strävan efter förbättring göras i processer, arbetssätt 

och beteenden. Om medarbetare på Coop Extra kommer med nya bättre sätt att förvara 

och hantera arbetsredskap så är det viktigt att detta sätt genomförs, efter en gemensam 

överenskommelse. 

Kaizen 
- Nya och bättre sätt att förvara och hantera arbets- 

- Redskap kan genomföras. 

Medarbetare C observerades leta efter en plockvagn, vilket uppskattades ta cirka en 

minut. Sker detta vid alla 104 kolonialvaruleveranser innebär det att medarbetare lägger 

104 minuter per år på att leta efter en plockvagn. En annan medarbetare observerades 

plocka av en plockvagn, som var fylld med efterlämnat material. Uppskattningsvis tog 

omarbetningen cirka en minut, vilket betyder att även omarbetet kan beräknas på 

samma sätt som letandet efter plockvagn. Detta innebär att 104 minuter per år läggs på 

att plocka om plockvagnar. 

Vid införandet av verktygen Standardisering och Kaizen medför det att mindre tid 

kommer krävas på att leta efter arbetsredskap på varulagret samt tid att hantera dessa i 

form av omarbete. Tid kommer även frigöras till att kunna arbeta med varuplock och 
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planogram vilket har effekt på intäkten och lönsamheten. Genom att eliminera den tid 

det tar att leta och omarbeta arbetsredskap, minskar även irritation mellan medarbetare 

samt frustationen att behöva plocka om för att komma åt ett arbetsredskap. 

I detta skede har Coop Extra fått ordning på lagerstrukturen samt hur arbetsredskap ska 

förvaras och hanteras därmed kan butiken övergå till att få bättre lagerstyrning, vilket 

skapas genom att kolonialvaror beställs när de behövs och till den mängd som 

efterfrågas. 

5.1.3 Beställningssystemet CAO fungerar inte 

Problem Lean-verktyg 
3. Beställningssystemet CAO fungerar inte. 

Brist på underhåll av CAO. 
- Justering av ”face och factor”. 

- Uppdatering av lagersaldo genom 
inventering. 

- Hantering av lokala kampanjer. 

Standardisering 

Kaizen 

Tabell 5.4 CAO 

Förutom att det förekom material som inte används på lagret, som ska sorteras ut och 

slängas, var ett av grundproblemen för Coop Extra att det beställs för mycket 

kolonialvaror. Enligt Mehok (2012) innebär mycket varor, som inte får plats på 

butikshyllan, att det bildas lager som är en form av slöseri, ”muda”. När inte varorna får 

plats på butikshyllan är det ingen effektiv styrning. 

Medarbetare på Coop Extra upplevde att beställningssystemet CAO inte fungerar och 

deras åsikt var att systemet beställde för mycket varor. CAO är ett automatiskt 

beställningssystem vars syfte är att ersätta den manuella beställning av kolonialvaror 

som gjordes av butikens medarbetare tidigare. Målet med CAO, som 

varuflödessupporten Magnus beskrev det, är att få ner lagernivåerna, få ner den fysiska 

förstörelsen och att få högre hylluppfyllnad. Beställningssystemet tar hänsyn till cirka 

600 faktorer och beräknar hur mycket butiken kommer sälja av varje vara. Med hänsyn 

till butikens nuvarande kolonialvaruleverans, två gånger i veckan, styr CAO 

beställningen så att varorna som beställs räcker till nästa leveranstillfälle. 

Beställningssystemet CAO ska hantera den osäkra efterfrågan som Coop Extra möter 

med hjälp av systemetets cirka 600 faktorer. Kanban är ett Lean-verktyg som signalerar 

efterfrågan, till exempel att beställning skickas från butik till leverantör när butiken har 
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behov av en vara. Beställningssystemet CAO har många likheter med Lean-verktyget 

Kanban. 

Tanken med CAO är att Coop Extra inte ska behöva binda mer lager av en vara än vad 

efterfrågan kräver. Liksom en behovsstyrd produktion, med hjälp av Kanban, leder till 

mindre lager (Petersson et al, 2009; Braun & Kessiakoff, 2011; Sörqvist, 2013), lika så 

leder rätt behandlad CAO till längre lagernivåer. Dock framgår det av studiens 

probleminventering att butiken trots CAO binder mer lager än vad efterfrågan kräver 

likaså antyder intervjun med Magnus att så kan vara fallet. Underhållet av 

beställningssystemet sköts inte tillfredsställande, tror Magnus, skulle systemet 

underhållas på rätt sätt skulle systemet beställa den volym som kunderna efterfrågar. 

Detta bekräftas av att de Coop butiker som fått systemet att fungera tillfredsställande 

har fått en bättre balans på sin kapitalbindning, hävdar Magnus. 

Utifrån studiens valda Lean-verktyg kan inte medarbetarnas upplevelse av CAO 

förändras, men förhoppningsvis kan studien hjälpa medarbetare att förstå innebörden 

och effekten av CAO. Liksom Olhager et al (2007) hävdar att SEJ:s beställningssystem 

är Kanban, hävdar författarna i denna studie att CAO är Coop Extras Kanban. 

Lean-verktyg Standardisering 

Coop Extra bör införa ett standardiserat arbetssätt att underhålla och arbeta med 

beställningssystemet CAO. Rätt lagersaldo är en kritisk faktor för beställningssystemet, 

till exempel fel inslag av antal varor i kassan eller vid kundernas självskanning, fel 

hantering av fysisk förstörelse och stöld leder till att lagersaldot inte alltid stämmer. 

Därför krävs det en standardiserad arbetsrutin kring när justeringar av lagersaldo ska ske 

och hur ofta, samt att tydligt tala om vikten av att registrera lokala kampanjer. De 

standardiserade arbetsrutinerna gör att alla medarbetare vet när och vad de ska göra för 

att beställningsförslaget som CAO lämnar ska bli så rätt som möjligt. Införandet av 

Lean-verktyget Standardisering skulle vara ett hjälpmedel för Coop Extra. Berglund och 

Westlund (2009) menar att värde behålls, i detta fall för medarbetarna, genom att inte 

behöva hantera varor som det inte finns någon efterfrågan på. För kunder behålls värde 

genom att Coop Extra tillhandahåller varor som efterfrågas. Därmed menar studiens 

författare att Standardisering kan hjälpa Coop Extra att spara tid, att eliminera slöseri i 

form av omarbete och att öka servicegraden. 

Eroglu et al (2013) menar att det är viktigt att lagerstyrningsmodellen i en butik tar 

hänsyn till dynamiken mellan butikshyllorna och lagret. En leverans av en vara måste 
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passa det tilldelade hyllutrymmet, annars kommer kvarvarande varor förvaras på lagret 

och inte i butikshyllan. Eroglu et al menar att lager uppstår på grund av felaktiga 

förpackningsstorlekar, hyllutrymme och beställningspunkter. Resultatet i Eroglu et als 

studie tyder på att en butik som ignorerar att varor hamnar på lager använder sig av för 

höga beställningspunkter och har högre totala kostnader. 

