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Kartläggning och effektivisering av underhålls- och 

reservdelslager på Fiskeby Board i Norrköping 
      

Martina Widler 
      

3.15 



 

Sammanfattning 
Pappersbruket Fiskeby Board som är placerat i Norrköping tillverkar kartong av 100% returfibrer. 

Bruket har tillverkat papper i flera århundranden och är en av Europas äldsta tillverkare av papper 

och kartong. På pappersbruket finns ett underhålls- och reservdelslager som bistår med artiklar till 

hela företaget. Där finns reservdelar, allt ifrån stora motorer till maskiner till små komponenter, 

vilket är det som underhålls- och reservdelslagret till största del består av. Det finns även artiklar som 

de anställda behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, så som papper till skrivare, knivar och 

handskar samt hygienartiklar som tvål och ansiktsmasker. Då företaget tillverkar papper dygnet runt 

kan delar av personalen själva gå in i lagret och ta ut de artiklar som behövs, när som helst under 

dygnet. På dagtid finns förrådspersonalen på plats men övriga timmar på dygnet är personalen där 

själva.   

Företaget har farhågor om att förrådshanteringsprocessen på underhålls- och reservdelslagret inte 

sker på ett effektivt sätt. Bland annat tror de att artiklarna är dåligt märkta, att artiklarna inte 

placeras på rätt lagerplats och att uttag inte genomförs på rätt sätt.  

Förrådshanteringsprocessen består av fem aktiviteter; inleverans, utleverans, uttag, retur och 

inventering. Inleverans och utleverans sker mellan bruket och omvärlden och utförs enbart av 

förrådspersonalen. Uttag och retur sker när artiklar ska tas ut till eller lämnas tillbaka från övriga 

företagets verksamhet. Den sista aktiviteten är inventering och aktiviteten genomförs på alla 

lagerplatser på Fiskeby Board en gång per år och det är förrådspersonalen som ansvarar för att den 

blir genomförd.  

Målet med studien är att ta fram förslag till hur förrådshanteringsprocessen kan förbättras för att 

göra den mer effektiv. Detta ska uppnås genom att fyra frågeställningar besvaras; vad litteraturen 

finner viktigt för Fiskeby Boards verksamhet och förändringsarbete, hur aktiviteterna utförs i 

dagsläget, hur instruktionerna säger att aktiviteterna ska genomföras samt vad det finns för 

förbättringar som kan genomföras.  

Genom kartläggning av hur förrådshanteringsprocessen utförs i dagsläget blev det tydligt att de 

anställda inte hade någon vetskap om det fanns några instruktioner om hur aktiviteterna skulle 

utföras.  

Studien resulterade i 25 stycken förbättringsförslag, dessa förslag delades upp i två delar, de 

förbättringsförslag som kunde implementeras direkt och de som behövde vidare undersökningar. 

Vissa förslag täcker flera möjligheter och problem och andra förslag täcker bara ett. Lika så kan ett 

problem ha flera möjliga förbättringsförslag för att lösa dem. Även förbättringar i from av nya 

instruktioner där hela aktiviteter är inkluderade har föreslagits.  

De förbättringsförslag som tagits fram är bland annat att ha tydliga markeringar i underhålls- och 

reservdelslagret och att undersöka arbetsuppgiftsfördelningen och hur fördelningen kan förbättras. 

Det finns även förbättringsförslag som handlar om att scanningssystemet som finns hos företaget 

sedan innan ska undersökas för att sedan kunna sättas i bruk och att stöddokument ska skapas.  

  



 

Förord 
Det här examensarbetet är det sista som jag gör på civilingenjörsutbildningen inom kommunikation, 

transport och samhälle med inriktning mot kvantitativ logistik på Linköpings universitet. Fem års 

studier är tillända och dessa år har gett mig mycket kunskaper, nya vänner och mer självförtroende. 

Med detta i ryggen känner jag mig nu reda att ge mig ut och se vad framtiden har att vänta.  

Jag vill tacka alla dem som hjälpt mig att göra detta examensarbete möjligt. Jag vill först och främst 
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Ordlista 
Canea – Ett webbaserat program som används internt på Fiskeby Board. Där finns bland annat de 

instruktioner som är skrivna för olika arbetsuppgifter på företaget. Programmet är framtaget av 

företaget Canea. 

Idhammar – Underhållssystemet som bland annat används för att genomföra uttag och inleverans i. I 

Idhammar finns lagersaldo för de lagerlagda artiklarna. Detta program använder sig 

förrådspersonalen av dagligen.  

Materialrekvisition – Det papper som fylls i när ett uttag ska genomföras på underhålls- och 

reservdelslagret. 

Materialretur – Det papper som fylls i när artiklar returneras till underhålls- och reservdelslagret.  

Möjlighet – De möjliga förbättringar som de anställda tar upp under intervjuer och observationer. 

Det behöver inte vara ett problem utan saker som anställda har sett skulle förbättra aktiviteterna.  

Problem – De problem som uppmärksammats från intervjuer eller under observationer av personal 

på Fiskeby Board.  
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1. Inledning  
I kapitlet presenteras först bakgrunden, där en kort beskrivning av Fiskeby Board finns. Därefter 

presenteras studiens mål, syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras studiens avgränsningar 

samt rapportens struktur.  

1.1. Bakgrund 
År 1637 fick Fiskeby Board tillåtelse att starta tillverkningen av papper genom ett privilegiebrev från 

Drottning Kristina. Bruket är därför en av Europas äldsta tillverkare av papper och kartong. Vid 

tillverkningsstarten var bruket ett handpappersbruk som använde lump som råvara. Lump är 

textilvaror som är begagnade och kasserade och som efter sortering och rivning kan användas som 

råvara till papperstillverkning (Lump, 2017).  (Fiskeby, 2017) 

Pappersbruket ligger i Norrköping och har med undantag för 20 år mellan år 1852 och år 1872 

tillverkat papper utan avbrott sedan år 1637. År 1872 började bruket att tillverka papper med hjälp 

av maskiner. Pappersprodukten har varierats mellan åren, det har bland annat tillverkas både 

handgjort papper och vägg- och silkespapper. Nuförtiden är det enbart förpackningskartong som 

tillverkas på bruket och tillverkningen baseras på 100 % returpapper. (Fiskeby, 2017) 

I dagsläget är Fiskeby Board Skandinaviens enda tillverkare av returfiberbaserad kartong och 

produktionskapaciteten ligger på 170 000 ton kartong per år. Företaget har sin tillverkning i 

Norrköping och säljkontor i Norrköping, England och Tyskland samt samarbetspartners i Paris, 

Warszawa och Istanbul. Fiskeby Board ägs av Fiskeby Holding LLC som är under ledning och ägs av 

familjen Coors sedan 2007 och koncernen utgår från USA. (Fiskeby, 2017)  

På pappersbruket Fiskeby Board i Norrköping finns ett underhålls- och reservdelslager. Företaget 

misstänker att förrådshanteringsprocessen inte genomförs på ett effektivt sätt. Några farhågor som 

företaget har är att det är dålig märkning av artiklar, artiklar inte placeras på rätt plats, uttag av 

artiklar och utskrotningar inte genomförs på rätt sätt. Resultatet blir att underhålls- och 

reservdelslagret har saldofel och att materiel som egentligen redan finns i lager köps in. Ett annat 

problem som företaget upplever är att förrådshanteringsprocessen inte genomförs på samma sätt av 

personalen som utför den, vilket företaget önskar uppnå. Personal som arbetar i underhålls- och 

reservdelslagret benämns i denna rapport för förrådspersonal. 

Förrådshanteringsprocessen består av fem aktiviteter; inleverans, utleverans, uttag, retur och 

inventering. Aktiviteterna inleverans och utleverans utförs av personalen på underhålls- och 

reservdelslagret. Inleverans är den aktivitet som förrådspersonalen utför när det levereras nya 

artiklar till Fiskeby Board och utleveransen är när företaget ska skicka i väg artiklar, till exempel om 

artiklar ska iväg på reparation. Uttag och retur utförs av annan personal på företaget (ej personal i 

underhåll- och reservdelslagret), ofta är det personal från tillverkningen som genomför aktiviteterna. 

Med uttag menas den aktivitet som genomförs för att ta ut artiklar från underhålls- och 

reservdelslagret för internt bruk. Aktiviteten retur innefattar proceduren när personalen vill lämna 

tillbaka artiklar till underhålls- och reservdelslagret. Den sista aktiviteten som innefattas i 

förrådshanteringsprocessen är inventering. En person ur förrådspersonalen arbetar med att 

inventera företagets alla lagerplatser, vilket sker pågående under hela året och varje lagerplats 

inventeras en gång per år.  

I dagsläget är det en stor andel av personalen på företaget som själva kan gå in och hämta de artiklar 

de behöver dygnet runt (aktiviteten uttag). En orsak till det är att företaget tillverkar kartong dygnet 

runt medan förrådet endast är bemannat dagtid. En konsekvens av det tros vara att saldofelen är 
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många för att personalen gör misstag vid uttag.  

 

1.2. Mål 
Målet med studien är att ta fram förslag till Fiskeby Board om hur förrådshanteringsprocessen kan 

förbättras för att göra den mer effektiv. 

 

1.3. Syfte  
Syftet med projektet är att effektivisera och förbättra förrådshanteringsprocessen i underhålls- och 

reservdelslagret, genom att nå förbättrad saldokontroll och ett mer standardiserat arbetssätt.  

 

1.4. Frågeställningar 
För att få en ordentlig litteraturgrund att utgå från i projektet kommer en omfattande litteraturstudie 

att genomföras, vilket representeras i den första frågeställningen. 

1. Vad finner litteraturen som viktigt för Fiskeby Boards verksamhet och förändringsarbete? 

 

Förrådshanteringsprocessen består av ett antal aktiviteter och det är de aktiviteterna som kommer 

att kartläggas för att fastställa hela förrådshanteringsprocessen. För att kartlägga hur processen 

genomförs i dagsläget besvaras frågeställning 2 och 3. 

2. Hur genomförs aktiviteterna inom förrådshanteringsprocessen i dagsläget? 

 

3. Vad finns det för instruktioner om hur processen ska gå till, följs de och är det möjligt att 

implementera dem i den verkliga processen? 

 

Utifrån det resultat som har arbetats fram genom att kartlägga dagsläget samt genomförandet av 

litteraturstudien kommer förbättringsförslag tas fram till företaget. Detta fås genom att besvara den 

fjärde och sista frågeställningen nedan.  

4. Vad finns det för förbättringar som kan genomföras i processen? 

 

1.5. Avgränsningar 
På Fiskeby Board finns ett antal olika lager för reservdelar och förbrukningsartiklar placerade runt om 

på företagsområdet, där förrådshanteringsprocesserna utförs på olika sätt, men det är enbart 

förrådshanteringsprocessen på underhålls- och reservdelslagret som studerats.  

I studien intervjuas ett antal personer för att kartlägga förrådshanteringsprocessen. Kartläggningen 

utgår från de intervjuer och observationer som genomförts, det kan därför medföra att aktiviteterna 

som fastställs kan skilja från hur andra anställda inom företaget genomför aktiviteterna. Studien 

kommer i och med detta fastställa att processen i dagsläget genomförs som personalen som 

intervjuas berättar. I studien var det inte möjligt att intervjua alla anställda, intervjuerna sker därför 

med personalen som utför aktiviteterna mest frekvent och avgränsningen är att enbart dessa 

personer kommer ligga till grund för kartläggningen.  
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Aktiviteten inleverans kartläggs från det att transportföretaget är med artikeln på Fiskeby Boards 

område till dess att artikeln är placerad på sin lagerplats. Beställning av artiklarna kommer inte 

inkluderas då det genomförs av en annan del av företaget som inte har inkluderats i studien. I 

aktiviteten utleverans kartläggs aktiviteten från det att förrådspersonalen får en beställning från 

inköpsavdelningen på att en artikel behöver skickas iväg till dess att förrådspersonalen lämnar över 

paketet till transportföretaget. Aktiviteten uttag kartläggs från det att personalen förbereder sitt 

uttag alternativt kommer till underhålls- och reservdelslagret tills personalen lämnar lagret med sin 

artikel. Returaktiviteten kartläggs från det att personalen kommer till underhålls- och 

reservdelslagret för att lämna tillbaka artikeln tills artikeln åter är på hyllan och lagersaldot är 

uppdaterat. Aktiviteten inventering kartläggs från att uppgiften tilldelas tills inventeringen av platsen 

är genomförd och resultatet är arkiverat.  

Utöver de fem aktiviteter som ingår i förrådshanteringsprocessen utförs även anskaffning och 

avveckling av gamla och nya artiklar i underhålls- och reservdelslagret, dessa extra aktiviteter 

kommer inte att studeras. 

 

1.6. Struktur  
I kapitel 2 presenteras metod med metodik och tillvägagångsätt. I kapitel 3 presenteras den litteratur 

som ligger till grund för studien. I kapitel 4 presenteras en kartläggning av hur aktiviteterna i 

förrådshanteringsprocessen utförs, kartläggningarna baseras på intervjuer och observationer av de 

personal på underhålls- och reservdelslagret samt personal på övriga företaget. I kapitel 5 

presenteras de kategorier av problem och möjligheter som tagits fram från det som presenterats i 

kapitel 4. I kapitel 6 presenteras en analys samt diskussion av studien. I kapitlet 7 presenteras en 

sammanställning av förbättringsförslagen som arbetades fram under föregående kapitel. 

Avslutningsvis presenteras en diskussion i kapitel 8 och slutsatser i kapitel 9.  
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2. Metod 
I kapitlet presenteras först metodiken och sedan presenteras tillvägagångsättet för studien.  

2.1. Metodik 
Enligt Creswell (2009) finns det tre olika typer av forskningsdesigner; kvalitativ, kvantitativ och 

mixad. En skillnad mellan kvalitativ forskning och kvantitativ forskning är att kvalitativ forskning 

använder ord medan kvantitativ forskning använder siffror. Skillnaden kan också beskrivas som att 

kvantitativa frågor är stängda medan kvalitativa är öppna. Under sena 1800-talet till mitten av 1900-

talet var det främst kvantitativa forskningar som genomfördes, men under senare halvan av 1900-

talet ökade intresset för den kvalitativa forskningen. Tillsammans med den kvalitativa forskningen 

utvecklades också en mixad forskningsmetod. (Creswell 2009) 

I kvalitativ forskning är metoden att undersöka och förstå individer eller gruppers förhållande till ett 

socialt problem. I kvantitativ forskning testas objektiva metoder där förhållandet mellan variabler 

undersöks. Mixad forskningsmetod innebär att kvalitativ och kvantitativ forskning kombineras. 

(Creswell 2009) 

2.1.1. Intervju 
Både interjuver och enkäter är metoder som används för att samla information genom att ställa 

frågor. Intervjuer genomförs vanligtvis genom att personer träffas men det kan också ske via telefon, 

medan enkäter främst skickas ut via post och saknar den personliga delen. Det finns olika variationer 

och kombinationer av de två insamlingssätten. (Patel & Davidson, 2011) 

Det finns olika sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer, ett sätt att göra det är att skilja på 

Kvalitativ intervju och kvantitativ intervju. Kvalitativa intervjuer syftar till att upptäcka och identifiera 

bland annat företeelser och egenskaper, okända eller kända sedan tidigare. Kvalitativ intervju är ett 

sätt för att upptäcka och förstå. Kvantitativ intervju hanterar däremot ämnen som intervjuaren redan 

på förhand har kännedom kring. De kvantitativa Intervjuerna är främst till för att ta reda på hur 

företeelser och egenskaper fördelar sig, t.ex. hur många som gör på ett sätt och hur många som gör 

på ett annat sätt, och hur de samvarierar med andra företeelser och egenskaper. Kvantitativa 

Intervjuer genomförs med frågor som har fördefinierade svar. (Svensson & Starrin, 1996) 

Kvalitativa intervjuer kan antingen ha hög grad eller låg grad av standardisering. Hög grad av 

standardisering är när frågorna genomförs i en redan bestämd ordning medan låg grad av 

standardisering innebär att den som genomför intervjun väljer att ställa frågorna i den ordning som 

faller sig bäst. Patel & Davidsson (2011) har valt att särskilja begreppen på detta sätt men påpekar att 

andra författare ibland väljer att benämna det på andra sätt. (Patel & Davidson, 2011) 

Det syfte som finns med att genomföra en kvalitativ intervju är att bland annat identifiera och 

upptäcka olika karaktärer och egenskaper hos de som blir intervjuades verklighet, därför går det inte 

att i förtid ta fram svarsalternativ eller veta vad som är rätt svar på frågan. För att lyckas med en 

intervju av detta slag bör den som utför intervjun stötta den som blir intervjuad så att det kan byggas 

upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang. Dock ska inte den som intervjuar skapa ett 

resonemang som inte finns där. För att få en bra intervju bör den som intervjuar prata så 

intervjupersonen inte blir hämmad. För att göra det bör intervjuaren behärska kroppsspråk, gester 

och språkbruk.  (Patel & Davidson, 2011) 

Det är till fördel om den som ska genomföra intervjun är förberedd inom ämnet och det kan den göra 

genom att läsa på vad tidigare forskning säger inom ämnet. Förberedelser som kan göras inför en 

kvalitativ intervju är bland annat att en deltagande observation kan genomföras, se kapitel 2.1.2 
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Observation. Den deltagande observationen kan genomföras för att få ett underlag till intervjun. 