Medarbetarna på Coop Extra bör gemensamt komma fram till vem som ska sköta 

underhållsarbetet av CAO och när det ska ske i form av uppdateringar av ”face och 

factor”, lagersaldo samt hantering av lokala kampanjer. Studiens författare menar att 

den hyllansvarige är den som ska sköta underhållsarbetet för sin hyllas varor. Butiken 

bör, för att underlätta för hyllansvarige, upprätta en plan över hur alla kolonialvaror ska 

gås igenom fler gånger på ett år och inte enbart vid ett inventeringstillfälle. 

I början, innan CAO fungerar tillfredsställande, kan denna process behöva ske oftare, 

men när rutiner sätts och när beställningssystemets lagersaldo stämmer med vad som 

verkligen finns samt när ”face och factor” i beställningssystemet stämmer med hur det 

ser ut i butiken kan arbetsinsatsen minska. Studiens författare menar att till exempel 

samtidigt som planogrammet förändras kan lagersaldo samt ”face och factor” justeras 

om avvikelse förekommer. 

Standardisering 
- Varje hyllansvarig sköter underhållet av beställnings- 

systemet CAO (frekventare i början, exempel efter varje  

leverans). 

 

Lean-verktyg Kaizen 

För att beställningssystemet ska beställa enligt JIT:s dragande system (Kanban) bör 

underhållet av varje enskild kolonialvara i CAO fungera. Därmed, som Olhager et al 

(2007) beskriver att Seven-Eleven Japan (SEJ) arbetar, behövs Lean-verktyget Kaizen 

med utgångpunkt i individuell kontroll av varje vara införas. Enligt Petersson et al 

(2009), Braun och Kessiakoff (2011) samt Sörqvist (2013) kan strävan efter 

förbättringar göras i processer, arbetssätt och beteenden. Det betyder kontinuerligt 

underhåll av CAO i form av ”face och factor” samt lagersaldo, för att lagerstyrning och 

varuhantering ska kunna effektiviseras och förbättras på Coop Extra. 
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Olhager et al (2007) har beskrivit att Lean-principer och begrepp med framgång kan 

tillämpas i en organisation från detaljhandeln. Olhager et al beskriver att SEJ har infört 

tankegångar från LP för att möta sin globala konkurrens. Olhager et al beskriver vidare 

att SEJ använder ett speciellt arbetssätt för sina varor, ”Tanpinkanri”, vilket Olhager et 

al tolkat som Lean-verktyget Kaizen. Slutsatsen författarna dragit är att Lean lyckas 

möta kundbehovet bättre, leverera produkter snabbare och tillhandahålla billigare varor 

än andra företag. 

Coop Extra behöver arbeta med Lean-verktyget Kaizen, om underhållet av CAO sker 

kontinuerligt förbättras beställningsförslaget så att det matchar efterfrågan. Rätt ”face 

och factor” samt rätt lagersaldo för respektive kolonialvara gör att beställningsförslagen 

av CAO förbättras. Varuhanteringen av kolonialvaror på Coop Extra förbättras genom 

att varor som beställs får plats på butikshyllan, där butiken möter kundens behov, 

samtidigt som risken att varor hamnar på lagret minskar. 

Bättre kontroll på butikens varor utifrån Kaizen leder till att de extra justeringar av 

lagersaldot, som vi rekommenderat tidigare, blir mer lättarbetat, då de flesta 

förpackningar som beställs kommer att få plats på butikshyllan. Därutöver när Coop 

Extra fått ordning och reda på lagret efter införandet av Lean-verktyget 5S har de 

kontroll på var varor, som ändå inte fått plats på butikshyllan, förvaras och därmed lätt 

att räkna. 

Kaizen 
- Varje hyllansvarig sköter underhållet av beställnings- 

systemet CAO kontinuerligt och strävan efter förbättringar kan  

alltid göras. 

Effekten av att införa Lean-verktygen Standardisering och Kaizen, i underhåll och 

hantering av CAO, medför tre ytterligare steg i lagerstyrning: uppdatering av 

lagersaldot, ”face och factor” samt registring av lokala kampanjer. Nedanför visas en 

uppdaterad visuell bild från empirin med hjälp av Standardisering och Kaizen.  
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Figur 5.1 Uppdaterad kartläggning över flödet på Coop Extra 

Den förändring som skett är de manuella hanteringarna så som justering av lagersaldo, 

justering av ”face och factor” samt registrering av lokala kampanjer. Dessa tre 

ytterligare steg kommer effektivisera lagerstyrning av Coop Extras kolonialvaror. 

För att påvisa betydelsen av fel lagersaldo i beställningssystemet CAO, visar tabell 5.5 

differensen i lagersaldot. Tabellen innehåller fem kolonialvarors saldodifferens, vilka är 

utvalda från den RC-vagn som fanns på lagret den 3 juni. 

Kolonialvaror Lagersaldo 
CAO  
(styck) 

Lagersaldo 
butikshylla  
(styck) 

Lagersaldo 
RC-vagn lager  
(styck) 

Differens 
 
(styck) 

Vetemjöl, Kungsörnen 12 10  6     4 
Vetemjöl, Coop  9 13  6    10 
Polly 26 10 24      8 
Müsli, Coop 21   0  7 – 14 
Tacokryddor, 3 pack 24 10  9   – 5 
Tabell 5.5 Differens i lagersaldo 
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Ett plusvärde i differenskolumnen innebär att det förekommer fler av varan i butiken 

(lager och butikshylla) än vad som finns registrerat i CAO och tvärtom om 

differenskolumen innehåller ett minusvärde. Tabellen visar på ett tydligt exempel varför 

underhållet av CAO är viktigt, då resultatet visar en differens mellan lagersaldot i 

systemet och det verkliga lagersaldot. Detta visar att underhållet av CAO i form av 

justering av lagersaldot behövs och att det idag inte fungerar tillräckligt bra på Coop 

Extra. 

Av Polly fanns det åtta fler paket i butiken än vad som var registrerat i CAO, vilket gör 

att beställningssystemet inte tar hänsyn till dessa åtta när systemet beräknar 

beställningsförslaget. Justerar inte medarbetare lagersaldot kommer CAO beställa 

utifrån vad som finns registrerat och därmed kommer Coop Extra binda mer kapital än 

vad som är nödvändigt. 

Utifrån en observation förekom det inget müslipaket på butikshyllan, vilket inte är 

konstigt, då CAO har en uppfattning om att det ska finnas 14 paket fler än vad som 

verkligen finns i butiken. Konsekvensen av detta är att servicegraden minskar för Coop 

Extras kunder. Enligt Nordén (1986) påverkas lönsamheten negativt om servicegraden 

minskar. Det förekom sju müslipaket på varulagret, men det verkade som om Coop 

Extra inte hade kontroll på det, annars borde medarbetarna plockat upp dem på hyllan. 