(Patel & Davidson, 2011) 

2.1.2. Observation 
Observation är människans främsta sätt för att inhämta information. Det som påverkar mest vid en 

observation är observatörens egna erfarenheter, behov och förväntningar. När observation ska 

användas som en vetenskaplig teknik för att samla in information får inte observationen vara 

slumpmässig, utan observationen ska både vara planerad samtidigt som informationen registreras på 

ett systematiskt sätt. Observationer är bra att använda när information om bland annat beteenden 

ska samlas in. (Patel & Davidson, 2011) 

Patel & Davidson (2011) skriver att observationsmetoden kan användas i flera olika syften, dels 

genom att använda observationen som grund till vidare studier och dels som huvudinstrument i olika 

undersökningar. De skriver också att observationsmetoden ofta används som komplement till andra 

informationsinhämtningstekniker. Tekniken ger möjlighet att studera bland annat beteenden i 

samma stund som de inträffar.  

Det som främst skiljer observationstekniken från intervjuteknik är att den som intervjuas eller 

studeras inte behöver komma ihåg och kunna återberätta för intervjuaren, utan här uppfattas 

händelserna i sitt naturliga sammanhang. Vid intervjuer krävs det också att den som intervjuas ska 

lyckas återberätta informationen på ett sätt att den uppfattas på rätt sätt av den som genomför 

intervjun. Det finns dock information som kan fås fram genom intervjuer men inte genom 

observationer, ett exempel på detta är bråk, som inte är tillgängliga för observation (om de inte 

utspelas under tiden) men möjliga att fråga om. (Patel & Davidson, 2011)  

Om en person inte vill ställa upp på intervju kan det vara lättare att få observera personen istället, på 

så sätt slipper personen i fråga känna sig rädd eller osäker för att till exempel uppfylla 

förväntningarna. Metoden kräver mindre form av aktivitet och samarbete hos de som har blivit 

utvalda och möter därför mindre motstånd, dock kan det fortfarande finnas motstånd kvar. 

Observationsmetoden anses vara dyr och tidsödande och metoden utesluts därför ibland ur studier 

av de skälen. Det kan också vara svårt när beteenden ska fångas i sitt naturliga sammanhang att 

faktiskt veta att det är så. Att veta när ett beteende är spontant och kunna avgöra om beteendet 

representerar det naturliga beteendet. Genom att ha en ordentlig förstudie kan det bli lättare att 

avgöra om beteendet är representativ dock är det oftast inte möjligt att på samma sätt avgöra de 

spontana beteendena. (Patel & Davidson, 2011) 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns det olika typer av observationer, men de två 

observationstyperna som skiljer sig mest mot varandra är strukturerad observation och ostrukturerad 

observation, vilka också kan benämnas systematisk och osystematisk observation i andra 

sammanhang. Strukturerad observation är att det i förväg bestäms vad som ska observeras och att 

det i förväg finns ett utarbetat observationsschema. Ostrukturerad observation innebär istället att 

det finns ett syfte och en vilja att genom observationen samla så mycket information kring området 

som möjligt, utan ett i förväg utarbetat observationsschema. Båda observationstyper måste dock 

planeras i förtid men det är att kunna ha ett i förtid utarbeta ett schema som skiljer metoderna åt.  

För att kunna genomföra en strukturerad observation måste det som ska observeras vara så 

preciserat att det framgår vilka situationer och beteenden som ska ingå i studien. Genom den 

vetskapen det är möjligt att göra ett observationsschema. Observationsscheman kan variera, ibland 

är de enkla och består av en lista av de relevanta beteendena och i andra fall där beteendena är mer 

komplicerade behövs det i vissa fall kategorier där faktiska beteenden inkluderas. Varje 
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observationsschema kommer att vara unikt men det finns ett antal punkter som generellt bör 

inkluderas; kategorierna ska vara lätt definierade, kategorierna måste vara uteslutande, det får inte 

vara för få eller för många kategorier och utformningen ska vara gjord så att det är lätt för 

observatören att göra registreringar.  (Patel & Davidson, 2011) 

De ostrukturerade observationerna måste som tidigare nämnt också förberedas men det genomförs 

på ett annat sätt. Då syftet med den här typen av observation är att samla in mycket information 

kring ett problemområde går det inte att ha ett observationsschema. Istället antecknas all den 

information som går att anteckna. När en ostrukturerad observation genomförs i syfte att utforska 

brukar de ske så sent i forskningsprocessen att forskaren redan innehar relativ god kunskap kring 

ämnet. Det är den kunskap som forskaren redan har som används när det bland annat avgörs vem 

och vad som ska observeras och hur registreringen ska ske. Eftersom det finns en del förkunskap är 

det möjligt att anpassa observationen så att mängden information maximeras. Ofta sker 

registreringen vid ostrukturerade observationer genom att observatören skriver ner nyckelord under 

tiden och efteråt med hjälp av nyckelorden skriver observatören ner informationen mer detaljerad. 

(Patel & Davidson, 2011) 

2.1.3. Litteraturstudie 
En litteraturstudie uppfyller flera syften, bland annat att dela med läsaren den forskning som redan 

finns inom området. Att dela tidigare forskning med läsaren relaterar den pågående studien till den 

befintliga forskningen och det ger möjlighet att jämföra studiens resultat med forskningen. (Creswell 

2009) 

När en forskare samlat ihop en mängd litteratur är det svårt att läsa allt och det måste hittas vad som 

faktiskt går att använda. För att hitta användbara delar i litteraturen finns olika hjälpmedel att ta till 

hjälp av, bland annat sammanfattning, nyckelord, innehållsförteckning och register. (Ejvegård, 2009) 

Vid en litteraturstudie genomförs en översiktlig sökning om vad som sedan tidigare finns inom 

forskningen, vilket genomförs inom ett väl avgränsat område. Om inte det undersöks resultat från 

tidigare forskningar finns risken att forskningen blir en återupprepning av en tidigare och på så vis 

onödig. (Ejvegård, 2009) 

2.1.4. Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att mätningar av samma objekt ska ge samma resultat även om det mäts på 

olika sätt. Reliabilitet brukar inom naturvetenskap och inom teknik att definieras som ett sätt att få 

bort slumpmässiga fel. För att mäta eller bedöma reliabiliteten upprepas mätningen, och sedan 

jämförs det högsta och lägsta resultatet. Det som kontrolleras är att mätinstrumentet är pålitligt. 

(Wallén, 1996)  

Reliabiliteten anger också tillförlitligheten och användarbarheten hos mätinstrument men också av 

måttenheter (Ejvegård, 2009). Enligt Byström och Byström (2011) handlar reliabilitet om att varken 

undersökningsmetoden eller kvaliteten vid mätningar ändras mellan mätningarna. Hög reliabilitet fås 

om olika oberoende mätningar ger samma resultat om samma fenomen mäts (Holme & Solvang, 

1997). 

2.1.5. Validitet 
Validitet handlar om att det som ska mätas är det som mäts, det ska inte vara något annat som 

påverkar resultatet. Validitetsfrågan kan dels vara en teoretisk fråga, om att det som ska mätas och 

avgränsningarna ska vara tydligt definierade. Det ska även finnas en koppling mellan teorin och det 

som ska mätas. Sedan kan det även handla om att ett förväntat resultat från en mätserie ska kunna 

förutses. De mätinstrument som används ska inte ge några systematiska fel. (Wallén, 1996) 
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Enligt Malterud (1993) finns det 4 olika nivåer av validitet; relevansvaliditet (”relevance validity”), 

innehållsmässig validitet (”substantial validity”), generell validitet (”generalization validity”) och 

utnyttjandevaliditet (”utilization validity”). Relevansvaliditet är enligt författaren kopplad till frågan 

om den som utgör studien har valt tillvägagångsätt, definitioner, metoder och utformning för att 

kunna undersöka det som är menat. (Malterud, 1993) 

Innehållsmässig validitet är kopplad till frågan om det som hittats och slutsatserna verkligen är tagna 

från en objektiv verklighet eller en betydande källa. För att kunna kalla studien vetenskaplig ska det 

vara möjligt att systematiskt kunna följa studiens slutsatser. Dokumentation ger den som utför 

studien möjlighet att visa på ärlighet och djupgående kontroll av det som hittats.  

Generell validitet är kopplad till frågan om hur mycket utöver studien kan studiens resultat och 

slutsatser användas. Sista nivån av validitet är utnyttjandevaliditet vilken är kopplad till frågan om 

tillvägagångsättet och det som hittats i studien är överensstämmande med möjligheten att kunna 

implementera studien. Om den som utför studien publicerar sina resultat på ett sätt som det inte går 

att förstå, kommer inte någon att kunna upprepa studien och utnyttjandevaliditeten kommer vara 

låg.  (Malterud, 1993) 

2.1.6. Objektivitet 
En forskare ska vara objektiv och inte låta värderingar påverka (Wallén, 1996). Det kan vara svårt att 

vara objektiv då egna fördomar eller förutfattade meningar kan vara svåra att uppmärksamma 

(Ejvegård, 2009). Byström & Byström (2011) skriver att det enda sättet att kunna sträva efter 

objektivitet i både teorier och analyser är genom att tydliggöra de bakomliggande värderingarna och 

deras inflytande på forskningen.  

2.2. Tillvägagångssätt  
I studien används en kvalitativ forskningsmetod för att få förståelse för hur personalen inom 

företaget hanterar de olika aktiviteterna och på så sätt kunna kartlägga förrådshanteringsprocessen. 

Tillvägagångsättet för studien presenteras i Figur 1, där varje rektangel representerar ett steg i 

studien. 

 

Figur 1. Överblick över tillvägagångsättet för hela studien och dess olika steg. 

2.2.1. Steg 1 - Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes med att en översiktlig sökning gjordes över vad som fanns sedan tidigare 

inom ämnet. Detta skriver Ejvegård (2009) är viktigt för att det inte redan ska finnas någon som gjort 

samma sak. Det användes både publicerade artiklar och tidigare kursböcker som grund till 

litteraturstudien. Källorna som använts till litteraturstudien är framtagna från spårning av artiklar och 

rapporter inom ämnet samt studie av tidigare kursmaterial. Det genomfördes även sökningar 

avgränsade kring metoder för att effektivisera och förbättra verksamheter.  

Ett antal sökningar genomfördes på Linköpings universitets biblioteks sökmotor för att få fram 

användbara källor till studien. De första sökorden som användes var ”lean production inventory 

handling” vilket gav ett resultat på 815 träffar. Av de träffarna undersöktes sex artiklar ytterligare 

efter ha läst artiklarnas överskrifter. Artiklarna som undersöktes uppfattades väsentliga för studien 

då de handlade om Lean inom industrin. Ingen av de artiklarna som undersöktes ansågs vara 
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användbara för den här studien eter studeras ytterligare, därför att de inte visade på hur 

verksamheten kunde förbättras.  

Därefter genomfördes en sökning med sökorden ”lean 5s” på samma sökmotor som tidigare. Där 

blev sökresultatet 476 vetenskapligt granskade rapporter som fanns tillgängliga från Linköpings 

universitet. Från sökresultatet granskades fem artiklar som handlade om hur 5s kunde 

implementeras i en verksamhet, av de artiklarna användes tre. Artiklarna som användes var Jaca, 

Viles, Paipa-Galeano, Santos & Mateo (2012), Ikuma & Nahmens (2012) och Gupta & Jain (2015). 

Även Ortiz (2016) hittades under sökresultatet och användes i studien. 

Sökorden ”lean poka-yoke” användes också på Linköpings universitets biblioteks sökmotor och där 

blev resultatet 50 artiklar som var vetenskapliga och fanns tillgängliga från Linköpings universitet. Av 

de sökträffarna granskades fem artiklar som ansågs vara väsentliga för studien, då de handlade om 

Poka-yoke i verksamheter, och en av de granskade artiklarna (Antonelli & Stadnicka, 2016) ansågs 

vara användbara i studien efter att ha blivit lästa. 

Även sökorden ”lean Muda” användes i samma sökmotor, och där blev resultatet 78 vetenskapliga 

artiklar med tillgänglighet från Linköpings universitet. Av sökträffarna granskades åtta artiklar som 

handlade om vad Muda är och hur det kan användas och två av de granskade artiklarna (Arunagiri & 

Gnanavelbabu, 2014 och Simboli, Taddeo & Morgante, 2014) ansågs vara användbara för studien.  

Slutligen genomfördes en sista sökning på Linköping universitets biblioteks sökmotor med sökorden 

”5 why method”. I sökningen gavs ett resultat med 15 059 träffar som var tillgängliga från Linköpings 

universitet och vetenskapliga artiklar. Av träffarna undersöktes två närmare som handlade om 5 

varför i verkliga fall och en av artiklarna (Moaveni & Chou, 2016) var användbar i studien.  

Därefter ansågs det finnas tillräckligt med littereratur för att användas i studien. Från källorna lästes 

sammanfattningar och innehållsförteckningar för att finna de användbara delarna inom källorna. 

Ejvegård (2009) skriver att en forskare måste arbeta på detta sätt, det går inte att läsa igenom alla 

källor från pärm till pärm.  

Då det tydligt är visat vilka sökord och vad för sökningar som har utförts, kan också andra genomföra 

sökningarna på nytt och därmed kan reliabilitet för litteraturstudien visas. Detta stämmer överens 

med det som Wallén (1996) skriver. Sökningarna visar även att det är det som ska undersökas som 

undersöks, då alla sökningar för litteraturstudien ligger i linje med studiens område. Detta visar på 

validitet för litteraturstudien och stämmer överens med det Wallén (1996) beskriver.  

Helt objektiv är inte litteraturstudien då det var författarens beslut om vilka källor som ansågs vara 

användbara för studien. Dock är det beskrivet hur sökningarna är gjorda vilket gör studien mer 

trovärdig. Enligt Byström & Byström (2011) behöver bakomliggande värderingar tydliggöras för att 

studien ska kunna sträva mot att vara objektiv.  

2.2.2. Steg 2 – Insamling av empiriskt underlag 
För att kartlägga dagsläget genomfördes kvalitativa intervjuer med anställda på Fiskeby Board, då 

författaren på förhand inte hade vetskap om hur aktiviteterna utfördes. Kvalitativa intervjuer handlar 

om att upptäcka och förstå (Svensson & Starrin, 1996), vilket är orsaken till att de används i den här 

studien. Kartläggningen genomfördes som tidigare nämnt för att förstå hur de anställda utför 

aktiviteterna. Vid intervjuerna var önskan att få de intervjuade att berätta så mycket som möjligt om 

hur de uppfattade aktiviteterna och deras problem. Intervjuerna genomfördes med hög grad av 

struktur, i en redan förbestämd ordning, vilket går i linje Patel & Davidsson (20110) beskrivning. 
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Intervjuer har genomförts på personal som varit på underhålls- och reservdelslagret och utfört 

aktiviteter samt på personal som Fiskeby Board ville ha kompletterat med. Samtliga intervjupersoner 

har fått samma frågor och frågorna har ställts på samma sätt, för att undvika att egna förutfattade 

meningar läggs in i intervjun enligt farhågan som Ejvegård (2009) beskriver. Samma frågeställning har 

används under samtliga intervjuer för att uppnå reliabilitet, vilket följer det Byström & Byström 

(2011) skriver, att undersökningsmetoden inte ska ändras mellan mätningarna. Intervjuaren har 

genom att ställa frågorna på samma sätt genom hela intervjuperioden försökt förbli objektiv trots 

informationen som uppkommit under tidigare intervjuer. Frågorna som används i intervjuerna 

presenteras i Bilaga 1 - Intervjufrågor.  

Studien genomfördes inom en bransch där författaren själv inte har någon koppling sedan tidigare. 

Författaren har inte heller haft någon koppling till Fiskeby Board eller någon personkontakt hos 

företaget sedan tidigare. Då författaren kom in helt ny till företaget vägde alla de intervjuades ord 

lika tungt och ingens intervju ansågs vara viktigare än någon annans. I och med detta vill författaren 

uppnå objektivitet och följer det som Wallén (1996) skriver om att inte låta egna värderingar 

påverka.  

En del personer som har intervjuats har blivit det flera gånger för olika aktiviteter, detta gäller främst 

personalen som arbetar i underhålls- och reservdelslagret. Orsaken till att samma personal 

intervjuats för olika aktiviteter är för att förrådpersonalen själva utför tre av aktiviteterna och de 

måste då intervjuas för flera aktiviteter. Den personal som företaget själv önskade att intervjuerna 

skulle kompletteras med blev intervjuade om alla aktiviteter de genomför.  

Samtliga frågor som har ställts under intervjuerna handlar antingen om hur aktiviteten genomförs 

eller kring problem och möjligheter som den intervjuade finner med aktiviteten. De intervjuade har 

kommit fram med problem och möjligheter som rör samma område. Eftersom det är ett relativt brett 

område som problem och möjligheter söks i, är det uppkomna resultatet spritt inom detta område. 

De som har blivit intervjuade är från olika avdelningar på företaget och samtliga har blivit intervjuade 

utan påverkan från andra, vilket har gjort att intervjuerna har varit oberoende av varandra. I och med 

detta kan hög reliabilitet förväntas, oberoende mätningar krävs för att nå hög reliabilitet enligt 

Holme & Slovang (1997).  

Då aktiviteterna uttag, retur och inventering enbart utförs av förrådspersonalen fanns det inte 

samma mängd personal att intervjua för att kartlägga dagsläget. Observationer användes därför som 

ett komplement till datainsamlingen av de aktiviteterna. Detta går i linje med vad Patel & Davidson 

(2011) skriver, att observationer ofta används som komplettering. För de aktiviteterna som övrig 

personal på företaget utförde ansågs det räcka med att enbart ha intervjuer för att kartlägga 

aktiviteterna och de problem som fanns, då det var ett större antal personer som intervjuades. 