Detta är ännu ett bevis på att det är viktigt för butiken att få ordning och reda på 

varulagret. 

Utöver en bättre kontroll av antal förpackningar som finns på Coop Extra, 

förhoppningsvis både på butikshyllan och på varulagret, kommer ett kontinuerligt 

underhållsarbete av CAO göra att de varor som beställs får plats på butikshyllan. 

Därmed kommer det inte förekomma överblivna förpackningar som måste förvaras i 

RC-vagnar på lagret. Detta gör att medarbetare slipper köra överfyllda RC-vagnar de 

cirka 190 meter ut till butiken för att kontrollera om några förpackningar går upp på 

hyllan, om varor behöver förvaras på lagret så är de förhoppningsvis så att dessa får 

plats på en plockvagn för vidare förflyttning till butikshyllan. 

Utifrån en studie som gjorts av Hofer et al (2012) beskriver författarna förhållandet 

mellan Lean Production (LP) och det finansiella resultatet där LP hade en stark 

påverkan på lagernivåerna i en organisation. Därmed menar vi att Coop Extras 

kapitalbindningskostnad kan minska om butiken arbetar med både 5S (ordning och reda 

på lagret) och Kaizen i form av ”Tanpinkanri” (vara för vara kontroll) som Olhager et al 
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(2007) beskriver. Nedanför visas hur mycket dessa två Lean-verktyg kan påverka det 

genomsnittliga lagret för de åtta varorna, som beskrivits i tabell 4.4, och hur 

kapitalbindningen förändras. Om vi uppskattar att arbetet med 5S och ”Tanpinkanri” 

kan få ner genomsnittslagret med 5, 8 respektive 10 procent. 

Tabell 4.4 redovisar att den genomsnittliga kapitalbindningen för Coop Extra är drygt 

38 200 kronor. Nedanför redovisas hur det genomsnittliga lagret och kapitalbindningen 

förändras med avseende på 5, 8 respektive 10 procents sänkning av genomsnittslagret. 

Kolonialvaror  Genomsnitts- Genomsnittliga Omsättnings- 
(-5 procent) lager/år kostnader/år hastighet/år 

 (styck) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 1049 25 376,03 13 
Kaffe E-brygg   279    5 838,51 10 
Snabbmakaroner   263    2 190,76   4 
Vetemjöl   140       906,19 23 
Kejsarvåfflor     50       421,61 14 
Ketchup     17       310,78 55 
Slotts Senap     22      140,82   9 
Krossade tomater   258    1 126,53 10 
Summa (kapitalbindning)    36 311,24  Tabell 5.6 Förändring genomsnittslager, minskning med 5 procent  

En femprocentig sänkning av genomsnittslagret minskar kostnaden för 

kapitalbindningen med cirka 1 900 kronor per år. 

Kolonialvaror Genomsnitts- Genomsittliga Omsättnings- 
(-8 procent) lager/år kostnader/år hastighet/år 

 (styck) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 1016 24 574,69 13     
Kaffe E-brygg   270    5 654,14 10     
Snabbmakaroner   254    2 121,58   4     
Vetemjöl   136       877,57 23     
Kejsarvåfflor     49       408,30 14     
Ketchup     17       300,97 57     
Slotts Senap     21       136,37  9     
Krossade tomater   250   1 090,96 11     
Summa (kapitalbindning)   35 164,57   
Tabell 5.7 Förändring genomsnittslager, minskning med 8 procent  

En åttaprocentig sänkning av genomsnittslagret minskar kostnaden för kapitalbindingen 

med cirka 3 100 kronor per år. 
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Kolonialvaror Genomsnitts- Genomsnittliga Omsättnings- 
(-10 procent) lager/år kostnader/år hastighet/år 

 (styck) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 994 24 040,45 14     
Kaffe E-brygg 264   5 531,22 10     
Snabbmakaroner 249   2 075,46   4     
Vetemjöl 133      858,49 24     
Kejsarvåfflor   48      399,42 15     
Ketchup   16      294,43 58     
Slotts Senap   21      133,41 10     
Krossade tomater 245   1 067,24 11     
Summa (kapitalbindning)   34 400,13   
Tabell 5.8 Förändring genomsnittslager, minskning med 10 procent  

En tioprocentig sänkning av genomsnittslagret minskar kostnaden för kapitalbindingen 

med cirka 3 800 kronor per år. 

Beställningssystemet CAO kommer bättre kunna matcha beställningsförslaget mot 

efterfrågan efter införandet av Lean-verktygen Standardisering och Kaizen, vilket 

betyder tydliga rutinbeskrivningar och bestämda tidpunkter för underhåll av systemet. 

Detta medför att varor som beställs till butiken får plats på butikshyllan och inte 

förvaras på lagret vilket leder till att kapitalbindningen minskar. Effekten blir att 

kostnaderna minskar vilket ökar resultatet för Coop Extra. 

Nu börjar det arta sig för Coop Extra, men några problem återstår till exempel att det 

uppstår köbildning under leverans av kolonialvaror. 

5.1.4 Köbildning under leverans 

Problem Lean-verktyg 
4. Köbildning vid avlastning av kolonialvaror 

från lastbil, begränsad yta att ta emot ny 
leverans. 

5S 

Tabell 5.9 Köbildning 

Vid observation av mottagning av kolonialvaruleverans på Coop Extra konstaterades att 

det inte fanns någon tanke bakom mottagningssättet. Dessutom försvårades 

mottagningen av att det inte fanns golvyta att arbeta på eftersom den redan var belamrad 

av RC-vagnar, pallar, returer etcetera. Lastbilschauffören fick vänta på butikschefen, 

som körde in mottagna pallar i butiken eller flyttade om befintliga pallar och RC-vagnar 

som fanns på lagret, både sådana som fanns där innan leverans eller som blivit avlastade 
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från leveransen. Det bildades ”kö” av pallar som ännu inte blivit omhändertagna. Det 

beskrivna är ”muda” enligt Mehok (2012) i form av omarbete och väntan. 

Lean-verktyg 5S 

Vid införandet av Lean-verktyget 5S, som beskrivits tidigare, skapas ordning och 

struktur vilket skulle underlätta kolonialvarumottagningen på Coop Extra då det skulle 

flutit på bättre eftersom inga omarbetningar skulle behövas och därmed uppstår ingen 

väntan. 

Lind (2005) har genomfört en studie om hur Lean har effektiviserat verksamheten i en 

butik. Butikens ledord var ”one touch” vilket innebar att medarbetare endast skulle röra 

varorna en gång när de levererades. Detta kunde genomföras genom att butiken 

samarbetade med en leverantör, som tillverkade anpassningsbara kundmontrar, 

innehållande varor, som kunde rullas ut direkt i butiken. Effekten märktes efter bara 

några månader genom att både arbetskostnader och lagerkostnader reducerades, menar 

Lind.  