Observationerna som genomfördes var ostrukturerade, det fanns ett syfte med observationerna men 

inget förbestämt observationsschema, vilket Patel & Davidsson (2011) skriver om. 

I studien har intervjuer och observationer genomförts med dem som utför aktiviteterna och det har 

varit inriktat på underhålls- och reservdelslagret. Det som ska mätas är alltså det som har blivit mätt, 

vilket påvisar validitet inom både intervjuer och observationer och går i linje med det Wallén (1996) 

skriver.  

Studien har som mål att ta fram förbättringsförslag till hur förrådshanteringsprocessen kan 

effektiviseras. För att kunna ta fram förbättringsförslagen kartläggs först nuläget och 

problemsituationen, därefter arbetas förbättringsförslag fram med stöd från litteraturen. 

Arbetssättet som är valt är valt för att nå studiens mål. Enligt Malterud (1993) uppfylls 

relevansvaliditet om arbetssättet stödjer det som är menat att undersökas.   
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2.2.3. Steg 3 - Kategorisering av problem och möjligheter 
När intervjuer och observationer av personalen på Fiskeby Board hade blivit genomförda togs 

kategorierna av problem och möjligheter fram där alla problem och möjligheter som uppkommit 

kategoriserades. Kategoriseringen grundades på vad orsaken till att problemet var och sex kategorier 

togs fram. I kapitel 5. Kategorisering av problem och möjligheter presenteras vilka problem och 

möjligheter som tillhör vilka kategorier. För att kunna visa att inga slumpmässiga fel har påverkat 

kategoriseringen och kunna påvisa reliabilitet för kategoriseringen visas detaljerat vilka problem och 

möjligheter som ingår i vilken kategori i Tabell 10 och Tabell 11. Detta går i linje med det som Wallén 

(1996) beskriver.  

Kategorierna skapades efter grundorsaken och genom detta kunde även kategoriseringen vara 

objektiv, enligt det som Wallén (1996) skriver.   

2.2.4. Steg 4 - Analys 
Det påbörjades en analys av dagsläget med hjälp av litteraturstudien. Först analyserades de 

instruktioner som fanns och hur de anställda uppfattade instruktionerna tillsammans med vad 

litteraturen sade. Sedan analyserades varje kategori av problem och möjligheter med kopplingar till 

litteraturen. Under analysen kom även förbättringsförslag fram.  

I analysen visas det tydligt vilka teorier och problem som kopplas ihop. Detta för att det ska vara 

möjligt att följa hur författaren gör kopplingar och visa att inga slumpmässiga fel påverkar, Wallén 

(1996) skriver att detta är viktigt för att skapa reliabilitet för en studie.  

Författaren har försökt vara objektiv genom hela analysen, men enligt Ejvegård (2009) är det svårt 

att uppmärksamma egna fördomar. I kapitlet går det att följa hur analysen har fortskridit och skulle 

några egna fördomar ha blandats in, framgår det tydligt där.  

2.2.5. Steg 5 - Observation på Billerudkorsnäs  
För att få inblick i hur andra pappersbruk utför förrådshanteringsprocessen genomfördes ett 

studiebesök på pappersbruket Billerudkorsnäs i Skärblacka. Där genomfördes observationer för att se 

hur Billerudkorsnäs hanterar liknande problem och vad de har för lösningar. Det som observerades 

under besöket på Billerudkorsnäs togs också med i analysen av kategorierna av problem och 

möjligheter.  

Då det i denna studie endast utfördes ett studiebesök är det svårt att visa på reliabilitet, men om nya 

studiebesök hos Billerudkorsnäs genomförs bör de nya observationerna påvisa reliabilitet för denna 

studie. Det går att påvisa validitet då det som observerades enbart var förrådshanteringsprocessen 

vilket går i linje med studien och överensstämmer med vad Malterud (1993) skriver. Då författaren 

inte haft kopplingar sedan tidigare till Billerudkorsnäs kunde observationen ske objektivt, vilket 

stämmer överens med vad Ejvegård (2009) skriver om objektivitet.  

2.2.6. Steg 6 - Förbättringsförslag 
Slutligen presenterades de förbättringsförslag som togs fram under analysen i en sammanställd lista 

(Tabell 12). Förbättringsförslagen presenterades uppdelat på om de kan implementeras direkt eller 

om vidare studier krävs innan fastställande av förbättringsförslag kan utföras. I tabellen visas även 

vilka förbättringsförslag som täcker vilka kategorier för problem och möjligheter. 
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras den litteratur som ligger till grund för studien. Litteraturen hanterar områdena 

materialhantering, återkommande problem i lagerverksamhet, Lean, 5S, Poka-yoke, Muda och 5 

varför. Dessa områden hanteras för att kunna besvara frågeställning 1, vad litteraturen finner som 

viktigt för Fiskeby Boards verksamhet och förändringsarbete. 

3.1. Materialhantering 
Förr i tiden handlade logistik om lager och transporter men i dagsläget är det mer än så. En 

utgångspunkt till logistik, enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, sida 13) är ”logistik är en viktig 

faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för många företag”. Logistik är också 

något som berör hela företaget och inte enbart en liten del av det. Det är något som skapar 

förändring då företag hela tiden strävar mot att driva sina företag på bättre sätt. De företag som är 

duktiga på logistik är mer konkurrenskraftiga då de kan klara av att uppfylla kundernas behov till 

lägre kostnader. Målet för logistiken är enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) att produkten ska 

ha en låg kostnad och att kundens önskemål om att få produkten till rätt plats och vid rätt tidpunkt 

ska uppfyllas. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Det är inte bara att göra saker på rätt sätt som logistik handlar om utan också att göra rätt saker. Det 

handlar bland annat om att göra strukturförbättringar som gör att processer genomförs på nya och 

bättre sätt. För de som arbetar med logistik strävar alla mot att ha så låg totalkostnad för logistiken 

som möjligt samtidigt som leveransservicen är så hög att kunden blir nöjd.  Ett företag kan ur 

logistiskt perspektiv delas in i tre delar; försörjning, produktion och distribution. Mellan dessa delar 

finns det oftast lager. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

I samband med att artiklarna lagras och transporteras måste också artiklarna hanteras,vilket 

benämns för materialhantering. Hur artiklar hanteras vid inlagring i lager och transporter påverkar 

både kostnader och leveransservice. Leveransservicen blir sämre om exempelvis det är ineffektiv 

plockning som leder till längre ledtider. För att hålla nere kostnader är det bra att ha rutiner på hur 

aktiviteter ska genomföras. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Det är åtta aktiviteter som Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) finner genomförs i 

materialhanteringen i ett lager, vilka är godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, 

omlagring, plockning, emballering & märkning och godsavsändning, Figur 2.  
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Figur 2. Materialhanteringen enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013, sida 130). 

Bartholdi & Hackman (2016) finner istället att det finns fyra aktiviteter vid materialhantering, två som 

är för inleveransprocessen och två som är för utleveransprocessen.  Inleveransprocessen består av 

aktiviteterna mottagning och undanläggning och utleveransprocessen består av orderplockning och 

packning och ivägsändning. I Figur 3 visas hur författarna anser att materialhanteringen genomförs.  

 

Figur 3. Materialhanteringen enligt författarna Bartholdi & Hackman (2016, sida 24).  

Grundtanken är att artiklar ska ställas ner så få gånger som möjligt när processerna genomförs. 
Orsaken till det är att varje gång de sätts ner måste de plockas upp igen senare, vilket leder till att 
artikeln hanteras dubbelt. (Bartholdi & Hackman, 2016) 

Första aktiviteten i materialhanteringen är enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) 

godsmottagning, översta pilen i Figur 2. Aktiviteten innefattas lossning av ankommande gods och 

eventuella omlastningar. Det kan också genomföras en ankomstrapportering. Vid leveransen lämnas 

en följesedel och med hjälp av informationen på följesedeln registreras de artiklar som ankommit i 

datorsystemet. Det är inte alltid som personalen hinner genomföra ankomstkontroll direkt och då 

krävs det att det finns en temporär plats där artiklarna kan förvaras tillfälligt. Det kan även vara så att 

det inte finns tid för uppmärkning och då kan märkning av artiklar också genomföras efter att 

artiklarna har lagras på den temporära platsen. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Ankomstkontroll, andra aktiviteten i materialhanteringen enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) 

och markeras med första kvadraten i Figur 2, genomförs oftast vid ankomst av godset. Hur 

omfattande kontrollen ska vara varierar och det kan bland annat bero på hur leverantören har skött 
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sig sedan tidigare och kostnaden för artikeln. I regel är det så att ju dyrare en artikel är desto mindre 

finns det av den i säkerhetslagret, vilket gör att det är viktigare att ha en ordentlig kontroll av 

artiklarna jämfört med artiklar som finns många av i lagret. För de artiklarna av mindre värde kan det 

räcka att genomföra lite stickkontroller då och då. Många företag jobbar i dagsläget med att 

kvalitetssäkra sina leverantörer så de vet att de får bra kvalitet från dem och på så vis minskar 

behovet att genomföra ankomstkontroller. Att genomföra en kvantitetskontroll vid ankomst är dock 

viktigt för att lagersaldon ska stämma. Om det blir fel vid registreringen av antal artiklar vid ankomst 

kan det medföra problem för företaget som tror sig ha artiklar i lager men att det inte stämmer. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

De första två aktiviteterna i materialhanteringen enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013)  

motsvarar den första aktiviteten som Bartholdi & Hackman (2016) beskriver i materialhanteringen. 

Aktiviteten benämns mottagning och markeras med den första pilen i Figur 3, det är den första 

aktiviteten av två i inleveransen. Inleveransen markeras med streckad grön rektangel. Aktiviteten kan 

inledas med att lagret får notering om att artiklarna snart ankommer till företaget, vilket ger lagret 

möjlighet att planera in mottagningen med andra aktiviteter så det kan genomföras så effektivt som 

möjligt. Har inte företaget fått någon notering börjar aktiviteten med att artikeln ankommer till 

företaget. När artikeln har ankommit till företaget lastas den av och ibland förvaras den tillfälligt 

innan placering på lagerplats. I samband med mottagning registreras även att artiklarna har 

ankommit i systemen. Artiklarna blir också inspekterade och om det är några avvikelser antecknas 

det. Avvikelserna kan bland annat vara skador eller fel mängd. (Bartholdi & Hackman, 2016) 

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) är nästa aktivitet inlagring (andra kvadraten i Figur 2). 

När aktiviteten genomförs flyttas de artiklar som har ankommit till företaget till rätt lagerplats. Större 

lager väljer ibland att ha flera lagerplatser för samma artikel, en lagerplats som är lättåtkomligt som 

kan betecknas som plockplats samt en som är belägen mer svåråtkomligt som kan betecknas som 

buffetplats. Företagen kan välja olika system för placering av gods, dock krävs det i alla fall att det 

finns ett system som håller koll på var artiklar ska lagras in och var det finns lediga platser. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

I aktiviteten lagring, tredje kvadraten i Figur 2, ingår plockplatsens placering. Det som avgör var 

plockplatsen ska vara placerad är uttagningsfrekvensen, uttagskvantiteten, artikels volym och 

artikelns vikt. För att få en effektiv plockning är målet att de artiklar som plockas mest frekvent ska 

vara mest lättillgängliga. När det gäller mängden som plockas kan det vara så att ju större kvantiteter 

vid varje plockning desto mer sällan besöks plockplatsen. Dock kan stora kvantitetsuttag medföra 

köbildning även om de inte utförs speciellt frekvent. Det finns med stor sannolikhet även artiklar i 

lagret som plockas sällan och med liten kvantitet varje gång. Artikelns vikt och storlek påverkar 

placeringen genom att viss storlek och vikt på en artikel kräver en viss hylla eller ställ att placeras i. 

Tunga artiklar kan behövas placeras på en lättåtkomlig plats även om de plockas lågfrekvent. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Aktiviteterna inlagring och lagring från Oskarsson, Aronsson & Ekdahls (2013) beskrivning, motsvarar 
den andra aktiviteten i Bartholdi & Hackmans (2016) beskrivning. Aktiviteten undanläggning är den 
andra aktiviteten i inleverans och markeras med den andra pilen i inleveransen i Figur 3. Innan den 
faktiska undanläggningen sker måste en lämplig lagerplats bestämmas. Lagerplatsen bestäms bland 
annat av hur stora artiklarna är och hur mycket de väger. När artiklarna har placerats på en lagerplats 
måste även lagerplatsen registreras. Informationen om lagerplatsen kan sedan användas för att få en 
effektiv plockning. (Bartholdi & Hackman, 2016) 

Aktiviteten omlagring (fjärde kvadraten i Figur 2) är den femte aktiviteten i beskrivningen av 

Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) och den aktiviteten har inte Bartholdi & Hackman (2016) med i 
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sin beskrivning. Aktiviteten är något som behöver genomföras om lagret både har en plockplats och 

en buffertplats. Det ett viktigt arbete som kan kräva snabba insatser för att förflytta artiklarna, detta 

då plockplatserna måste fyllas på i tid annars kan risken uppstå att få restorder. (Oskarsson, Aronsson 

& Ekdahl, 2013) 

Den sjätte aktiviteten enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) är plockning (femte kvadraten i 

Figur 2). När aktiviteten genomförs plockas artiklarna ut från lagerplatserna efter de behov som 

finns. Aktiviteten kan genomföras genom olika plockmetoder, till exempel kan det ske genom att den 

som plockar går till artikeln eller att artikeln kommer till plockaren. När plockningen genomförs 

genom att den som plockar hämtar artikeln på sin lagerplats kan det genomföras genom att bland 

annat använda truck. När plockmetoden är godset till plockaren medför det minskade körsträckor 

och det är inte samma behov av gångar i lagret. Dock krävs det i allmänhet större investering av 

utrustning till laget för att kunna genomföra godset till plockare. På ett lager brukar metoderna vara 

blandade men ju större del av lagret som är godset till plockare desto dyrare och mer 

störningskänsligt är lagret. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Den tredje aktiviteten enligt Bartholdi & Hackman (2016) är orderplockningen och det är första 
aktiviteten i utleverans och markeras med tredje pilen i Figur 3. Utleveransprocessen markeras med 
streckad blå rektangel i Figur 3. Aktiviteten inleds med att företaget har fått in en kundorder. Först 
kontrolleras det i systemen så rätt mängd finns tillgänglig. Sen gör företaget en plocklista till 
plockaren som ska guida plockaren genom lagret på ett effektivt sätt. Slutligen ska alla de 
nödvändiga dokumenten för att skicka artiklarna skrivas ut och plockningen och avsändningen ska 
schemaläggas. Plockningen inleds med att plocklistan tilldelas och sedan plockas artiklarna efter 
listan. Hur själva plockningen och plocklistan är uppbyggd beror bland annat på artiklarnas placering 
på lagret och hur mycket artiklar det är som ska plockas. (Bartholdi & Hackman, 2016) 

I den näst sista aktiviteten (enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) ingår emballering och 

märkning (sista kvadraten i Figur 2). Här genomförs emballering och märkning av de artiklar som ska 

lämna företaget. Det är viktigt att det sker på ett ordentligt sätt annars riskeras det att bli skador vid 

förflyttning och transport. Det ska också genomföras så att det underlättar både hanteringen och 

identifiering av artikeln som skickas. Aktiviteten kan också genomföras när artikeln ska vidare till 

andra delar av det egna företaget, men det är oftast inte samma krav på emballeringen då. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013)  

Den sista aktiviteten, avsändning, markeras som sista pilen i Figur 2. Genom att sträva mot att ha ett 

jämt utflöde under dagen krävs det mindre utrymme för företaget för att ha en tillfällig lagring i 

väntan på transporten. Dock måste det gå att få transportörerna att komma på olika tidpunkter på 

dagen för att få ett jämt utflöde. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

Den sista aktiviteten är enligt (Bartholdi & Hackman, 2016) packning och ivägsändning (sista pilen i 
Figur 3). Aktiviteten inleds med packning, vilket kan vara ett moment som kräver mycket arbetskraft 
då varje del av en order måste bli hanterad. När packningen genomförs kontrolleras det att ordern är 
komplett, vilket är viktigt för att ha en bra kundservice. Om ordern inte är komplett när den levereras 
till kund kan kunden bli missnöjd då det kan komma att hindra kundens verksamhet. Det kan leda till 
att ordern blir returnerad, vilket är dyrt för det artikelägande företaget. En utmaning som finns när 
artiklar ska packas för att skickas är att kunder generellt vill ha artiklarna i så små och få 
förpackningar som möjligt för att minska kostnaderna för sändning och hantering. När det gäller 
sändningen hanteras det oftast större enheter än det görs vid packningen, eftersom orderna är 
hoppackade ihop till färre enheter. Det medför att det krävs mindre arbetskraft än vid mindre 
enheter för att utföra uppgifterna. Innan artiklarna skickas iväg blir de registrerade i systemet som 
att de ska lämna lagret och i samband med det uppdateras lagersaldot. (Bartholdi & Hackman, 2016) 
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3.2. Återkommande problem i lagerverksamhet 
Enligt Atal, Lee & Özer (2006) tas det för givet att det registrerade lagret (lagersaldot) är det samma 

som det fysiska lagret. Författarna skriver att det inte går att ta för givet då det både hos 

återförsäljare och i lager finns händelser och aktiviteter som gör att det fysiska lagret inte stämmer 

överens med det registrerade. Det kan vara händelser som att artiklar går sönder och det inte är 

registrerat på rätt sätt eller att artiklarna är felplacerade i lagret och då finns av rätt antal men de kan 

inte uppfylla det behov som finns då de inte ligger där de ska. Ett annat problem som författarna tar 

upp och säger att det är vanligt är att i affären plockar kunden på sig samma artikel men med olika 

smaker och sedan missar personalen i kassan detta och stämplar ut artiklarna som tre artiklar med 

samma smak. I det här fallet blir det mindre i det registrerade lagret än i det faktiska lagret för 

artikeln som skannades och tvärt emot för övriga. Skanningsfel kan också uppstå om det är fel i 

systemen, att fel artikelkod är registrerad på fel artikel. (Atal, Lee & Özer, 2006) 

Atal, Lee & Özer (2006) skriver att problemen inte kommer att bli upptäckta och identifierade om 

inte företaget genomför en detaljerad kontroll av lagret. De menar att kontrollerna har två syften, 

dels att rättelse av den information som finns så att det registrerade lagret är samma som det fysiska 

och rättelse av det fysiska lagret, det vill säga, sätta tillbaka det som har hamnat fel på rätt plats igen. 