Pallar, som kommer med leverans till Coop Extras lager, ska ha bestämda platser, vilket 

skulle underlätta för både mottagaren av varorna och medarbetarna. Efter att Coop Extra 

genomfört verktyget 5S på ett genomtänkt sätt skapas en möjlighet att chauffören 

slipper vänta på mottagaren under avlastning av kolonialvaror. Detta möjliggörs 

eftersom mer plats på lagret gör att fler eller alla pallar kan ställas på bestämda platser 

på lagret och inte, under tiden leverans sker, behöva köras ut i butiken. 

5S – Strukturera 
- Bestämda platser. 

Under observation av varumottagning på Coop Extra den 6 maj uppskattades att 

lastbilschauffören totalt fick vänta i fem minuter på butikschefen när denne flyttade om 

eller körde ut pallar till butiken. Om denna väntan uppstår varje gång Coop Extra får en 

kolonialvaruleverans (104 stycken leveranser) skulle det leda till en onödig resursåtgång 

på cirka 8 timmar på ett år. 

Resursåtgången av väntan ska kunna minimeras efter införandet av Lean-verktyget 5S. 

Genom att eliminera den tid det tar att flytta om och köra ut pallar i butiken minskar 

”muda” i form av väntan och lastbilschaufförens och mottagarens tid kan användas mer 

effektivt. Tid som frigörs kan läggas på varuplock eller planogram, vilket har effekt på 

Coop Extras intäkter och därmed butikens lönsamhet. 
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Nu är nästan alla problem i Coop Extras varuhantering och lagerstyrning 

omhändertagna, ett problem återstår utifrån vad som framkom i intervjuerna med 

medarbetarna. 

5.1.5 Problem med schemaupplägg under varuplock 

Problem Lean-verktyg 
5. Schemaupplägg under varuplock, inte alltid 

anpassad efter situation. 
JIT 

Tabell 5.10 Schemaupplägg 

Under intervjuerna med medarbetarna på Coop Extra uppkom att de upplevde det som 

ett störande moment att behöva avbryta sin arbetsuppgift, för att gå över till någon 

annan arbetsuppgift. Enligt studiens uppdrag från butikschefen ingår det inte att studera 

schemauppläggets påverkan på varuhantering. Dock, en effektiv arbetsplats handlar om 

att smidigt röra sig från en aktivitet till en annan, men också om att arbetet ska löpa på 

med ett oavbrutet flöde, vilket leder till att kötider och lager minskar enligt Sörqvist 

(2013). För Coop Extra innebär det att om ett flöde inte löper oavbrutet uppstår risken 

att det bildas lager som ökar kapitalbindningen. 

Lean-verktyg JIT 

Coop Extra bör arbeta utifrån Lean-verktyget JIT. Petersson et al (2009) beskriver att 

JIT innehåller tre beståndsdelar; takt, kontinuerligt flöde och dragande system. Coop 

Extra får leverans av kolonialvaror tidigt på morgonen. På förmiddagarna är det oftast 

färre kunder i butiken, vilket gör att medarbetare sällan behöver avbryta exempelvis 

varuplock för att öppna kassa två. 

Brohage och Gunningberg (2011) beskriver att OKQ8 undersökte statistik över när 

varor ska inkomma till stationerna, vilket har lett till att medarbetare på OKQ8 är bättre 

förberedda än tidigare för inkommande leverans. 

Med hjälp av Lean-verktyget JIT kan Coop Extra skapa en mer effektiv varuhantering. 

JIT:s beståndsdel takt kan i Coop Extras fall innebära att takten bestäms utifrån butikens 

uppsatta mål, att få upp varuleveransen på butikshyllan samma dag som leverans sker. 

JIT:s beståndsdel kontinuerligt flöde kan betyda, för Coop Extra, att fördelning av 

arbetsresurser för varuhantering förläggs mer på förmiddagen då arbetet med 

varuhantering kan ske utan avbrott. Kolonialvarorna plockas upp tidigare på dagen 

vilket påverkar Coop Extras servicegrad positivt. Utifrån JIT:s beståndsdel dragande 

system bör Coop Extra utgå från statistik över vilka och hur mycket kolonialvaror som 
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kommer med en leverans och därefter fördela arbetskraft efter detta. Därutöver bör JIT:s 

dragande system även betyda att de varor som är slut på butikshyllan ska hanteras först. 

Det betyder att Coop Extras bemanning bestäms efter hur stor leverans som beställts 

och vilka varor som ska hanteras först. 

JIT 
- Bestämd takt vid upplock av kolonialvaror. 

- Fördela mer arbetsresurser på förmiddagarna.  
- Arbetsresurser fördelas efter storleken på leverans. 

Efter införandet av Lean-verktyget JIT blir Coop Extras varuhantering av kolonialvaror 

mer effektiv, eftersom JIT skapar förutsättning att alla kolonialvaror som beställts 

kommer plockas upp samma dag som leverans. Detta ökar servicegraden i form av att 

kolonialvarorna finns på butikshyllan när kunden efterfrågar dem, vilket har effekt på 

Coop Extras intäkter. 

Nu är alla problem i Coop Extras varuhantering och lagerstyrning avhjälpta med olika 

Lean-verktyg. 

Mehok (2012) beskriver att införandet av Lean kräver att alla medarbetare är med, 

förstår dess mening och innebörd oavsett vilken position som medarbetaren har i 

organisationen. Detta är en anledning till varför inte alla organisationer lyckas med 

implementering av Lean, hävdar Mehok. Vidare menar Mehok att alla bär på idéer och 

förslag på hur deras arbete kan förbättras. Delaktighet gör att människan växer både 

som person och med sin arbetsuppgift hävdar Mehok. Denna studies frågeställning 

handlar om hur Lean kan effektivisera Coop Extras varuhantering och lagerstyrning, 

varför studien ger förslag på olika Lean-verktyg som kan hjälpa Coop Extra med detta. 

Det som är avgörande för effektivisering är hur väl medarbetarna är med på arbetssättet 

och förstår Lean-verktygens mening och innebörd. Medarbetarna är de som har bäst 

kunskap om hur deras arbete bör bedrivas och därmed hur det kan förbättras. Studiens 

författare menar att medarbetarna bär på idéer och förslag som är en förutsättning för att 

Lean-verktygen ska fungera på Coop Extra. Därför är det av stor vikt att medarbetarna 

känner sig delaktiga om effektivisering ska kunna ske. 

Hofer et al (2012) beskriver hur Lean påverkar det finansiella resultatet och att det 

delvis beror på lagernivåer. Total implementering av Lean ger en större effekt på det 

finansiella resultatet än en implementering av enstaka verktyg, menar författarna. Denna 
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studie har föreslagit införande av enstaka Lean-verktyg på Coop Extra, vilket utifrån 

Hofer et als resonemang inte ger lika stor effekt på Coop Extras finansiella resultat som 

vid en total implementering av Lean. Ett införande av enstaka Lean-verktyg hindrar inte 

Coop Extra att vid ett senare tillfälle genomföra en total implementering av Lean, för att 

få en ännu större effekt på det finansiella resultatet. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att beskriva Coop Extras varuhantering och lagerstyrning av 

kolonialvaror, att identifiera vilka problem i varuhantering och lagerstyrning som 

butiken hade samt analysera om det går att effektivisera varuhanteringen och 

lagerstyrningen med hjälp av Lean. 

Syftet var också att föreslå användning av olika Lean-verktyg, som är lämpliga för att 

lösa Coop Extras problem med varuhantering och lagerstyrning – att finna en bra 

lösning på ett praktiskt problem.  

Genom intervjuer och observationer beskrevs och identifierades problem som 

butikens medarbetare upplevde med butikens varuhantering och lagerstyrning av 

kolonialvarorna. Analysen byggde på de problem som identifierats och beskrivits 

genom intervjuer och observationer i förhållande till referensramen, därmed kunde 

förslag till lämpliga Lean-verktyg föreslås till Coop Extra. De föreslagna Lean-

verktygen användning har stärktes av tidigare studier inom effektivisering med hjälp 

av Lean inom dagligvaruhandeln. 

Genom Lean-verktygen 5S, Standardisering, JIT och Kaizen skapas förutsättningar för 

Coop Extra till att: 

• mindre tid åtgår till att leta efter kolonialvaror och material på varulagret samt 

minskad tid fordras vid hantering av dessa då ordning och reda har skapats på 

varulagret 

• mindre tid behövs för hantering av arbetsredskap då efterlämnat material på till 

exempel en plockvagn inte förekommer och därutöver lättare att hitta 

arbetsredskap vid behov under ett arbetspass då redskapen har bestämda platser 

• kolonialvaror som levereras får plats på butikshyllan, då beställningssystemet 

CAO bättre matchar beställningsförlaget mot efterfrågan 

• varumottagningen i samband med kolonialvaruleverans får ett bättre flöde då yta 

har frigjorts till ankommande pallar 

• flödet vid varuhantering förbättras då varuplocket sker utan avbrott företrädesvis 

på förmiddagar, alla kolonialvaror kommer plockas upp under given tidsram, 

vilket innebär samma dag som leverans av kolonialvaror 
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Därmed kan frågeställningen – Hur kan Coop Extra effektivisera sin varuhantering och 

lagerstyrning med hjälp av Lean? – besvaras. Effekten av de förslagna Lean-verktygen 

blir att mer tid frigörs till att arbeta med avdelningen kolonial och att kostnaderna 

minskar i form av lägre kapitalbindning då varor som beställts får plats på butikshyllan 

och inte förvars på varulagret. 

Tiden som frigörs bör användas till att arbeta med kolonialvarorna, få upp dem på 

butikshyllan där intäkter till Coop Extra skapas, att arbeta individuellt med 

kolonialvarorna där beställningarna ska matcha efterfrågan vilket gör att butiken inte 

binder mer kapital än behovet vilket ha effekt på kostnaderna. Det betyder att 

effektivisering av Coop Extras varuhantering och lagerstyrning skapar förutsättningar 

för att få dubbel effekt, både ökade intäkter, i form av tid som kan läggas på att få upp 

kolonialvarorna på hyllan, och minskade kostnader, i from av lägre kapitalbindning 

möjliggörs. 

Sammanfattningsvis visas att Lean har resultatpåverkan på de varugrupper som 

studerades på Coop Extra genom de föreslagna Lean-verktygen. 

6.1 Reflektion kring studiens slutsatser 
Studien har inte kunnat visa den exakta effekten, i kronor och ören räknat, av vad 

Lean kan göra för Coop Extra på avdelningen kolonial. Däremot har vi kunnat visa att 

det finns en potential att Lean påverkar butikens lönsamhet genom påverkan på 

företrädesvis butikens kostnader men även dess intäkter. 

6.2 Avslutning 
Studien har bidragit till ökat förståelse, både teoretiskt och praktiskt, hur Lean kan 

tillämpas inom dagligvaruhandel. Således kan andra organisationer inom 

dagligvaruhandeln ta lärdom av denna studie och använda föreslagna Lean-verktyg på 

det sätt som passa deras verksamhet och i studiens anda. 

Vi hade gärna velat se hur resultatet blev om Coop Extra införde de förslagna 

Lean- verktygen som tagits fram i studien, både finansiellt och icke-finansiellt. För 

fortsatta studier hade det varit intressant att införa dessa förslagna Lean-verktyg på 

Coop Extra. 

Vidare hade det varit intressant efter införandet av dessa förslagna Lean-verktyg att 

studera och utveckla dem ännu mer och ta fram nya förslag till avdelningen 
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kolonial för att på så sätt effektivisera varuhanteringen och lagerstyrningen ännu 

mer. Studiens författare menar att förbättringar som görs kan alltid göras ännu bättre. 

Vi hoppas att studien kommer vara till hjälp för Coop Extra, ett hjälpmedel som 

kan lösa ett praktiskt problem. 
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Bilagor 
Bilaga A, Intervjufrågor  
Vi är tre studenter på Linnéuniversitetets civilekonomprogram och håller nu på med en 

studie om Lean i butik. Lean är en japansk filosofi som bland annat handlar om att 

eliminera slöseri. I processen att eliminera slöseri är medarbetarna den enskilt viktigaste 

pusselbiten. Vår studie bygger alltså på att vi vill hjälpa er med att skapa en effektiv 

varuhantering, för att som resultat öka värdet/upplevelsen för kunden. Utgångspunkten 

är att ta bort onödiga processer som kan förekomma i dagsläget. För att begränsa 

omfattningen gäller dessa frågor endast kolonialvaror. Vi vill intervjua dig för att vi ska 

få en förståelse för hur du ser på dessa aspekter i nuläget.  

1. Beskriv om du har ansvarsområde? (avdelning, sektion, hylla) 

2. Kan du beskriva hur du upplever varuflödet? Från avlastning till upplock i 

hyllan (störningar/avbrott).  

3. Kopplat till frågan innan, ser du något i varuflödet som är onödigt och som inte 

skapar värde för kunden? 

4. Beskriv ditt arbetssätt vid upplockning? Har du något speciellt 

tankesätt/strategi/taktik bakom ditt sätt att plocka varor?  

5. Förekommer det några ”regler” under plockprocessen? (interna regler) 

6. Används redskap under plockprocessen? Om det används redskap, finns de alltid 

tillgängliga när du behöver dem?  

7. Vad tror du varor som inte existerar i hyllan? (Nyheter/säsongsvaror) 

8. Är det något du skulle vilja förändra i varuhanteringen?  