Följderna av saldofel kan bli att kundens efterfråga inte kan uppfyllas, vilket är kostsamt för 

företaget. En följd av problemen kan också vara att lagren blir ineffektiva, antingen kan det bli för 

höga lagernivåer eller så kan det resultera i dålig kundservice. (Atal, Lee & Özer, 2006) 

 

3.3. Lean 
Lean är känt som det mest kraftfulla och effektiva sättet att förbättra verksamheter. Genom att följa 

Lean kan företag oberoende på storlek förbättra sin verksamhet. Lean är inget nytt utan det har 

redan funnits i varierande former i decennier. Konceptet är använt av olika branscher så som 

tillverkande företag, av banker, sjukvård och många fler. (Sayer & Williams, 2007) 

Det ursprungliga begreppet till konceptet heter Lean Production men det förkortas Lean, vilket 

främst beror på att ordet Production har bidragit till missuppfattningar om att Lean endast kan 

användas av tillverkande företag. Uppfattningen om vad Lean egentligen är varierar, en del anser att 

de använder Lean om de endast använder någon metod från konceptet medan andra anser att Lean 

är en strategi som omfattar hela företaget. När Lean ska implementeras är det inte bara en aktivitet 

eller metod som ska genomföras och sedan är det klart utan det är ett förhållningssätt och en 

strategi för hur företagets verksamhet ska bedrivas. Lean inkluderar även delar som företagskulturer, 

värderingar, metoder och ledarskap. Lean är inget som går att implementera rakt av, utan för att nå 

målet, vilket är en vision om att eliminera allt slöseri, måste företaget arbeta steg för steg. Dock är 

det inte möjligt att i verkligheten att eliminera allt slöseri. (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & 

Alsterman, 2009) 

Det blir allt högre krav på företagen och deras verksamheter och kraven kommer från flera håll. Dels 

så ska företagen vara intressanta och attraktiva för investerare, sedan ska företagen vara bra 

leverantörer till sina kunder. För att tillgodose alla de krav som ställs är en bra lösning att öka 

produktiviteten hos företagen. Det bedöms att produktiviteten kan öka upp till 50 procent genom 

använda Lean och det antas att potentialen i icke-tillverkande företag kan vara ännu större. Det finns 

en hotbild som säger att om det är allt för låg produktivitet kan det innebära att företag väljer att 

förflytta sina företag till lågkostnadsländer för att öka lönsamheten och effektiviteten. Främsta 
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orsaken till att ökad lönsamhet och effektivitet blir en följd av att flytta verksamheten utomlands är 

att lönekostnaderna är betydligt lägre. Något som dock inte alltid uppmärksammas är det att de lägre 

lönekostnaderna ofta äts upp av de förluster som uppstår i samband med längre ledtider, mer 

bundet kapital och ökade transportkostnader. Utöver det bidrar även flytten till att företagen får 

sämre kontroll över sin verksamhet. (Petersson et al., 2009) 

Lean implementeras i ett företag för att på lång sikt kunna eliminera slöseri, samt att öka 

medarbetarnas engagemang. Det är också till för att få företagen att fokusera på rätt saker, vilket 

görs genom att se helheten men det är detaljerna som ska arbetas med. Detaljerna ska fokuseras på 

för att det ger, tillsammans med Lean-tänket, bättre förståelse för företagets möjligheter och 

begränsningar. Positiva effekter som kan fås av att implementera Lean är bland annat bättre kvalitet, 

lägre kostnader samt bättre leveranssäkerhet. Det finns även parametrar som påverkar 

medarbetarna positivt och det är bland annat minskad stress, ökad kompetens, bättre förståelse för 

helheten samt bredare och mer utvecklade arbetsuppgifter. (Petersson et al., 2009) 

För att få Lean att bli en framgångsfaktor är företagets inställning och förståelse viktig. Det finns 

metoder inom Lean som gör att det går att få snabba resultat men konceptet är till för att finnas på 

lång sikt. (Petersson et al., 2009) 

Företag runt om i världen försöker tillämpa Lean men det är svårt. De företag som först lyckades 

införa Lean var alla placerade i Japan. De ledande japanska företagen inom Lean använder sig av 

färre leverantörer än många massproducenter. Det är ofta lättare att få leverantörerna att anpassa 

design och form om de levererar mycket produkter till företaget. Leverantören används under långa 

perioder av företaget och väljs inte främst efter budgivning utan snarare efter tidigare relationer och 

vad de tidigare har presterat. Företag som använder sig av Lean strävar mot att beställa hela 

komponentsammanställningar från leverantörer istället för delkomponenter,vilket resulterar i en 

tredjedel till en åttondel färre leverantörer. (Wockmack, Jones & Roos, 2007)  

Att japanska företag har kunnat nå de resultatet med Lean som de har gjort säger van Weele (2012) 

beror på att de har applicerat konceptet på många delar inom företaget bland annat på deras 

inköpsledarskap, deras tillverkning och inom marknadsföringen.   

De principer som Lean har idag började formas redan under den industriella revolutionen under 

början av 1900 talet. Starten var när Henry Ford blev inspirerad att skapa en effektiv tillverkning av 

bilar. Till en början byggde Ford sina bilar på samma sätt som övriga tillverkare, vilket var en bil i 

taget och det resulterade i att tillverkningen låg på ett par bilar om dagen. Tillverkningen 

genomfördes genom att alla delar transporterades fram till bilen som stod stilla och monterades på 

plats. Eftersom tillverkningen endast var någon bil om dagen resulterade det i att bilarna var dyra och 

endast de rikaste hade råd att köpa en bil. Men det ville Ford ändra på, han ville tillverka en bil som 

människorna skulle ha råd med. För att kunna få ner priset kom han fram till att det både krävdes en 

produktion till låg kostnad, vilket skulle nås genom stora produktionsvolymer samt en 

standardisering för att det skulle bli lättare att lära upp folk och att tillverka. Sedan tidigare var de 

som monterade bilarna tvungna att ha hög kunskap för att kunna sätta ihop bilarna. År 1908 

introducerades den nya modellen T och i samband med det startade volymtillverkningen. (Petersson 

et al., 2009) 

För att tillverkningen skulle bli så enkel som möjligt ville Ford att fokus skulle ligga på kvalitet från 

start, så många bilar som möjligt skulle tillverkas rätt direkt. Utöver kvaliteten fokuserades det också 

på att det skulle finnas utbytbara delar, en arbetsfördelning, korta ledtider samt noggranna 

kontroller under pågående arbete. Arbetet möjliggjorde att det inte krävdes några testkörningar för 

motorn fungerade med en gång. Konkurrenterna var på den tiden tvungna att kontrollera alla 
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motorerna innan dess att de monterades i bilarna. Tankarna om att kvalitén och att ha rätt kvalitet är 

något som än idag finns kvar i Lean. Ford valde att under tillverkningen använda sig av arbetsdelning 

vilket möjliggjorde att personalen lätt kunde bytas ut och läras upp, detta har legat till grund för det 

som sedan blev det första löpande bandet. Löpande bandet introducerades år 1913 i Fords fabrik 

Highland Park som var belägen utanför Detroit. Ford lyckades få ner tillverkningstiden till 93 minuter 

per bil, tiden låg tidigare på 728 minuter. Ställtider var något som Ford tidigt insåg inte var 

värdeskapande och ville därför få ner ställtiderna till så låga som möjligt. (Petersson et al., 2009) 

Ford erbjöd sina kunder en modell och en färg på bilen, vilket gjorde att han kunde effektivisera sin 

tillverkning. En av konkurrenterna till företaget var från tidigt 1900-tal General Motors och till 

skillnad från Ford erbjöd företaget mer valfrihet till köparen. Kundkraven ändrades och Ford blev 

tvungen att frångå den effektiva tillverkningen. Han tillverkade en ny modell som fick namnet The 

Rouge och som istället gav köparen mer valmöjligheter och tillverkningen skedde på hög 

produktionsvolym. Tillverkningen skedde på samma sätt som tidigare med undantag för 

detaljtillverkningen som omorganiserades. Mycket av det som Ford hade som tankar i starten är det 

som idag är Lean. (Petersson et al., 2009) 

Under sena 1800-talet var vävning en stor industri i Japan, guvernören uppmuntrade till att små 

verksamheter skulle skapas. Det var normalt att en affär och verksamhet anställde några personer. 

Det blev möjligt för hemmafruarna att arbeta, antingen i affär eller hemifrån, och på så vis tjäna lite 

pengar. Sakichi Toyoda lärde sig som liten av sin far att bygga vävstolar, och han började under 1890-

talet att tillverka egna vävstolar, vilket visade sig både vara bättre och billigare. Han var dock fortsatt 

missnöjd med att kvinnorna i hans familj var tvungna att arbeta så hårt och började därför utveckla 

en eldriven vävstol. (Linker, 2004) 

Ett problem som fanns med den elektriska vävstolen var att om en tråd gick sönder fortsatte 

maskinen att tillverka och produkten blev då felaktig. För att undkomma problemet utvecklade 

Toyoda en vävstol som stannade ifall tråden gick sönder. Han löste problemet genom att hänga en 

metalögla på varje tråd, och skulle då tråden gå sönder ramlade öglan ner och slog till en brytare som 

stannade maskinen. Konceptet var unikt och det fick sedan ligga till grund för en av Toyotas 

huvudprinciper Jidoka. Principen går bland annat ut på att om något blir fel så ska produktionen 

direkt avbrytas.  (Petersson et al., 2009) 

År 1929 sålde Toyoda sitt patent på den elektriska vävstolen. Toyodas son Kiichiro använde pengarna 

till att lägga som grund för att starta en tillverkning av bilar. År 1935 utvecklade de den första 

prototypen av bensinmotor och två år senare startade de företaget Toyota Motor Company. Kiichiro 

besökte, innan han själv började tillverka bilar, andra biltillverkare och däribland Ford för att lära sig 

om massproduktion. Kiichiro förstod att det var tvunget att anpassa tillverkningen efter Japans 

marknad, som till skillnad mot USA var ett fattigt land som inte klarade av masstillverkning av bilar.  

(Petersson et al., 2009) 

Toyotas fabrikchef Taiichi Ohnos studerade Fords produktionssystem som byggde på att både 

personal och delar skulle vara utbytbara. Fabrikschefen arbetade i slutet av 1940-talet med att skapa 

ett strukturerat ramverk för principer, och ramverket fick namnet Toyota Production System (TPS). 

När oljekrisen kom i början av 1970-talet slog det hårt mot industrierna i världen. Toyota klarade 

krisen betydligt bättre än sina konkurrenter och det resulterade i att fördelarna med TPS började 

spridas. (Petersson et al., 2009) 

Efter studier som genomfördes år 1979 av bilindustrin blev det bekräftat att det skilde mycket mellan 

Toyota och andra industrier i västvärlden. Det var i samband med att studiens resultat presenterades 
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som begreppet Lean Production lanserades. (Petersson et al., 2009) 

 

3.4. 5S 
5s är en metod som kan användas för att organisera en arbetsplats. Målet är att få bort slöseri och 

det ska uppnås genom ordning och reda. Ledorden inom 5S är att rätt sak ska vara på rätt plats och 

allt ska vara redo att användas. (Petersson et al., 2009) 

Jaca, Viles, Paipa-Galeano, Santos & Mateo (2012) skriver att 5S anses vara en av de mest kända och 

använda metoderna för att organisera en arbetsplats, vilket enligt metoden genomförs fortlöpande. 

Författarna skriver också att metoden har blivit accepterad eftersom den är lätt att både förstå och 

att applicera. I dagsläget har organisationer från olika sektorer använd sig av 5S. (Jaca et al., 2012) 

De 5S står för (Petersson et al., 2009) 

1. Sortera – Seiri 

2. Strukturera – Seiton 

3. Systematisk städning – Seiso 

4. Standardisera – Seiketsu  

5. Självdiciplin – Shitsuke 

Första steget är sortera, syftet i det första steget är att ta bort allt som inte är till nytta i 

arbetsområdet. Detta är inte något som ska genomföras i hela företaget eller lagret på en gång, utan 

det är bättre att genomföra det på ett segment i taget. Att sortera bort saker är något som kan vara 

väldigt svårt för människor. När saker sparas som inte är nödvändiga bidrar det till att det samlas 

saker och en oordning skapas vilket gör saker svårare att hitta. De som arbetar med att genomföra 

sorteringen går igenom arbetsplatserna för att identifiera vad som är användbart och vad som inte 

behövs. Detta resulterar i att de som arbetar med sortering måste ha kunskap om arbetet och vad 

som används, samtidigt är det bra att ha in någon utifrån också, som ser saker med andra ögon. 

(Ortiz, 2016) 

Jaca et al. (2012) skriver att det första steget i 5S är till för att minska arbetarnas rörelse, mängden 

utrymme som används och utnyttjandet av resurser, och genom detta blir företagen mer effektiva då 

alla typer av slöseri elimineras. Ikuma & Nahmens (2012) skriver att även utrensning av trasiga 

artiklar och utgångna artiklar sker under detta steg.  

Första steget i 5S kan också genomföras genom att allt onödigt markeras med rött och flyttas till en 

plats där avdelningens alla rödmarkerade saker lämnas i en tidsbestämd tid. Om inte någon i gruppen 

går och hämtar tillbaka de rödmarkerade sakerna igen, skickas alla artiklar till en plats där hela 

företagets rödmarkerade saker hamnar. Där kan sedan de anställda gå igenom för att kontrollera om 

det är något av det som de behöver. När artiklarna sedan har legat där i en tidsbestämd period kan 

de sedan säljas, doneras, återanvändas eller kastas. (Gupta & Jain, 2015) 

Andra steget i 5S är strukturera, i det steget ska placeringar skapas åt allt som är kvar på 

arbetsplatsen, alltså det som faktiskt används (Ortiz, 2016). När steget är genomfört är meningen att 

allt ska ha en plats, även små saker så som verktyg (Ortiz, 2016). Platserna ska markeras ut så det 

framgår tydligt vad som ska vara var (Ortiz, 2016). Det andra steget blir en konsekvens av första 

steget, men i steget strukturera introducerar företagen regler och principer (Jaca el al., 2012). 

Strukturera kan också handla om att ha mer ergonomiska placeringar på de saker som används mest 

(Ikuma & Nahmens, 2012). Gupta & Jain (2015) skriver i sin artikel att andra steget i 5S ska inledas 
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med att personalen ska dela med sig av sina lärdomar från första steget. Där ska de också analysera 

arbetsplatsen för att hitta sätt att minska slöseri och fel som uppstår (Gupta & Jain, 2015).  

Det tredje steget är systematisk städning (från japanska ordet Seiso), där fokuseras det bland annat 

på att städa och avfetta maskiner och fylla på vätskor där det behövs i detta steg (Ortiz, 2016). 

Författarna Petersson et al. (2009) menar att systematisk städning inte handlar så mycket om att 

faktiskt städa utan det handlar mer om att ha ordning och reda och att saker ska fungera som de ska. 

För att underlätta städningen kan maskiner ha genomskinliga skydd och på så sätt kan de anställda se 

när delarna under skydden måste städas, och det gör det även lättare att upptäcka fel i ett tidigt 

skede (Jaca el al., 2012). Gupta & Jain (2015) menar att steget systematisk städning främst består av 

tre aktiviteter, städning av arbetsplats, bevara arbetsplatsens utseende och att använda 

förebyggande åtgärder för att hålla det städat. Författarna skriver också att arbeta i en ren 

arbetsplats underlättar möjligheterna att uppfatta fel som läckage och sprickor mm (Gupta & Jain, 

2015).  

Fjärde steget, standardisera, handlar om att saker ska göras på samma sätt, t.ex. om det finns tavlor 

med verktyg ska alla tavlor med verktyg ska målas på samma sätt, tavlor har markeringar och 

etiketter (Ortiz, 2016). Tavlorna ska ha förklaringar, det ska även finnas färgmarkeringar som 

indikerar olika saker (Ortiz, 2016). Standardiseringar är ett redskap för att upptäcka om saker skiljer 

sig från det normala, på så sätt kan problem snabbt identifieras (Jaca el al., 2012). Detta steg kan 

också handla om att skapa städscheman att följa (Ikuma & Nahmens, 2012). I det fjärde steget ska 

det identifieras sätt att fastställa förbättringarna på arbetsplatsen som en standard, där målet är att 

skapa bästa metoderna och få personalen att genomföra metoderna på samma sätt (Gupta & Jain, 

2015).  