9. Hur tänker du att kunderna har för förväntningar på hanteringen?  

10. Vilka dagar får butiken kolonialvaror? 

11. Finns det något som du vill tillägga?  
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Bilaga B, Fotografier från Coop Extras varulager 10 april 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarier och böcker som ska gå i 

retur, butiksinredning och RC-vagn. 

  

 

På denna vagn fanns en gul lapp där 

det stod: Endast djurmat på denna 

vagn.  

 

Läskpallar i förgrunden och säsongs-

varor i bakgrunden. 

Jultomte, butiksinredning, truck, RC-

vagnar och toapapper på en liten yta. 
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Bilaga C, Beräkningar 
Bilaga C innehåller en redogörelse över hur beräkningar i studien har utförts. 

Beräkning av tabell 4.3 från sidan 46 
Kolonialvaror Antal Omsättning Total Resultat Vinst- 
   sålda/år   kostnad   marginal 
  (styck) (kronor) (kronor) (kronor) (procent) 
Kaffe Mellan Brygg    13 635         443 137,50         329 753,61         113 383,89     26% 
Kaffe E-brygg      2 743           89 147,50           57 437,60           31 709,90     36% 
Snabbmakaroner         942           11 775,00             7 856,47             3 918,53     33% 
Vetemjöl      3 186           36 639,00           20 603,86           16 035,14     44% 
Kejsarvåfflor         692           11 418,00             5 794,57             5 623,43     49% 
Ketchup         946           22 656,70           17 193,08             5 463,62     24% 
Slotts Senap         201             2 512,50             1 295,38             1 217,12     48% 
Krossade tomater      2 690           24 075,50           11 727,46           12 348,04     51% 
Summa   641 361,70 451 662,03 189 699,67   
Tabell 4.3 Sammanställning av utvalda varor; antal sålda per år, omsättning, total kostnad, resultat och 
vinstmarginal. 

Uppgifterna i kolumnen ”antal sålda per år (styck)” inhämtades från Coop Extras 

interna datasystem Store Office.  

Resultatet i kolumn ”omsättning (kronor)” beräknades med hjälp av uppgifterna från 

kolumnen ”antal sålda per år (styck)” och försäljningspriset från tabell 1 i bilaga C. 

Omsättning (kronor) = antal sålda per år x försäljningspris. 

Resultatet i kolumn ”total kostnad (kronor)” beräknades med hjälp av uppgifterna från 

kolumnen ”antal sålda per år (styck)” och den totala styck kostnaden från tabell 2 i 

bilaga C. 

Total kostnad (kronor) = antal sålda per år x total kostnad per styck. 
 

Resultatet i kolumn ”resultat (kronor)” beräknades med hjälp av uppgifterna från 

kolumnen ”omsättning (kronor)” och kolumnen ”total kostnad (kronor)”. 

Resultat (kronor) = omsättning – total kostnad. 
 

Resultatet i kolumn ”vinstmarginal (procent)” beräknades med hjälp av uppgifterna från 

kolumnen ”resultat (kronor)” och kolumnen ”omsättning (kronor)”. 

Vinstmarginal (procent) = resultat/omsättning. 
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Tabell 1 bilaga C 

Tabell 1 Försäljningspris 

Uppgifterna i kolumnen ”försäljningspris (kronor)” inhämtades från Coop Extras 

interna datasystem Store Office. 

Tabell 2 bilaga C 
Kolonialvaror Inköpspris Lagerh.- Kapitalbind.- Total 
  

 
kostn./st kostn./st kostn./st 

  (kronor) (kronor) (kronor) (kronor) 
Kaffe Mellan Brygg 21,69 1,84 0,65 24,18     
Kaffe E-brygg 18,78 1,60 0,56 20,94     
Snabbmakaroner   7,48 0,64 0,22   8,34     
Vetemjöl   5,80 0,49 0,17   6,47     
Kejsarvåfflor   7,51 0,64 0,23   8,37     
Ketchup 16,30 1,39 0,49 18,17     
Slotts Senap   5,78 0,49 0,17   6,44     
Krossade tomater   3,91 0,33 0,12   4,36     

Tabell 2 Total kostnad per styck (kronor) 

Uppgifterna i kolumnen ”inköpspris (kronor)” inhämtades från Coop Extras interna 

datasystem Store Office. 

Resultatet i kolumn ”lagerhållningskostnad per styck (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från kolumnen ”inköpspris (kronor)” och Coop Extras 

lagerhållningskostnad 8,5 procent (se sida 46). 

Lagerhållningskostnad per styck (kronor) = inköpspris x lagerhållningskostnad.  

Resultatet i kolumn ” kapitalbindningskostnad per styck (kronor)” beräknades med 

hjälp av uppgifterna från kolumnen ”inköpspris (kronor)” och Coop Extras 

kapitalbindningskostnad 3 procent (se sida 46). 

Kapitalbindningskostnad per styck (kronor) = inköpspris x kapitalbindningskostnad. 

Kolonialvaror Försäljningspris (kronor) 
Kaffe Mellan Brygg 32,50 
Kaffe E-brygg 32,50 
Snabbmakaroner 12,50 
Vetemjöl 11,50 
Kejsarvåfflor 16,50 
Ketchup 23,95 
Slotts Senap 12,50 
Krossade tomater   8,95 
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Resultatet i kolumn ”total kostnad per styck (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från kolumnerna ”inköpspris (kronor)”, ”lagerhållningskostad per styck” 

och ”kapitalbindningskostnad per styck”. 

Total kostnad per styck (kronor) = inköpspris + lagerhållningskostnad per styck + 

kapitalbindningskostnad per styck. 

Beräkning av tabell 4.4 från sidan 47 
Kolonialvaror Genomsnitts- Total Genomsnittliga Omsättnings-. 
  lager/år kostnad/st kostnader/år hastighet/år 
  (styck) (kronor) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 1105 24,18     26 711,61     12 
Kaffe E-brygg   294 20,94       6 145,80       9 
Snabbmakaroner   277   8,34       2 306,07       3 
Vetemjöl   148   6,47               953,88     22 
Kejsarvåfflor     53   8,37          443,80     13 
Ketchup     18 18,17          327,14     53 
Slotts Senap     23   6,44          148,23       9 
Krossade tomater  272   4,36       1 185,82     10 
Summa      38 222,36       
Tabell 4.4 Sammanställning av utvalda varor; genomsnittslager och omsättningshastighet. 

Uppgifterna i kolumnen ”genomsnittslager per år (styck)” beräknades med hjälp av två 

tidigare inventeringstillfällen, 1 oktober 2012 och 30 september 2013, se tabell 3 i 

bilaga C. 

Genomsnittslager per år (styck) = (inventering 1 oktober 2012 + inventering 30 

september 2013) / 2. 

Resultaten i kolumn ”total kostnad per styck (kronor)” är inhämtade från tabell 2 bilaga 

C kolumn ”total kostnad per styck (kronor)”. 

Resultatet i kolumn ” genomsnittliga kostnader per år (kronor)” beräknades med hjälp 

av uppgifterna från kolumnen ”genomsnittslager per år (styck)” och kolumnen ”total 

kostnad per styck (kronor)”. 

Genomsnittlig kostnad per år (kronor) = genomsnittslager per år x total kostnad per 

styck. 

Resultatet i kolumn ”omsättningshastighet per år (gånger)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 4.3 kolumnen ”antal sålda per år (styck)” och kolumnen 

”genomsnittslager per år (styck)”. 

Omsättningshastighet per år (gånger) = antal sålda per år / genomsnittslager per  
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Tabell 3 Genomsnittslager bilaga C 
Kolonialvaror Inventering Inventering Genomsnitts- 
 2012-10-01 2013-09-30 lager/år 
 (styck) (styck) (styck) 
Kaffe Mellan Brygg 987 1222 1105 
Kaffe E-brygg   80   507   294 
Snabbmakaroner    0   553   277 
Vetemjöl 148   147   148 
Kejsarvåfflor   42    64     53 
Ketchup   21    15     18 
Slotts Senap   31    15     23 
Krossade tomater 268 276  272 

Tabell 3 genomsnittslager 

Uppgifterna i kolumnerna ”inventering 2012-10-01 (styck)” och ”inventering 2013-09-

30 (styck)” är inhämtade via Kf Götas inventeringsledare. 

Resultatet i kolumn ” genomsnittslager per år (styck)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från kolumnerna ”inventering 2012-10-01 (styck)” och ”inventering 2013-

09-30 (styck)”.  

Genomsnittslager per år (styck) = (inventering 2012-10-01 + inventering 2013-09-
30)/2. 
 
Beräkning av tabell 4.5 från sidan 48 
Kolonialvaror Lagersaldo CAO  

(styck) 
Lagersaldo 
butikshylla  
(styck) 

Lagersaldo RC-
vagn lager  
(styck) 

Vetemjöl, Kungsörnen 12 10   6 
Vetemjöl, Coop   9 13   6 
Polly 26 10 24 
Müsli, Coop 21   0   7 
Tacokryddor, 3 pack 24 10   9 
Tabell 4.5 Lagersammanställning av de utvalda varorna på RC-vagnen  

Uppgifterna i kolumnen ”lagersaldo CAO (styck)” är inhämtade från Coop Extras 

interna beställningssystem CAO. 

Uppgifterna i kolumnen ”lagersaldo butikshylla (styck)” är inhämtade genom 

inventering av kolonialvaran på butikshyllan.  

Uppgifterna i kolumnen ”lagersaldo RC-vagn lager (styck)” är inhämtade genom 

inventering av kolonialvaran på varulagret.  
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Beräkning av tabell 5.5 från sidan 68 
Kolonialvaror Lagersaldo 

CAO 
 
(styck) 

Lagersaldo 
butikshylla  
 
(styck) 

Lagersaldo 
RC-vagn 
lager 
 (styck) 

Differens  
 
 
(styck) 

Vetemjöl, Kungsörnen 12 10   6      4 
Vetemjöl, Coop   9 13   6    10 
Polly           26 10 24      8 
Müsli 21   0   7 – 14 
Tacokryddor 24 10   9   – 5 
Tabell 5.5 Differens i lagersaldo. 

Uppgifterna i kolumnen ”lagersaldo CAO (styck)” är inhämtade från Coop Extras 

interna beställningssystem CAO. 

Uppgifterna i kolumnen ”lagersaldo butikshylla (styck)” är inhämtade genom 

inventering av kolonialvaran på butikshyllan.  

Uppgifterna i kolumnen ”lagersaldo RC-vagn lager (styck)” är inhämtade genom 

inventering av kolonialvaran på varulagret.  

Resultatet i kolumn ”differens (styck)” beräknades med hjälp av uppgifterna från 

kolumnen ”lagersaldo butikshylla (styck)”, ”lagersaldo RC-vagn lager (styck)” och 

”lagersaldo CAO (styck)”. 

Differens (styck) = lagersaldo butikshylla + lagersaldo RC-vagn lager – lagersaldo 

CAO 
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Beräkning av tabell 5.6 från sidan 70 
Kolonialvaror  Genomsnitts- Genomsnittliga Omsättnings- 
(5 procent) lager/år kostnader/år hastighet/år 
  (styck) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 1049 25 376,03 13     
Kaffe E-brygg   279   5 838,51 10     
Snabbmakaroner   263   2 190,76   4     
Vetemjöl   140      906,19 23     
Kejsarvåfflor     50      421,61 14     
Ketchup     17      310,78 55     
Slotts Senap     22      140,82   9     
Krossade tomater   258    1 126,53 10     
Summa (kapitalbindning)   36 311,24   
Tabell 5.6 Förändring genomsnittslager, minskning 5 procent. 

Resultatet i kolumn ”genomsnittslager per år (styck)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 4.4 kolumnen ”genomsnittslager per år (styck)” och ett 

antagande om en minskning med fem procent av det genomsnittliga varulagret. 

Genomsnittslager per år – 5 procent = genomsnittslager per år (se tabell 4.4) x 0,95 

Resultatet i kolumn ”genomsnittliga kostnader per år (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 2 kolumnen ”total kostnad per styck (kronor)” och kolumnen 

”genomsnittslager per år (styck)”. 

Genomsnittliga kostnader per år = total kostnad per styck (se tabell 2) x 

genomsnittslager per år 

Resultatet i kolumn ”omsättningshastighet per år (gånger)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 4.3 kolumnen ”total kostnad (kronor)” och från tabell 4.4 

kolumnen ”total kostnad per styck (kronor)”.  

Omsättningshastighet per år = total kostnad (se tabell 4.3) / total kostnad per styck (se 

tabell 4.4) 

  

VIII 
 



 

Beräkning av tabell 5.7 från sidan 70 
Kolonialvaror Genomsnitts-  Genomsittliga Omsättnings- 
(8 procent) lager/år kostnader/år hastighet/år 
  (styck) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 1016 24 574,69 13     
Kaffe E-brygg   270   5 654,14 10     
Snabbmakaroner   254   2 121,58   4     
Vetemjöl   136      877,57 23     
Kejsarvåfflor     49      408,30 14     
Ketchup                17      300,97 57     
Slotts Senap     21      136,37   9     
Krossade tomater   250   1 090,96 11     
Summa (kapitalbindning)   35 164,57   
Tabell 5.7 Förändring genomsnittslager, minskning 8 procent. 

Resultatet i kolumn ”genomsnittslager per år (styck)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 4.4 kolumnen ”genomsnittslager per år (styck)” och ett 

antagande om en minskning med åtta procent av det genomsnittliga varulagret. 