Sista steget, självdisciplin, handlar om att hitta ett arbetssätt som fungerar för företaget och 

företagskulturen. Att upprätthålla 5S är det absolut svåraste, arbetet tar aldrig slut utan måste hela 

tiden arbetas med. För att upprätthålla arbetet går det bland annat att skapa en rutin vid 

arbetsdagens slut där det städas eller det går att skapa en daglig genomgång. (Ortiz, 2016) 

Jaca el al. (2012) kom fram till att vanor och disciplin var framgångskonceptet för de företag som 

studerades. Företagen behövde också personal som följde standardiseringar och som ville vara med 

och förbättra ytterligare (Jaca el al., 2012). Sista steget i 5S ger också en möjlighet att ställa frågor 

och komma med förslag till framtida förbättringar (Gupta & Jain, 2015). Slutligen bör 5S expanderas 

till fler områden inom företaget (Gupta & Jain, 2015).   

3.5. Poka-yoke 
Poka-yoke är en teknik som används för att förhindra problem. Det är en del av Lean och tekniken är 

till för att fysiskt förhindra misstag som kan göras i processen. Poka-Yoke kan vara något i en process, 

produkt eller procedur som förhindrar den som hanterar det att kunna genomföra det på ett 

inkorrekt sätt. När Poka-Yoke ska utföras inleds det med att varje steg i en process analyseras för att 

uppmärksamma återkommande kvalitetsproblem. Utifrån de problem som uppfattas ska guider och 

åtgärder för att förhindra att kvalitetsproblemen uppstår arbetas fram. Exempel på vad Poka-Yoke 

kan vara är om man gör storleken på dieselpumpens munstycke på bensinmacken större än den 

vanliga bensinpumpen, och tankhålet i bilen har storleken beroende vad som ska tankas i bilen. På så 

sätt kommer det inte kunna tankas diesel i en bensinbil. (Sayer & Williams, 2007) 

Ett annat exempel som Womark & Jones (2003) tar upp är att ha ett system som sorterar bort order 

som inte följer det vanliga mönstret. Sedan får de order som blivit bortsorterade granskas och då 
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uppmärksammas fel som har gjorts vid orderläggningen. Författarna nämner också att Poka-yoke i 

vissa sammanhang kallas för Baka-yoke. (Womark & Jones, 2003) 

Antonelli och Stadnicka (2016) beskriver Poka-yoke som lösningar som arbetas fram under tiden för 

att förhindra redan genomförda eller prognostiserade problem. Lösningarna kan vara tekniska eller 

organisationsmässiga lösningar som ska motverka att fel genomförs. Ett exempel som författarna har 

för tekniska lösningar kan vara att det finns sensorer som känner av om någon anställd kommer 

innanför farliga områden och då stänger av maskinen. Ett exempel på organisationsmässiga lösningar 

är om en färdig plockad sats kommer till en operatör där satsen ska monteras ihop, när då 

operatören är klar ska det inte finnas några bitar kvar. På så sätt är det en personal som har plockat 

satsen och en annan som har satt ihop det och totalt två personer som har kontrollerat att satsen är 

rätt. (Antonelli & Stadnicka, 2016) 

3.6. Muda 
Slöseri inom Lean beskrivs av tre japanska ord, Muda vilket är slöseri, Mura vilket är ojämnheter och 

Muri vilket är överbelastning. Muda i sig är indelad i sju former av slöseri, vilka presenteras i listan 

nedan. (Sayer & Williams, 2007, Table 2-1:The Seven Forms of Waste) 

1. Transport 

2. Väntan 

3. Överproduktion 

4. Tillverkning av felaktiga produkter 

5. Lager 

6. Rörelse 

7. Extra bearbetning  

Den första formen av slöseri som Sayer & Williams (2007) tar upp är Transport. All transport som sker 

av produkter och material mellan processer är slöseri (Sayer & Williams, 2007). Petersson et al. 

(2009) skriver att den enda transport som kunden är villig att betala för brukar vara transporten då 

produkten skickas till kunden, därför är de interna transporterna ren slöseri. Företagen måste fråga 

sig varför de har transporter, då behovet av transporter kan bli en följdeffekt av att exempelvis 

layouten inom företaget är dålig (Petersson et al., 2009).  Simboli, Taddeo & Morgante (2014) 

påpekar att transporter inte är värdeskapande men de är ofta oundvikliga. Ju mer produkter som 

transporteras, desto större sannolikhet är det med högre kostnader, mer förseningar och mer risk för 

att artiklar skadas (Simboli, Taddeo & Morgante, 2014).  

Den andra formen av slöseri inom Muda är väntan, med det syftas det på all form av väntan. Vid 

tillverkning är all tid som arbetaren i produktionen inte har något att göra ett slöseri med resurser. 

Att arbetaren är utan arbete kan bero på bland annat obalans i arbetsbelastningen eller behov av 

instruktioner. (Sayer & Williams, 2007)  

Arunagiri & Gnanavelbabu (2014) skriver att väntan vanligtvis beror på att artiklarna behöver lastas 

och avlastas från maskinerna. Tiden som det tar för operatören att lasta på, köra maskinen och lasta 

av artiklarna är längre än den faktiska bearbetningstiden på maskinen och den extra tiden är inte 

medräknad i bearbetningstiden (Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014).  

Överproduktion är en annan form av slöseri och här handlar det om att allt som produceras som 

kunderna inte vill ha är slöseri (Sayer & Williams, 2007). En följdeffekt som blir av överproduktion är 

slöseri inom lagerkostnader och arbetskraft m.m. (Sayer & Williams, 2007). Arunagiri & 

Gnanavelbabu (2014) skriver att överproduktion är när det tillverkas mer än vad som behövs i 

nästkommande process, tidigare än vad som krävs eller snabbare än vad som krävs. Enligt Petersson 
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et al. (2009) är överproduktion det som brukar betraktas som den värsta formen av slöseri, eftersom 

den leder till andra typer av slöseri. Linker (2009) skriver att överproduktion leder till en minskad 

motivation till att ständigt förbättra arbetsmomenten. Om överproduktion sker och lager skapas, har 

inte stopp på grund av bristande underhåll samma inverkan som när det inte finns lager. På samma 

sätt så minskar också intresset för att minimera kvalitetsproblemen om det ändå finns produkter kvar 

även om ett antal behöver kasseras. (Linker, 2009) 

Tillverkning av felaktiga produkter är också en kategori inom Muda och handlar om att allt det som 

tillverkas men som inte möter de specifikationer som finns är slöseri. Det behöver inte enbart handla 

om produktion utan kan också vara en process eller en service. Allt det som inte möter 

specifikationerna är slöseri. (Sayer & Williams, 2007)  

Arunagiri & Gnanavelbabu (2014) skriver att tillverkning av felaktiga produkter kommer att leda till 

att artiklar behöver arbetas om och att inspektioner, ändringar av design, ändringar i processen 

behöver genomföras för att analysera problemet. Det är både kostnader för den felaktiga artikeln 

och för allt det extra arbete som måste genomföras i samband med att en artikel tillverkas felaktig 

(Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014). Kostnaden för felaktiga artiklar är en stor kostnad hos många 

företag (Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014). Simboli, Taddeo & Morgante (2014) skriver att tillverkning 

av felaktiga produkter även leder till att ledtiderna ökar. 

Inom Muda finns även kategorin Lager, vilket handlar om att lager, var det än är placerat inte är 

värdeskapande. Det kan finnas behov av att ha lager men det ger inget värde till produkten utan det 

binder istället upp finansiella resurser. Att ha produkter i lager medför även risk för att bland annat 

produkterna skadas eller att de åldras. Lager tar också upp plats och andra resurser. (Sayer & 

Williams, 2007) 

Arunagiri & Gnanavelbabu (2014) skriver att lager skapas främst på grund av slöserikategorin 

överproduktion, eftersom det tillverkas mer än vad behovet är kommer lagernivåerna höjas. Lagren 

finns för att bland annat kunna hantera osäkerhet i efterfråga och om maskinerna går sönder och ju 

mer osäkerhet företaget har desto mer lager måste det finnas för att kunna parera osäkerheterna. 

Vid större lager krävs det arbete och tid med att flytta artiklarna in och ut ur lagret. Det är också så 

att kostnaden för skadade artiklar ökar ju större lagret är (Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014).  

Rörelse handlar om slöseri som uppstår när människor rör sig som inte är värdeskapande, det 

handlar bland annat om gång, böjningar, lyft (Sayer & Williams, 2007). Petersson et al. (2009) skriver 

att det kan handla om att sträcka sig efter verktyg eller hämta material. Det kan vara så att verktygen 

är placerade så att arbetaren måste böja sig för att få tag på dem. Förutom att rörelserna är ett 

slöseri kan de också vara skadliga ur en ergonomisk synvinkel. Att ha en bra arbetsmiljö är något som 

är viktigt för både den som arbetar och för företaget, att få en arbetsskada är förödande för den 

anställde men också ett misslyckande för företaget. (Petersson et al., 2009) 

Den sista kategorin av slöseri i Muda är enligt Sayer och Williams (2007) Extra bearbetning och det 

handlar om slöseri som uppstår när en produkt bearbetas men det inte är något värdeskapande, 

exempel på extra bearbetning är att när produkter packas in i skyddande material under 

tillverkningens gång. Petersson et al. (2009) benämner den sista kategorin som Överarbete och det 

handlar om arbete som kunden inte är villig att betala för. Författarna skriver att ett exempel på 

överarbete är när produkter tillverkas i högre kvalitet än vad kunderna efterfrågar eller att onödiga 

moment utförs i tillverkningen. Arunagiri & Gnanavelbabu (2014) anser att varje aktivitet i en 

produktionsprocess måste bedömas i detalj, aktiviteterna måste vara värdeskapande för kunden och 

aktiviteterna ska inte ske automatiskt. Det är viktigt att varje aktivitet eller process är utvärderade 
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genom Leans arbetssätt (Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014).  

 

3.7. 5 varför 
Syftet med 5 varför är att hitta rotorsaken till ett problem, tanken är att ”Varför?” ska ställas till dess 

att rotorsaken har hittats (Sayer & Williams, 2007). Tanken med metoden är att det ska skiljas på 

symtomen och de faktiska rotorsakerna (Benjamin & Murugaiah, 2015). Metoden går ut på att en 

avvikelse uppmärksammas och sedan ställs frågan ”Varför?” fem gånger. Vid varje svar kommer man 

närmare det verkliga problemet och orsakerna. De första frågorna är relativt lätta men sedan blir det 

desto svårare att formulera nya frågor. När sista frågan ställs ska rotorsaken ha hittats och det är då 

åtgärder mot problemet kan sättas in. Metoden anses vara lyckad om orsaken kan påverkas så att 

avvikelsen inte uppkommer fler gånger. För att ha framgång med metoden 5 varför krävs det att 

avvikelsen som ska ifrågasättas är tillräckligt specifik. Metoden är inte till för att lösa generella 

problem och det är enbart processer som ska ifrågasättas och inte personer. Moaveni & Chou (2016) 

menar att siffran fem är en godtycklig siffra som är avsedd för att dyka djupare ner mot rotorsaken.  

(Petersson et al., 2009)   
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4. Nulägesbeskrivning 
Fiskeby Board är ett företag som tillverkar förpackningskartong bestående av 100 % returfiber. Sedan 

2010 har företaget haft en fastbränslepanna som ger pannan hela behovet av ånga till 

kartongtillverkningen och som ger upp till 40 % av vad övriga bruket har i elbehov. Företaget med 

265 anställda omsatte under år 2016 712 MSEK och tillverkade 162 000 ton kartong. (Fiskeby, 2017) 

På Fiskeby Boards område finns det flera olika lager och ett av dessa är underhålls- och 

reservdelslagret, vilket har studerats i studien. I underhålls- och reservdelslagret finns det reservdelar 

till företagets maskiner, vilket är det som det som lagret till mestadels består av men det finns även 

artiklar som de anställda behöver för att kunna utföra sina arbeten så som knivar, handskar, papper 

till skrivare och hygienartiklar så som papper, tvål och munskydd. Underhålls- och reservdelslagret 

bistår hela företaget med dessa artiklar. Vissa artiklar, så som reservdelar är mer kritiska om det 

saknas än vad andra är. Saknas det reservdelar till maskiner och det resulterar i att exempelvis 

pappersmaskinen står still förlorar företaget stora summor.  

I underhålls- och reservdelslagret finns det ett område som benämns motorlagret, då det är där som 

alla motorer lagras. Där finns stora pallställ där motorerna är placerade i. 

På Fiskeby Board är inköpsavdelningen ansvarig för den största delen av beställningarna för artiklar 

till företaget. Det är främst de lagerlagda artiklarna som inköpsavdelningen beställer. Det finns även 

anställda som kan göra beställningar själva men de artiklarna är inte lagerlagda. För de lagerlagda 

artiklarna används beställningspunkt, dvs. när saldot har nått en viss nivå meddelas 

inköpsavdelningen att det måste beställas in fler artiklar.  

Företaget har ett webbaserat ledningssystem som heter Canea, där är alla de instruktioner som rör 

hur saker ska utföras på Fiskeby Board är samlade. Företaget Canea har tagit fram programmet 

anpassat till Fiskeby Board. De dokument som finns i Canea har Fiskeby Board själva arbetat fram. 

Företaget har också underhållningssystemet Idhammar som bland annat används för att genomföra 

uttag och inleveranser. I Idhammar finns även det aktuella lagersaldot för alla lagerlagda artiklar. 

Förrådspersonalen använder sig av detta program dagligen.  

I underhålls- och reservdelslagret finns det en dator som är till för att de anställda ska kunna 

genomföra sökningar i Idhammar och hitta rätt artiklar, lagerplatser och se lagersaldon. Till datorn 

finns det också ett scanningssystem som har funnits sedan en tid men som i dagsläget inte används. 

Systemet är tänkt att ersätta materialrekvisitionerna och materialreturerna.  

I Canea finns en flödeskarta av förrådshanteringsprocessen på underhålls- och reservdelslagret som 

Fiskeby Board har arbetat fram, Figur 4. Företaget har definierat processen som en stor process där 

alla aktiviteter är sammanvävda vilket skiljer sig från hur det har definierats i den här studien, där 

förrådshanteringsprocessen består av fem fristående aktiviteter.  
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Figur 4. Beskrivning av förrådshanteringsprocessen enligt Fiskeby Board (taget från Canea). 

I Figur 4 visas vem som ansvarar för vilken del av förrådshanteringsprocessen. De tre olika 

ansvarsdelarna är inköparen, förrådsman och beställare. Som visas i Figur 4 är det främst förrådsman 

som utför aktiviteterna i förrådshanteringsprocessen. Förrådsman motsvarar det som benämns 

förrådspersonal i denna studie.  

Förrådshanteringsprocessen som studeras i studien presenteras i Figur 5 där varje pil representerar 

en aktivitet, dvs. fem olika aktiviteter totalt.  

 

Figur 5. Förrådshanteringsprocessen på underhålls- och reservdelslagret där blå och röd pil illustrerar aktiviteter som 

förrådspersonalen utför och gröna pilar illustrerar de aktiviteter som de övriga på företaget utför med stöttning av 

förrådspersonalen.  
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Som visas i Figur 5 består förrådshanteringsprocessen av fem aktiviteter; inleverans, utleverans, 

uttag, retur & inventering. Inleverans och utleverans, som markeras med de blå pilarna sker mellan 

omvärlden och företaget, och aktiviteterna utförs enbart av förrådspersonalen. Uttag och retur, 

gröna pilar, sker mellan underhålls- och reservdelslagret och övriga företaget. Uttag och returer 

utförs främst av annan personal på förtaget men med stöd av förrådspersonalen. Den sista 

aktiviteten, inventering, som markeras med den röda pilen i Figur 5 sker enbart inom underhålls- och 

reservdelslagret och utförs av förrådspersonalen.  

Aktiviteterna inleverans och utleverans studeras under den period som transporterna är på området. 

Inleveransen studeras från att transporten kommit fram till underhålls-och reservdelslagret och 

därmed är inne på Fiskeby Boards område tills artikeln är placerad på lagerplats och aktiviteten 

utleverans börjar när beställning kommer från inköpsavdelningen och slutar då transporten lämnar 

underhålls- och reservdelslagret och Fiskeby Boards område.  

Uttag och retur studeras från det att förberedelser görs av personal eller att personalen kommer till 

underhålls- och reservdelslagret tills personalen lämnar underhålls- och reservdelslagret igen och 

förrådspersonalen har registrerat det nya saldot.  

Den sista aktiviteten, inventering, studeras från det att uppgiften tilldelas till dess att arkivering av 

resultatet av inventeringen har genomförts.  

Vid uttag och retur av artiklar används materialrekvisition och materialreturer, vilket är ett papper 

som fylls i för att meddela förrådspersonalen vilka artiklar som är uttagna alternativt returnerade till 

och från underhålls- och reservdelslagret så att förrådspersonalen sedan kan registrera det i 

Idhammar. På pappren fyller de anställda i vilka artiklar som de hämtat ut, hur många och vilket 

kostnadsställe .Mer om hur arbetet med materialrekvisitioner och materialreturer fungerar 

presenteras i kapitel 4.1.3. Uttag och kapitel 4.1.4. Retur.  

Alla artiklar i underhålls- och reservdelslagret har en etikett där det bland annat står artikelnamn, 

artikelnummer, lagerplats och enhet på. Informationen som står på etiketten är en del av den 

informationen som behövs för att fylla i materialrekvisitionen och materialreturen.  

 

4.1. Förrådshanteringsprocessen i dagsläget 
Hur de fem aktiviteterna genomförs i dagsläget är den andra frågeställningen för studien och 

besvaras under kapitel 4.1.1. – 4.1.5.. Från intervjuerna och observationerna presenteras problem 

och möjligheter. Problem är de problem som de anställda finner när de genomför aktiviteterna och 

möjligheter är de möjligheter till förbättringar som de anställda finner. Möjligheter till förbättring 

behöver inte vara till ett befintligt problem utan kan vara något som de anställda anser skulle kunna 

förbättras.  

4.1.1. Inleverans 
Som tidigare nämnt är en systemgräns att inleveransen endast studeras från det att transporten har 

ankommit till underhålls- och reservdelslagret och därmed är inne på Fiskeby Boards område. 

Aktiviteten inleverans genomförs för att få de artiklar som levererats inlagrade både fysiskt och i 

systemet. Inleveransen utförs av de tre som arbetar på underhålls- och reservdelslagret. Det är 

intervjuer samt observationer av dessa personer som ligger till grund för kartläggningen av 

inleveransen. Aktiviteten utförs runt 10 gånger dagligen och förrådspersonalen hjälps åt och turas 

om att utföra den (Förrådspersonal 1a). Stegen som utförs i aktiviteten inleverans visas i Figur 6. 
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Figur 6. Stegen som utförs i aktiviteten inleverans, aktiviteten utförs enbart av förrådspersonal. 

Det första steget i inleveransen är att leveransen tas emot, Mottagning i Figur 6. I samband med att 

leveransen sker kontrollerar personalen att antalet kollin stämmer och att emballaget är helt och 

utan transportskador. När det är genomfört skriver förrådspersonalen på transportörens papper och 

transportören lämnar området. (Förrådspersonal 2a) 

Steg två, Kontroll mot följesedel, inleds med att emballaget öppnas och följesedeln tas fram. På 

följesedeln markeras beställningsnumret och mottagningsdatumet stämplas på följesedeln 

(Förrådspersonal 1a). Därefter jämförs innehållet i paketen med det som står på följesedeln, och det 

görs en bock på följesedel vid varje artikel som finns i leveransen (Förrådspersonal 1a). Stämmer inte 

innehållet överens med följesedel skannas följesedeln in och skickas till inköpsavdelningen och 

därefter görs inget mer med leveransen innan dess att inköp har kontrollerat vad som blivit fel 

(förrådspersonal 2a). Om allt istället stämmer används beställningsnumret och det görs en inleverans 

i Idhammar, steg 3 Registrering i Idhammar (Figur 6). Finns inget beställningsnummer på följesedeln 

behöver förrådspersonalen genomföra en sökning i Idhammar för att försöka få fram 

beställningsnumret (förrådspersonal 1a). Vid registreringen markeras det vilka artiklar av ordern som 

kommit (ibland levereras de i delleveranser) och i samband med det görs ännu en bock på 

förljesedeln vid artikelns namn (Förrådspersonal 1a).  

Artiklarna som levereras ska antingen ut på lagerplats eller till en av personalen på företaget. I 

samband med att artiklarna registreras som levererade i Idhammar står det om artikeln ska till en 

lagerplats eller till en person. Om artiklarna ska till en person skickas det automatiskt ett mejl till 

personen i fråga när inleveransen är gjord och artiklarna ställs då i en låda och markeras med 

initialerna på personen som ska ha artiklarna och lådan placeras på en hylla där alla artiklar som ska 

hämtas ställs. Om artiklarna istället ska ut till lagerplats skrivs etiketter ut till varje artikel som sedan 

sätts på varje artikel. (Förrådspersonal 1a) 

I fjärde steget i Figur 6, Artikel till lagerplats/uttagshylla, lämnas artikeln slutligen antingen på sin 

lagerplats eller så lämnas artiklarna på uttagshyllan. De artiklar som lämnas på uttagshyllan är de 

som en enskild person på företaget har beställt, ej lagerlagda artiklar. Det sista steget, Arkivering, 

inleds med att det stämplas på följesedeln med en mall där det fylls i datum, ankomst, hur det 

levererades och signatur, därefter arkiveras följesedeln i en pärm. De leverantörer som levererar 

artiklar ofta har egna pärmar och övriga sorteras in efter namn i pärmarna. Arkivering sker för alla 

inleveranser helt oberoende om de ska ut till lagerplats eller till uttagshyllan. (Förrådspersonal 1a) 

Till inleverans finns det i Canea en instruktion som Fiskeby Board har tagit fram, ”Mottagning och 

kontroll av ankommande gods till förråd”, den visas i Figur 7.  
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Figur 7. Dokumentet ”Mottagning och kontroll av ankommande gods till förråd” framtagen av Fiskeby Board och hämtad 

från Canea. 

Utöver instruktionen Figur 7 finns det även en instruktion om den kontroll, Mottagningskontroll, som 

ska genomföras när artiklarna levereras. Instruktionen för mottagningskontroll visas i Figur 8.  

 

Figur 8. Dokumentet ”hantering och förvaring” framtagen av Fiskeby och hämtad från Canea. 

Ingen av de intervjuade vet med säkerhet om det finns Instruktioner för aktiviteten inleverans 

(Förrådspersonal 1a & 2a samt Förrådschef 1a). De tror att det kanske ska finnas i Canea. Samtliga 

säger att de har lärt sig genom att någon har visat och sedan frågar de varandra om de är osäkra. 
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Under de genomförda intervjuerna uppmärksammades ett antal problem och möjligheter. 

Problemen som framkom är sammanställda i Tabell 1. I tabellen presenteras det om något av 

problemen är sammankopplade med någon av möjligheterna i Tabell 2.  

Tabell 1. Problem som rör inleverans med sammankoppling till möjligheter i Tabell 2. 

Nummer Problem Möjligheter 

1a Följesedlar är något som oftast skickas med en leverans, på en 
följesedel står bland annat vad det är som skickats, när, hur många och 
från vem det är skickat. Ibland när en leverantör skickar flera kollin och 
lägger följesedlarna i ett av paketen, kommer inte alla paketen fram 
samtidigt till Fiskeby Board vilket kan göra att följesedeln inte finns 
med. Vid de tillfällena måste det sökas i Idhammar och få fram vilken 
leverans det kan vara. Det görs en printscreen av informationen som 
finns i Idhammar och det pappret skrivs ut och används som följesedel 
istället. (Förrådspersonal 1a) 
 

- 

1b Viss personal på företaget har själv möjligheten att beställa in de 
artiklar som de behöver. Dessa beställningar genomför inte av 
inköpsavdelningen utan av enskild person på företaget. Ibland har det 
blivit problem med beställningar (som enskild personal gör), när 
beställning gjordes hade artikeln ett pris men sedan ändrades priset 
och artikeln blev dyrare. Då kan det ha blivit så att priset har gått över 
beställningstaket för den som beställde (högsta kostnaden den får 
beställa för). Då får inte det genomföras en inleverans innan dess att 
beställningen har blivit godkänd. (Förrådspersonal 1a) 
  

- 

1c När artiklarna kommer från en leverantör finns det ibland etiketter på 
som beskriver vilken artikel det är. Vid leveranser kan det komma 
många snarlika artiklar vilket gör att det svårt att skilja på artiklarna 
utan. 
 
Märkningen av artiklarna kan vara dåliga när de kommer från 
leverantören. Det gör det ibland svårt att skilja på vilken artikel som är 
vilken på följesedeln. Att reda ut problemet kan vara tidskrävande. 
(Förrådspersonal 1a) 
 

- 

1d När artiklar beställs skickas det ibland direkt från en underleverantör 
och inte från leverantören till Fiskeby Board. Ifall det kommer från en 
underleverantör och Fiskeby Boards beställningsnummer saknas kan 
det bli väldigt svårt att få fram den rätta leverantören i Idhammar. Det 
behövs då chansas och testas mycket för att få fram vilken leverantör 
som är avsändaren. (Förrådschef 1a) 
 
Beställningsnumret är det som Fiskeby Board använder i sina system 
för att kunna spåra en unik beställning.  
 

- 

1e Även om det finns beställningsnummer på följesedlarna kan det vara 
väldigt svårt att hitta beställningsnumret på följesedeln då alla 
följesedlar ser ut på olika sätt. (Förrådspersonal 2a) 
 

- 
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1f De artiklar som beställs av en enskild person på företaget ställs på en 
uttagshylla. Om beställaren är på semester eller liknande kan artiklarna 
ligga på uttagshyllan under en längre period. (Förrådspersonal 2a) 
 

- 

 

I Tabell 1 framgår det att inga av de problem som framkommit angående inleverans är kopplade till 

någon möjlighet. Den möjlighet som också identifierades under intervjuerna är presenterad i Tabell 

2. I tabellen presenteras även om möjligheten är sammankopplat med något av problemen som 

presenterats i Tabell 1.  

Tabell 2. Möjligheter för inleverans med sammankoppling till problem i Tabell 1. 

Nummer Möjlighet Problem 

1.1 När transporter kommer till vakten på Fiskeby Board skickas alla bilar 
till underhålls- och reservdelslagret. Dock ska inte alla bilar dit, utan en 
del ska istället till kemikalieförrådet eller liknande. Det enda som 
förrådspersonalen gör med transporterna är att skicka de vidare till rätt 
plats. Det hade varit önskvärt att vakten själv skickar lastbilarna rätt 
och meddelar truckföraren. (Förrådspersonal 1a) 
 

- 

 

I Tabell 2 visas att möjligheten som presenterats inte är kopplad till något av problemen i Tabell 1.  

4.1.2. Utleverans  
Aktiviteten utleverans utförs om en artikel ska skickas från Fiskeby Board till omvärlden. Orsaken till 

att artiklarna skickas iväg är olika men det kan bland annat vara för att en del till en maskin har gått 

sönder och behöver skickas iväg på reparation. Artiklarna som ska skickas kan antingen vara i storlek 

så de ryms i ett paket och då skickas som ett paket men de kan också vara väldigt stora och väga flera 

ton, vilket kräver lastbilstransporter för att kunna skickas. Utleverans utförs främst av förrådschefen 

och en ur förrådspersonalen och kartläggningen är därför baserad på intervju samt observation av 

dessa två. Hur aktiviteten utförs i dagsläget presenteras i Figur 9.  

 

Figur 9. Stegen som utförs i aktiviteten utleverans, aktiviteten utförs enbart av förrådspersonalen och förrådschefen.  

Aktiviteten inleds med att en beställning kommer från inköpsavdelningen, vilket kommer via mejl. I 

mejlet finns ett beställningsnummer som används för att kunna spåra vad som har skickats iväg med 

utleveransen. I mejlet står också den leveransadress dit artikeln ska levereras. Personalen som ska 

skicka artikeln har gjort en beställning till inköpsavdelningen där de fyllt i information vart artikeln 

ska skickas (detta har inte studerats i studien men bör nämnas för förståelse för aktiviteten) och 

inköpsavdelningen skickar beställningen sedan till underhålls- och reservdelslagret. Artiklarna som 

ska skickas iväg lämnas oftast hos underhålls- och reservdelslagret, dock med undantag för de största 

och tyngsta artiklarna som lämnas på en annan plats där det finns mer utrymme. (Förrådspersonal 

1b) 
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Sedan är det dags för andra steget i Figur 9, Emballering. Här paketeras artikeln och blir 

transportsäkrad. I samband med emballeringen, vägs och mäts också det som ska skickas. Mått och 

vikt används när beställning av transport ska genomföras hos Schenker (i steg 3). (Förrådspersonal 

1b) 

I det tredje steget, Beställning hos Schenker, beställs en transport på Schenkers hemsida. För att 

beställa transporten måste både vikt och mått anges, utöver det ska även leveransadress samt vad 

det är för något som ska skickas anges (Förrådschef 1b). När beställningen är genomförd finns ett 

antal dokument tillgängliga, där ur väljs de dokument som behövs vid transporten och skrivs ut 

(Förrådspersonal 1b). Bland dokumenten finns det finns det ett dokument som innehåller 

adressetiketter som ska fästas på emballaget (Förrådspersonal 1b). Vilka dokument som ska skrivas 

ut skiljer sig om det är en stor och tung artikel som ska skickas eller om det är ett paket som ska 

skickas.  Om det är en stort eller tung artikel skrivs fraktsedlar ut medan om det som ska skickas är i 

storlek med ett vanligt paket, skickas det som paket och då behövs det enbart skrivas ut en 

kvittenslista (Förrådspersonal 1b).  

När artiklarna är redo att skickas placeras de antingen i underhålls- och reservdelslagret eller 

utomhus beroende på storleken på paketet, och handlingarna läggs på en förbestämd plats i 

underhålls- och reservdelslagret där alla dokument för utleveranser placeras. Dokumenten placeras 

alltid på samma plats oberoende av vad det är som ska skickas. När sedan transportören kommer 

skrivs kvittenslistan eller fraktsedeln på, steget Kvittering i Figur 9. Om det är ett paket som ska 

skickas sparas kvittenslistan och om det är en större artikel sparas avsändarens blad av fraktsedeln. 

Kvittenslistan eller fraktsedeln arkiveras sedan i pärmar som sorteras årsvis och i bokstavsordning 

efter företagets namn, sista steget i Figur 9.  Om det som skickas ska iväg på reparation för att sedan 

komma tillbaka till underhålls- och reservdelslagret hängs inköpsanmodan (beställningen som inköp 

skickade) upp i kontoret som tillhör förrådschefen. Orsaken till att inköpsanmodan hängs upp där är 

att all förrådspersonal ska kunna ha koll på vad som är iväg på reparation (alla har tillgång till att gå in 

och titta). (Förrådspersonal 1b) 

Inga instruktioner om hur utleverans ska genomföras hittades i Canea.  

De intervjuade är inte insatta i om det finns några instruktioner för hur utleveransen ska genomföras 

i Canea men de tror att det kan finnas. De själva har lärt sig genom att testa och lära sig av sina 

misstag (förrådspersonal 1b). De har också lärt sig genom att bli visade och sedan sitta och klura 

(Förrådschef 1b). 

I Tabell 3 visas de problem med utleverans som de intervjuade tog upp under intervjuerna. Det var 

inga möjligheter som uppkom under intervjuerna.   

Tabell 3. Problemen som finns med utleverans. 

Nummer Problem Möjligheter 

2a Om artikeln som ska skickas väger mer än 6,5 ton kan inte Fiskeby 
Board själva hantera godset utan de behöver ta in hjälp utifrån av 
företaget Tunghantering. I samband med det kan det ta lång tid att få 
Tunghantering till Fiskeby Board, då de kan ha andra uppgifter att 
slutföra först. Det kan göra att det blir mycket väntetider innan dess att 
artiklarna kan skickas iväg.  (Förrådspersonal 1b) 
 

- 
 

2b Som tidigare nämnt kommer en beställning från inköpsavdelningen på 
att en artikel ska skickas, vilket är starten för aktiviteten utleverans. I 

- 
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det mejlet finns information om adressen dit artikeln ska skickas och 
ett unikt beställningsnummer.  
 
Ett vanligt problem är att den adress som är registrerad som 
leveransadress är till en postbox, vilket det inte är möjligt att skicka till. 
I de fallen måste förrådspersonalen leta efter en adress som fungerar 
att ha som leveransadress. (Förrådschef 1b) 
 

2c Det kan också bli så att en beställning på utleverans inte har kommit 
från inköpsavdelningen, den kan ha fastnat någonstans eller så har den 
inte gjorts alls vilket gör att det inte går att skicka iväg utleveransen. Då 
får artikeln ställas åt sidan i underhålls- och reservdelslagret till dess att 
beställningen kommer. (Förrådschef 1b) 
 
(Det som har studerats i studien är från det att beställningen kommer 
från inköpsavdelningen, då det är inköpsavdelningen tillsammans med 
personal på företaget som genomför de tidigare stegen. Går inte 
personalen genom inköpsavdelningen inleds inte utleveransaktiviteten 
för förrådspersonalen) 
 

- 

 

Under intervjuer kring utleverans framkom inga förslag på möjligheter till förbättringar som kan 

genomföras. Därför är ingen av problemen i Tabell 3 kopplad till någon möjlighet.  

4.1.3. Uttag 
Uttag är den aktivitet som utförs för att få ut en lagerlagd artikel från underhålls- och 

reservdelslagret till verksamheten inom företaget. Uttag genomförs av många anställda på företaget. 

Ett antal har blivit intervjuade för att kunna kartlägga hur aktiviteten uttag utförs (Anställd 1-6), 

utöver dessa intervjuer har ett flertal ytterligare intervjuer genomförts för att kartlägga problem och 

möjligheter till förbättringar. Det skiljer sig en del mellan de som blivit intervjuade hur de utför 

aktiviteten men huvudsakligen utförs aktiviteten som visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Stegen som utförs i aktiviteten uttag, de första stegen (svart) utförs av anställda på företaget och de tre sista 

stegen (gröna) utförs av förrådspersonalen och förrådschefen. De steg inom den röda kvadraten hanteras som ett steg där 

de anställda utför uppgifterna i olika ordning.  

Första steget i aktiviteten uttag som personalen på företaget utför är markerad med röd streckad 

linje (Figur 10). I det första steget skiljer det sig en del mellan hur de personer som blivit intervjuade 

gör. En del förbereder sig innan genom att kontrollera i Idhammar om artikeln finns och var 
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lagerplatsen är (Anställd 3) och andra förbereder sig mer och de har redan fyllt i 

materialrekvisitionen innan de kommer till underhålls- och reservdelslagret (Anställd 2). Sedan finns 

det de som inte förbereder sig alls innan de kommer till lagret (Anställd 5). En del anställda går först 

ut till platsen och tar med artikeln tillbaka och fyller i materialrekvisition vid bänken där 

rekvisitionerna finns (Anställd 6) och andra tar med sig materialrekvisitionen ut till platsen och fyller i 

materialrekvisitionen vid lagerplatsen (Anställd 5).   