Genomsnittslagerslager per år – 8 procent = genomsnittslager per år (se tabell 4.4) x 

0,92 

Resultatet i kolumn ”genomsnittliga kostnader per år (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 2 kolumnen ”total kostnad per styck (kronor)” och kolumnen 

”genomsnittslager per år (styck)”. 

Genomsnittliga kostnader per år = total kostnad per styck (se tabell 2) x 

genomsnittslager per år 

Resultatet i kolumn ”omsättningshastighet per år (gånger)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 4.3 kolumnen ”total kostnad (kronor)” och från tabell 4.4 

kolumnen ”total kostnad per styck (kronor)”.  

Varulageromsättningshastighet per år = total kostnad (se tabell 4.3) / total kostnad per 

styck (se tabell 4.4) 
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Beräkning av tabell 5.8 från sidan 71 
Kolonialvaror Genomsnitts- Genomsnittliga Omsättnings- 
(10 procent) lager/år kostnader/år hastighet/år 
  (styck) (kronor) (gånger) 
Kaffe Mellan Brygg 994 24 040,45 14     
Kaffe E-brygg 264   5 531,22 10     
Snabbmakaroner 249   2 075,46   4     
Vetemjöl 133      858,49 24     
Kejsarvåfflor   48      399,42 15     
Ketchup   16      294,43 58     
Slotts Senap   21      133,41 10     
Krossade tomater 245   1 067,24 11     
Summa (kapitalbindning)   34 400,13   
Tabell 5.8 Förändring genomsnittslager, minskning 10 procent. 

Resultatet i kolumn ”genomsnittslager per år (styck)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 4.4 kolumnen ”genomsnittslager per år (styck)” och ett 

antagande om en minskning med tio procent av det genomsnittliga varulagret. 

Genomsnittslager per år – 10 procent = genomsnittslager per år (se tabell 4.4) x 0,90 

Resultatet i kolumn ”genomsnittliga kostnader per år (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från tabell 2 kolumnen ”total kostnad per styck (kronor)” och kolumnen 

”genomsnittslager per år (styck)”. 

Genomsnittliga kostnader per år = total kostnad per styck (se tabell 2) x 

genomsnittslager per år 

Resultatet i kolumn ”varulageromsättningshastighet per år (gånger)” beräknades med 

hjälp av uppgifterna från tabell 4.3 kolumnen ”total kostnad (kronor)” och från tabell 

4.4 kolumnen ”total kostnad per styck (kronor)”.  

Varulageromsättningshastighet per år = total kostnad (se tabell 4.3) / total kostnad per 

styck (se tabell 4.4) 
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Bilaga D, Utvald RC-vagn 
Kolonialvaror Inköpspris Antal i  Lagerh.- Kapitalbind.- Total Total 
   

RC-vagn kostnad/st kostnad/st kostn./st kostnad 
  (kronor) (styck) (kronor) (kronor) (kronor) (kronor) 
Risenta Beluga 19,89 5 1,69 0,60 2,29 110,89 
Bob apelsinmarmelad, flaska 10,24 6 0,87 0,31 1,18 68,51 
Lipton te 15,90 5 1,35 0,48 1,83 88,64 
Kinderägg 13,47 13 1,14 0,40 1,55 195,25 
Vetemjöl special, Kungsörnen 13,99 6 1,19 0,42 1,61 93,59 
Lingonsylt, Coop 11,58 12 0,98 0,35 1,33 154,94 
Rågsikt, Änglamark 5,04 10 0,43 0,15 0,58 56,20 
Potatismjöl, Kockens 6,05 16 0,51 0,18 0,70 107,93 
Vetemjöl special, Coop 7,25 6 0,62 0,22 0,83 48,50 
Bovete flingor 18,88 6 1,60 0,57 2,17 126,31 
Wafers, mini, Coop 7,24 6 0,62 0,22 0,83 48,44 
Tortilla Chips, X-tra 9,07 6 0,77 0,27 1,04 60,68 
Polly 9,85 24 0,84 0,30 1,13 263,59 
Bob apelsinsaft 17,43 12 1,48 0,52 2,00 233,21 
Bob jordgubbsaft 13,88 12 1,18 0,42 1,60 185,71 
Chilisås ekologisk 17,49 12 1,49 0,52 2,01 234,02 
Olivolja, Zeta 27,70 24 2,35 0,83 3,19 741,25 
Oreo 6,53 16 0,56 0,20 0,75 116,50 
Waffersstrutar, Coop 5,81 12 0,49 0,17 0,67 77,74 
Müsli, Coop 14,57 7 1,24 0,44 1,68 113,72 
Bob apelsinmarmelad  7,60 12 0,65 0,23 0,87 101,69 
Bob aprikosmarmelad 7,88 12 0,67 0,24 0,91 105,43 
Krossade tomater, Änglamark 6,67 60 0,57 0,20 0,77 446,22 
Gevalia instant, refil 33,65 6 2,86 1,01 3,87 225,12 
Önos apelsinmarmelad 11,27 8 0,96 0,34 1,30 100,53 
Tacokryddor, 3 pack 15,58 9 1,32 0,47 1,79 156,35 
Hamburgerdressing 8,80 10 0,75 0,26 1,01 98,12 
Krossade tomater, Mutti 5,90 12 0,50 0,18 0,68 78,94 
Bulgur 14,39 10 1,22 0,43 1,65 160,45 

 
    Summa 4 598,45 

Uppgifterna i kolumnen ”inköpspris (kronor)” är inhämtade från Coop Extras interna 

datasystem Store Office. 

Uppgifterna i kolumnen ”antal i RC-vagn (styck)” är inhämtade genom inventering av 

kolonialvaror i den utvalda RC-vagnen.  

Resultatet i kolumn ”lagerhållningskostnad per styck (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från kolumnen ”inköpspris (styck)” och lagerhållningskostnad 8,5 procent 

(se sida 46). 
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Lagerhållningskostnad per styck = inköpspris x lagerhållningskostnad (8,5 %) 

Resultatet i kolumn ”kapitalbindningskostnad per styck (kronor)” beräknades med hjälp 

av uppgifterna från kolumnen ”inköpspris (styck)” och kapitalbindningskostnad tre 

procent (se sida 46).  

Kapitalbindningskostnad per styck = inköpspris x kapitalbindningskostnad (3 %) 

Resultatet i kolumn ”total kostnad per styck (kronor)” beräknades med hjälp av 

uppgifterna från kolumnerna ”lagerhållningskostnad per styck (kronor)” och 

”kapitalbindningskostnad per styck (kronor)”. 

Total kostnad per styck = lagerhållningskostnad per styck + kapitalbindningskostnad 

per styck 

Resultatet i kolumn ”total kostnad (kronor)” beräknades med hjälp av uppgifterna från 

kolumnerna ”inköpspris (kronor)”, ”total kostnad per styck (kronor)” och ”antal i RC-

vagn (styck)”. 

Total kostnad = (inköpspris +total kostnad per styck) x antal i RC-vagn 
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