När materialrekvisitionen är ifylld lämnas den i den utmärkta lådan, steg två i Figur 10, och den 

anställde lämnar underhålls- och reservdelslagret med sin artikel. (Anställd 1) 

När materialrekvisitionen är lämnad i lådan tar förrådspersonalen över. Förrådspersonalens uppgifter 

är markerade med grönt i Figur 10. Det första gröna steget är Registrera i Idhammar. Under det 

steget registrerar förrådspersonalen det som har tagits ut i systemet. Därefter stämplas rekvisitionen 

med datum och det skrivs även en signatur, steg fyra i Figur 10. Slutligen arkiveras rekvisitionerna i 

en pärm. (Förrådspersonal 2b) 

De instruktioner som finns om uttag i Canea är instruktioner om hur materialrekvisitionen ska fyllas i, 

Figur 11. 

 

Figur 11. Beskrivning av ifyllnad av materialrekvisition vid uttag. Delar av dokumentet ”Uttag samt retur av material från 

respektive till förråd” framtagen av Fiskeby och hämtad från Canea. 

I Figur 11 framgår det att det som ska fyllas i är namnet på den som gör uttaget, datum när uttaget 

görs, vad det är för artikel som hämtas ut och antalet. Sedan ska det även fyllas i kostnadsställe, 

vilket konto som ska betala, och om det finns behov av transport.  

Samtliga som intervjuats har svarat att de inte vet om det finns några instruktioner om hur uttag ska 

genomföras (Anställd 1-6, 13-15, 16a, 17a, 18, 20-21 och Förrådspersonal 1c & 2b) . De har istället 

lärt sig genom att bli visade och genom att lära sig genom att göra.  

De problem som de intervjuade berättade om är sammanställda i Tabell 4. I tabellen presenteras det 

även om problemen är sammankopplande med någon av möjligheterna i Tabell 5.  

Tabell 4. Problem som rör aktiviteten uttag med koppling till möjligheter i Tabell 5. 

Nummer Problem Möjligheter 

3a Inte all personal skriver materialrekvisitioner när artiklar hämtas ut och 
då blir det saldofel (Anställd 3). Detta tros uppstå främst på kvällen och 
natten, under den perioden är det mer bråttom och då hinns det inte 
göras ordentligt och då blir det fel (Anställd 3). Anställd 15 tror istället 

- 
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det blir fel för att personal inte gör materialrekvisitioner på småsaker 
som inte har så högt värde i sig och tänker att det därför inte är viktigt. 
Anställd 15 tror att det beror på okunskap hos personalen om varför 
materialrekvisitioner ska skrivas. 
 

3b Anställd 4 och Anställd 6 berättar om saldofel, att artiklar inte hittas för 
att det inte stämmer med saldot i systemet. Det står i Idhammar att det 
ska finnas artiklar på lagerplatsen men när de anställda kommer ut till 
lagerplatsen finns det inga artiklar (Anställd 4 och Anställd 6).  
 

- 

3c De anställda inte hittar vilken lagerplats artiklarna har och de själva inte 
har tillgång till en dator för att söka i. Då måste de anställda istället 
fråga förrådspersonalen om hjälp och sedan få hjälp att leta rätt på 
artiklarna. (Anställd 5 & Anställd 17a) 
 

- 

3d Anställd 15 beskriver svårigheter med att hitta artiklar och då beror det 
främst på att det är svårt att söka på artiklarna i Idhammar. Det svåra 
är att veta vilka beteckningar artiklarna har i Idhammar vilket gör att 
det är svårt att söka upp rätt artikel och hitta vilken lagerplats artikeln 
har (Anställd 15). Anställd 15 påpekar att förrådspersonalen bidrar med 
bra hjälp om det behövs. Anställd 16a anser att Idhammar är 
tungarbetat. Om den anställde saknar information om vad som ska 
hämtas och var det ligger krävs det mycket arbete för hitta rätt artikel 
och ta reda på om det finns i underhålls- och reservdelslagret 
överhuvudtaget (Anställd 16a).  
 

- 

3e Det finns ingen markering på hyllorna vilket gör att det är svårt att veta 
var artiklarna finns. Anställd 18 tillägger att det både är bristfällig 
märkning på hyllor och platser, och de som inte är där ofta har svårt att 
hitta till rätt hyllor. (Anställd 13, Anställd 18 och Anställd 21) 
 

3.2 

3f Då det finns många små lagerplatser runt om på Fiskeby Boards 
område finner anställd 16a att det är för utspritt. Följden av 
placeringarna är att de måste gå runt till ett flertal små lagerplatser för 
att hämta artiklar för att sedan gå till underhålls- och reservdelslagret 
för att fylla i och lämna en materialrekvisition (Anställd 16a).  
 

- 

3g Är en lagerplats i Motorlagret full ställs motorerna på en annan plats. 
Ibland blir de då stående på fel plats. (Anställd 17a) 
 

- 

3h Anställd 16a, Anställd 20 och Anställd 21 tycker det känns föråldrat 
med att fylla i papperslappar vid uttag (materialrekvisitioner) och 
tycker att det borde vara möjligt att gå in i Idhammar och ta ut artiklar 
där. 
 

3.3 

3i Delar av de förrådsanställda saknar den tekniska kunskapen. De vet 
inte riktigt vad de hanterar och därför kan fel saker fås ut. De har inte 
heller förståelsen för vikten av reservdelarna. Ett exempel är en viktig 
reservdel som lämnades in i början av året på underhålls- och 
reservdelslagret för att den skulle bli lagerplacerad. När den sen 
behövdes några månader senare så fanns den inte i systemet. Den 

- 
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hittades slutligen vid ett skrivbord på kontoret i underhålls- och 
reservdelslagret. (Anställd 21) 
 

3j De anställda skriver fel artikelnummer på materialrekvisitionen över 
vad de hämtar ut för produkter. Detta leder till att personalen får sitta 
och slå på artikelnamnet i Idhammar. Om den anställde har fyllt i 
namnet på artikeln på materialrekvisitionen blir arbetat lättare men 
det är inte alltid som det fylls i. Förrådspersonalen måste därför sitta 
och försöka lista ut vad det är som blivit hämtat. (Förrådspersonal 1c) 
 

- 

3k Enheten som ska användas vid uttag av artiklar står på artikelns etikett. 
Att ange rätt enhet vid uttag är något som inte utförs ordentligt utan 
det är många olika enheter som skrivs på materialrekvisitionerna. T.ex. 
skrivs det 1 när det menas med en förpackning men den riktiga 
enheten är 12 styck artiklar. (Förrådspersonal 1c) 
 

- 

3l Eftersom förrådspersonalen ska registrera uttagen i Idhammar så 
behöver de läsa av vad de anställda har skrivit. Det skrivs så otydligt på 
materialrekvisitionerna så att det inte går att tyda vilka siffror som står 
som artikelnummer. Det gör att förrådspersonalen behöver sitta och 
leta i datorerna för att lista ut vilken artikel som har blivit uthämtad. 
(Förrådspersonal 1c) 
 

- 

3m Det händer att när förrådspersonalen ska göra uttag efter en 
materialrekvisition så finns det inga artiklar i systemet, då det är 
saldofel sedan innan. Det går därför inte att registrera uttaget. 
(Förrådspersonal 2b) 
 

- 

3n De anställda skriver fel kostnadsställe på materialrekvisitionerna. De 
skriver inte det kostnadsstället som ska betala. Även detta får 
förrådspersonalen sitta och arbeta med för att få fram vad det 
egentligen ska stå.(Förrådspersonal 1c) 
  

- 

 

Under intervjuerna kom det även fram några möjligheter till hur aktiviteten uttag kunde göras bättre. 

Dessa möjligheter visas i Tabell 5, där det även visas om möjligheterna är sammankopplade till något 

av problemen och i sådant fall vilket problem i Tabell 4.  

Tabell 5. Möjligheter för uttag med koppling till problem i Tabell 4. 

Nummer Möjlighet Problem 

3.1 En önskan för att göra det lättare för de anställda är att de ska kunna 
skriva ut vad de behöver direkt från datorn (Idhammar) i verkstaden 
och sedan kunna få artiklarna utkörda. På så vis kan de anställda spara 
tid som egentligen skulle användas till att gå till underhålls- och 
reservdelslagret och för att sedan lämna materialrekvisitionen och få 
transport av artiklarna ut till verksamheten. (Anställd 13) 
 

- 

3.2 Varje hylla borde vara markerad med artikelnumren synliga. (Anställd 
13, Anställd 18 och Anställd 21) 

3e 



  

   35 
 

3.3 Det är önskvärt att de anställda genom Idhammar ska kunna reservera 
artiklar som förrådspersonalen sedan tar fram och den anställde sedan 
kan komma upp till underhålls- och reservdelslagret och hämta 
(Anställd 21). 

3h 

 

 

4.1.4. Retur 
Aktiviteten retur är aktiviteten som utförs när artiklar ska lämnas tillbaka till underhålls- och 

reservdelslageret. Aktiviteten utförs av de anställda på Fiskeby Board men avslutas med att 

förrådspersonalen genomför några steg för att returen ska bli registrerad i Idhammar. Stegen i 

aktiviteten retur visas i Figur 12.  

 

 

Figur 12. Stegen som utförs i aktiviteten retur, de första stegen (svarta) utförs av anställda på företaget och de tre sista 

stegen (gröna) utförs av förrådspersonalen och förrådschefen. 

Hur de anställda utför aktiviteten varierar, därför är det svårt att fastställa hur det görs i dagsläget. 

En del anställda inleder aktiviteten med att skriva materialreturen redan på plats ute på företaget 

innan de tar artikeln till underhålls- och reservdelslagret (Anställd 8), andra kommer in till underhålls- 

och reservdelslagret och skriver materialreturen där (Anställd 9). Hur de gör därefter varierar också, 

en del lägger ut artiklarna på lagerplatsen igen (Anställd 12), en del lägger artiklarna på bänken i 

underhålls- och reservdelslagret tillsammans med materialreturen (Anställd 10) och vissa lämnar 

över artikeln till förrådspersonalen (Anställd 9). Andra frågar direkt förrådspersonalen hur de ska 

göra med artiklarna (Anställd 11). När artikeln är lämnad och materialreturen är ifylld och lämnad i 

lådan där alla materialreturer och materialrekvisitioner lämnas, lämnar personalen underhålls- och 

reservdelslagret och förrådspersonalen tar över. De stegen som förrådspersonalen utför av 

aktiviteten är markerat med grönt i Figur 12.  

Förrådspersonalen inleder med att kolla om de har fått någon materialretur i lådan, och i sådant fall 

genomför de en retur i Idhammar, steg 3 i Figur 12 (Förrådspersonal 1d). Sedan skriver 

förrådspersonalen en signatur samt datum på materialreturen, slutligen arkiveras materialreturen 

(förrådspersonal 2c). Är inte artikel utlagd på plats av den anställde som genomförde returen 

kontrolleras även etiketten på artikeln av förrådspersonalen som sedan lägger ut artikeln på 

lagerplatsen (Förrådspersonal 2c).  

De instruktioner som finns om returer är en instruktion som beskriver hur materialreturen ska fyllas i, 

Figur 13.  
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Figur 13. Beskrivning av ifyllnad av materialretur vid en retur. Delar av dokumentet ”Uttag samt retur av material från 

respektive till förråd” framtagen av Fiskeby och hämtad från Canea. 

I Figur 11 (kapitel 4.1.3 Uttag) visas de punkter som det hänvisas till i Figur 13. 

Det är ingen av de anställda som vet om det finns några instruktioner om hur returer ska genomföras 

(Anställd 7-12, 16b & 17b samt Förrådspersonal 1d & 2c). De har istället lärt sig genom att bli visade, 

fråga varandra eller prata med förrådspersonalen. Förrådspersonalen vet inte om det finns 

instruktioner om hur returer skall genomföras men de säger att det kan finnas i Canea. De har själva 

lärt sig genom att andra har visat 

I Tabell 6 visas de problem som de intervjuade tog upp under intervjuerna. I tabellen visas det också 

om problemen är sammankopplade med någon av de sammanställda möjligheterna i Tabell 7.  

Tabell 6. Problem rörande aktiviteten retur med koppling till möjligheter i Tabell 7. 

Nummer Problem Möjligheter 

4a När det skall genomföras en retur av artiklar i underhålls- och 
reservdelslagret finns det en dator för att kunna söka upp artiklarna. 
Dock är det svårt att hitta den önskade artikeln via sökprogrammet. 
Det finns svårigheter med att veta vilken rad som det ska skrivas på när 
det söks. (Anställd 11) 
 

- 

4b När den anställde själv lägger ut artiklarna på plats vid en retur kan det 
vara svårt att fånga upp de artiklar som har bytt lagerplats. Den 
lagerplats som då står på artikelns etikett kan ha blivit inaktuell. Ett 
resultat av det blir att artiklar läggs på den gamla lagerplatsen. 
(Förrådspersonal 1d) 
 

4.2 

4c När artiklar returneras kan märkningen vara bristfällig och om då inte 
materialreturen är ifylld ordentligt och den som gör returen från 
underhålls- och reservdelslagret sida inte har produktkännedom kan 
det vara svårt att fastställa vad det är för artikel. (Förrådspersonal 2c) 
 

- 

4d Likt Problem 2b, kan det vara dålig märkning på artiklarna och flera 
artiklar lämnas tillbaka i samma retur. Det kan då vara svårt att veta 
vilken etikett som ska sitta på vilken artikel. För att lösa det kan det 
krävas att det frågas någon med produktkännedom. (Förrådspersonal 
2c) 
 

- 

4f Materialreturer inte fylls i av personalen när artiklar lämnas tillbaka, de 
lämnas istället ut på lagerplatsen direkt, vilket har uppfattats efter att 
observationer av förrådspersonalen har genomförts. I samband med 
det blir saldot fel eftersom förrådspersonalen inte kan registrera 
returen i Idhammar då de inte har vetskap om att returen är 
genomförd.  
 

- 
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4g Anställd 19 berättade att personal glömmer att skriva en materialretur 
när de lämna tillbaka artiklar på lagerplatsen. 
 

- 

 

Under intervjuerna framkom ett antal möjligheter. Möjligheterna är sammanställda i Tabell 7, där det 

även visas om möjligheterna har någon koppling till något problem i Tabell 6 och i sådant fall vilket 

problem.  

 

Tabell 7. Möjligheter för retur med koppling till problem 

Nummer Möjlighet Problem 

4.1 Anställd 12 berättade att en önskad förbättring är att artiklarnas 
etiketter ska bli mer tydliga om var artikelns lagerplats är.  
 

- 
 

4.2 Förrådspersonal 1d säger att det vore bra om den anställde själv kunde 
kontrollera i datorn att den plats som står på etiketterna är rätt 
lagerplats innan de lägger tillbaka en retur och på så sätt fånga upp 
artiklarna.   

4b 

  

 

4.1.5. Inventering 
På underhålls- och reservdelslagret är det en anställd som är ansvarig för inventeringen. Det är 

främst den personen som utför inventeringarna för företaget. Därför utgår kartläggningen av 

aktiviteten inventering enbart från intervju samt observation av den inventeringsansvarige personen. 

Kartläggningen kompletterades av förrådschefen som utför några uppgifter i slutet av aktiviteten. 

Inventeringen sker pågående under hela året och under ett år ska alla lagerplatser ha blivit 

inventerade en gång. Den som är ansvarig för inventeringen har ansvaret för att alla platser har blivit 

inventerade när året är slut och utför inventeringarna när det finns möjlighet. Utifrån genomförd 

intervju och observation framgick det ett antal steg som den som inventerar genomför. Huvudstegen 

i aktiviteten illustreras i Figur 14.  

 

Figur 14. Stegen som utförs i aktiviteten inventering, samtliga sex steg utförs av förrådspersonalen. 

Första steget som visas i Figur 14 är rekvisitioner. Innan en inventering kan genomföras måste det 

kontrolleras att det inte finns några materialrekvisitioner liggandes av artiklar som blivit uttagna. 

Ligger materialrekvisitioner som berör de platser som ska inventeras måste de registreras i 

Idhammar innan dess att platsen inventeras, annars är det fel redan från start. (Förrådspersonal 1e) 

Det andra steget i aktiviteten är att skriva ut en inventeringslista, som ska vara uppdaterad om det 

finns materialrekvisitioner gällande de platser som ska inventeras. Därefter är det dags att gå till 

platsen och börja inventeringen. Inventeringen markeras med den tredje kvadraten i Figur 14. Vid 

inventeringen kontrolleras antalet av varje artikel, artikelnummer på listan jämförs då med det som 

står på etiketten och antalet räknas. När hela inventeringen är genomförd är det dags för det fjärde 
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steget, att registrera resultatet från inventeringen i datorprogrammet Idhammar. Först anges det i 

Idhammar vilken plats som blivit inventerad och i samband med det fås ett nummer på 

inventeringen. Det numret skrivs på inventeringslistan. Numret är unikt för inventeringen vilket 

sedan gör det möjligt att spåra inventeringen vid senare tillfälle om behov skulle finnas. Därefter 

registreras antalet av varje artikel på lagerplatserna. När allt som blivit inventerat är registrerat i 

Idhammar uppdateras saldot, vilket är det näst sista steget i Figur 14. Finns det inte några avvikelser 

sker uppdateringen av saldot samt inventeringen stängs av personen som inventerat. Skulle det 

däremot finnas avvikelse så måste förrådschefen hantera detta. Detta då det enbart är förrådschefen 

som får hantera inventeringar som har saldofel. (Förrådspersonal 1e) 

Förrådschefen inleder alltid med att skriva ut resultatet för inventeringen, vilket görs när resultatet 

har blivit inregistrerat av den som inventerat. Resultatet skrivs ut oberoende om det finns avvikelser 

eller inte. I samband med att resultatet skrivs ut går förrådschefen igenom resultatet och ser då om 

det finns avvikelser. Finns det avvikelser så måste saldojusteringar genomföras. När de 

saldojusteringar som det finns behov av är genomförda stängs inventeringen av förrådschefen. 

(Förrådschef 1c)  

Det sista steget i inventeringsaktiviteten är arkivering, de pappren som den som har genomfört 

inventeringen har använt sätts in i en pärm och då är det viktigt att inventeringsnumret står på 

papperna för att inventeringen ska kunna spåras. Förrådschefen fyller i resultatet från inventeringen i 

ett dokument med statistik för att kunna följa avvikelsernas utveckling och sätter sedan in 

dokumentet med inventeringens resultat i en annan pärm där de sparas. (Förrådschef 1c) 

I Canea finns ett inventeringsschema för året, dvs. uppdelning per vecka under året vilka platser som 

ska inventeras när, för att alla platser ska vara inventerade vid årets slut. Det finns ytterligare ett 

dokument till aktiviteten inventering och i det dokumentet finns en beskrivning på hur inventeringen 

ska genomföras. Instruktionen innefattar aktiviteten från det att inventeringslistan ska skrivas ut till 

dess att inventeringen är slutförd.  Dock är instruktionen skriven för den tidigare versionen av 

datorsystemet Idhammar som ersattes med en ny version av Idhammar. Den nya versionen som 

skiljer sig markant mot den tidigare togs i bruk november 2015. Versionerna skiljde sig bland annat 

genom att systemet gick från textbaserat till grafiskt användargränssnitt.   

Instruktionen är detaljerat skriven till det tidigare datorsystemet, vilket gör den svår att kunna 

översätta och använda i dagsläget. Instruktionen är omfattande och flera sidor lång och presenteras 

ej här då den ej tillför mer till rapporten än vetskapen om att den finns.  

Förrådspersonal 1e säger att det är osäkert om det finns några instruktioner om hur inventeringen 

ska genomföras men att det kan finnas i Canea. Förrådspersonalen 1e har lärt sig igenom att få 

instruktionerna från tidigare förrådspersonal. Dock visste inte den tidigare förrådspersonalen alla 

stegen då de själva inte hade genomfört aktiviteten inventering. Det resulterade i att ännu en person 

fick komma och komplettera instruktionerna. (Förrådspersonal 1e) 

I samband med intervju och observationer av aktiviteten inventering har ett antal problem 

framkommit. Problemen är sammanställda i Tabell 8. I tabellen visas det också om det finns några 

kopplingar mellan problemen och de möjligheter som presenteras i Tabell 9. Om ett problem är 

sammankopplat med en möjlighet står det även vilken möjlighet de är sammankopplat med.  

Tabell 8. Problem med inventering sammankopplade med möjligheter presenterade i Tabell 9. 

Nummer Problem Möjlighet 

5a Lagerplatsindelning i underhålls- och reservdelslagret skiljer sig mellan 
olika lagerplatser. På en del av platserna är lagerplatserna uppdelade 

5.1 
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per hylla och på andra platser är flera hyllor samma lagerplats. En 
effekt av att lagerplatserna kan vara flera hyllor är att den som 
inventerar behöver leta igenom alla våningar för att hitta rätt artikel. 
Lagerplatsindelningen resulterar också i att samma artikel kan ligga på 
olika hyllor. (Förrådspersonal 1e) 

5b Det är dålig information på inventeringslistan. Det som finns är ett 
artikelnummer, en lagerplats och ett övergripande namn. Därför är det 
svårt att hitta exakt vilken artikel det är och det blir en del arbete med 
att jämföra nummer för att hitta rätt. (Förrådspersonal 1e) 
 

5.2 

5c Avsaknaden av information som finns på inventeringslistorna medför 
också att det är svårt att uppfatta om något skulle vara felmärkt. Det då 
det inte finns tillräckligt med information om artiklarna för att kunna 
jämföra den fysiska artikeln med det som står på inventeringslistan. 
(Förrådspersonal 1e) 
 

- 

5d Under observationen framgick det att artikelnamnen som står på 
inventeringslistan inte alltid stämmer med de artikelnamn som står på 
etiketterna. Det beror på att namnen på artiklarna är satta enligt 
standardiseringar i det gamla datorsystemet och de har ändrats 
automatiskt i systemet, vilket har gjort att de nya namnet står på 
inventeringslistan och det gamla på etiketterna. Enligt Förrådspersonal 
2 (som är ansvarig för inregistrering av nya artiklar) är det ett problem 
som fanns med gamla systemet, att det uppdaterade namnen 
automatiskt utan förvarning, och de nu har bytt system där detta 
problem inte längre finns.  
 

- 

5e Det observerades att det ligger skadade artiklar på lagerplatser.  
 

- 

5f Räcker inte hyllorna på lagerplatsen till så läggs artiklarna ovanpå 
hyllorna. Eftersom en lagerplats består av flera hyllplan och det inte är 
utmärkt var varje artikel ska placeras. Samma artikel kan därför ligga 
utspridda på olika hyllplan. 
 

- 

5g Det uppmärksammades också under observationen att artikelnumren 
på etiketter inte alltid stämmer överens med artikelnumret på 
inventeringslistan trots att det är samma artikel.  
 

- 

5h Det observerades att artiklar som plockas bort i systemet kan finnas 
kvar på hyllan ändå. Det kan enligt Förrådspersonal 1 bero på att det 
har gjorts en retur på artikeln efter en längre period och artikeln har 
placerats ute på hyllan igen. Ett exempel på det var att det hittades en 
artikel under inventeringen i februari 2017 och den artikeln hade tagits 
ut systemet under juni 2015.  
 

- 

5i När artiklar tas ut kontrolleras det inte ordentligt på etiketterna vad 
det är för enhet som uttaget ska skrivas i. Olika artiklar har olika 
enheter därför krävs det att enheten kontrolleras på etiketten när 
materialrekvisitionen skrivs. Detta berättade Förrådspersonal 1 om 
under observationen.   
 

- 
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5j Då inventeringen genomförs måste den som inventerar leta bland 
inventeringslistan för att hitta rätt artikel, då artiklarna inte ligger i den 
ordningen som artiklarna står i på inventeringslistan. När 
inventeringens resultat sedan ska registreras i Idhammar är det inte 
heller den ordningen som inventeringslistan är i som artiklarna ska 
registreras i systemet. Under observationen uppfattades det som att 
det krävs mycket tid för den som inventerar att hitta rätt artiklar, både 
fysiskt och på inventeringslistan.  
 

- 

5k När inventeringen genomförs hittas saldofel som beror på att det inte 
har gjorts ordentliga uttag med materialrekvisitioner. Felen kan ha 
uppstått en lång tid tidigare, vilket gör att de kostnaderna dras in lång 
tid efter. Det gör att det blir problem i budgetarna för avdelningar som 
får betala för uttag som exempelvis gjordes ett halvår tidigare. 
(Anställd 21) 
 

- 

5l Anställd 17a anser att det är svårt att inventera då lagerplatserna är 
utspritt över hela Fiskeby Boards område. Den anställde påverkas av 
det då de får i uppdrag av den inventeringsansvarige på underhålls- och 
reservdelslagret att inventera. Detta för att delar av artiklarna som ska 
inventeras i dagsläget är placerade i ställverk och förrådspersonalen får 
inte vistas där då de saknar utbildning. (Anställd 17a) 
 

5.3 

 

Under intervjuerna framkom det även ett antal möjligheter vilka är presenterade i Tabell 9. I tabellen 

framgår det om möjligheterna har någon koppling till problemen presenterade i Tabell 8 och vilket av 

problemen.  

Tabell 9. Möjligheter till inventering sammankopplade med problem presenterade i Tabell 8. 

Nummer Möjlighet Problem 

5.1 Indelningen av lagerplatser borde förbättras genom att det alltid ska 
vara hyllvis istället för i dagsläget då det både kan vara hyllvis och 
flera hyllor som är en lagerplats. (Förrådspersonal 1e) 

5a 

5.2 Det skulle underlätta inventeringen en hel del om det gick att välja att 
få med mer information på inventeringslistorna innan de skrivs ut och 
att ordningen som artiklarna står i på listan också kunde väljas. 
(Förrådspersonal 1e) 

5b 

5.3 Det hade varit lättare om alla artiklar och lagerplatser var samlade och 
att förrådspersonalen genomförde hela inventeringen. (Anställd 17a) 
 

5l 

 

 

4.2. Observation av annat papperstillverkande företag 
Under studien har observation genomförts på pappersbruket Billerudkorsnäs. Observationen 

genomfördes för att ta lärdom av hur ett annat företag med liknande verksamhet hanterar sin 

förrådshanteringsprocess och kunna hitta sätt som även skulle förbättra Fiskeby Boards.  

Under besöket på pappersbruket Billerudkorsnäs berättade företaget att de hade infört ett 

scanningssystem i underhålls- och reservdelslagret för ett par år sedan. Det de fann som fördelar 
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med att implementera systemet var inventeringen som de genomför med scannern. Sedan blev det 

inte heller några felskrivningar och otydliga skrivningar på rekvisitionerna och de behövde inte längre 

ha rekvisitioner. Sista fördelen som de fann med implementeringen var att det framgick tydligt vem 

som hade tagit ut vad. De berättade också att de inte kan använda scanningssystemet i samband 

med returer. Företaget har istället valt att göra så att de anställda lämnar tillbaka artiklar till lagret 

och i samband med det skriver de en materialretur. Sedan går förrådspersonalen själva och placerar 

ut artiklarna på rätt plats. Innan de placeras ut kontrolleras också att det är rätt och uppdaterade 

etiketter på artiklarna.  

Som tidigare nämnt använder Billerudkorsnäs förrådspersonal scanningssystemet till att genomföra 

inventeringar. De inventerar hela lagret en gång per år men de genomför också utöver 

grundinventeringen punktinventeringar på lagerplatser. På underhålls-och reservdelslagret finns det 

två olika scanner, en som förrådspersonalen använder där det finns tillgång till inventeringslistor och 

en som övrig personal på företaget använder som är låst till att bara kunna genomföra uttag på. När 

förrådspersonalen ska göra uttagen tar de en scanner från stället och sedan loggar de in på scannern, 

därefter kan de börja registrera de artiklar som de ska ta ut.  

De påpekade i samband med att de pratade om scanningssystemets implementering att det var en 

inkörningsperiod som krävdes och de fick under den perioden inte tillåta att materialrekvisitioner 

(papperslappar) användes utan det fick ta lite längre till att få ut artiklarna. Den enda gången uttag 

fick göras på papper var ifall det var strul och problem med systemet. På detta sätt försökte de få alla 

att komma in i det nya systemet.  

Även Billerudkorsnäs har problem med att leveranser kommer uppdelat i flera kollin och att vissa 

kollin därför kommer levererade utan följesedel. Förrådspersonalen löser det genom att ha 

kontakten med leverantören och jagar rätt på en följesedel när det saknas.   
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5. Kategorisering av problem och möjligheter 
Utifrån de problem och möjligheter som presenterats under kapitel 4.1 Förrådshanteringsprocessen i 

dagsläget har sex kategorier arbetats fram. Kategorierna har skapas baserat på bakomliggande 

orsaker till problemen. De kategorier som skapats är Externt, Instruktioner, Lagrets utformning, 

System, Artiklarnas märkning och Övrigt.  

Den första kategorin, Externt, innefattar problem och möjligheter som sker på grund av externa 

faktorer, så som andra företag. Det handlar bland annat om problemet med att beställningsnummer 

saknas för att artiklarna skickas direkt från underleverantören och dålig märkning av ankommande 

gods.  

Kategorin Instruktioner innefattar problem och möjligheter som rör hur saker genomförs.  

Den tredje kategorin, Lagrets utformning, består av de problem och möjligheter som relaterar till hur 

lagret är utformat. Det kan dels vara hur utmärkningen är i underhålls- och reservdelslagret och hur 

lagerplatserna är utplacerade över hela området.  

Kategorin System handlar om problem och möjligheter som finns med datorsystemet Idhammar 

samt med ifyllnad av materialreturen och materialrekvisitionen. Det handlar bland annat om 

problem som finns i samband med att materialrekvisitioner skrivs på artiklar som det ska göras uttag 

på.  

Artiklarnas märkning, femte kategorin, är problem och möjligheter som är relaterade till 

informationen på artiklarnas etiketter.  

I sista kategorin, övrigt, finns det problem och möjligheter som inte är kopplade till de andra 

kategorierna. Hur fördelningen är mellan de olika kategorierna visas i Figur 15 och det totala antalet 

problem och möjligheter är 50 stycken. Kategorierna består av både problem och möjligheter för att 

kunna se vilka områden som har mest förbättringsmöjligheter och mest att arbeta med.   

 

Figur 15. Fördelningen mellan kategorierna för antalet olika problem och möjligheter. 

Från Figur 15 framgår det att den kategorin som har mest problem och möjligheter är System. 

Kategorin står för 44 % av alla de problem och möjligheter som framkommit under intervjuer och 

Externt 10%
Instruktioner

8%

Lagrets 
utformning

18%

System 44%

Artiklarnas 
märkning

12%

övrigt 8%

KATEGORIER AV PROBLEM OCH 
MÖJLIGHETER
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observationer. Fördelningen av problem och möjligheterna i kategori visas i Tabell 10 och Tabell 11. 

Båda tabellerna visar vilken aktivitet och vilken kategori som varje problem och möjlighet tillhör.  

Tabell 10. Fördelning av problemen i varje aktivitet mellan de sex kategorierna. Texten beskriver problemen och innanför 

parentesen står vilka problem det är.  

Aktivitet/ 
Kategori 

Inleverans Utleverans Uttag Retur Inventering Totalt 
(st) 

Externt Följesedlar, 
ändring i 
artikelpris, 
artikel- 
märkning & 
beställnings-
nummer  
(1a, 1b, 1c, 
1d, 1e) 

    5 

Instruk-
tioner 

Artiklar 
ligger länge 
på 
uttaghyllan 
(1f) 

Postbox som 
leverans-
adress & 
ingen 
beställning 
från inköps-
avdelningen 
(2b, 2c) 

 
 

 
 

 

  3 

Lagrets 
utformning 

  Uppmärkning 
av 
lagerplatser, 
utspritt lager 
& överfulla 
lagerplatser 
(3e, 3f, 3g) 

 Lagerplats-
indelning & 
utspritt lager 
(5a, 5f, 5l) 

6 

System   Uttag, 
saldofel, 
artikelsökning, 
begränsningar 
i Idhammar & 
otydliga 
rekvisitioner 
(3a, 3b, 3c, 
3d, 3h, 3j, 3l, 
3k, 3m, 3n) 

Sök-
funktion & 
retur av 
artiklar, 
(4a, 4c, 4f, 
4g) 

Inventerings-
listan, 
artikelnamn, 
inventerings-
processen & 
gamla 
artiklar i 
lagret (5b, 
5c, 5d, 5h, 
5j) 

19 

Artiklarnas 
märkning 

   Ändrade 
lagerplats 
& 
märkningar 
(4b, 4d) 

Enheter & 
artikel-
nummer (5i, 
5g) 

4 

Övrigt  Vikt 
begränsningar 
inom 
företaget (2a) 

Teknisk 
kunskap och 
värdet av 
artiklarna (3i) 

 Skadade 
artiklar i 
lagret & 
kostnader 

4 
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för saldofel 
(5e, 5k) 

Totalt (st) 6 3 14 6 12 41 

 

I Tabell 10 framgår det att den aktivitet som har flest problem är uttag och de flesta av problemen är 

kopplade till kategorin System. Den aktivitet som har mest problem därefter är inventering. 

Problemen för inventering är mer jämnt utspridda mellan kategorierna men de flesta problemen är 

också inom kategorin System. Övriga aktiviteter är relativt jämnt fördelade när det gäller antal 

problem men den aktivitet som har minst antal problem är utleverans. I Tabell 11 visas fördelningen 

av möjligheterna.  

Tabell 11. Fördelning av möjligheter för varje aktivitet inom de sex kategorierna. Texten sammanfattar möjligheterna och 

innanför parenteserna står vilka möjligheter det är.  

Aktivitet/Kategori Inleverans Utleverans Uttag Retur Inventering Totalt 
(st) 

Externt      0 

Instruktioner Transporter 
till rätt 
plats direkt 
(1.1) 

    1 

Lagrets 
utformning 

  Lager-
platser 
markerad 
med 
artikel-
nummer 
(3.2) 

 Lagerplats-
indelning är 
hyllvis & 
lagerplatserna 
samlade (5.1, 
5.3) 

3 

System   Beställa 
och 
reservera 
artiklar i 
Idhammar 
(3.1, 3.3) 

 Möjligt att 
välja 
information 
på 
inventerings-
lista (5.2) 

3 

Artiklarnas 
märkning 

   Tydligare 
etiketter & 
anställde 
kontrollerar 
lagerplats 
vid retur 
(4.1, 4.2) 

 2 

Övrigt      0 

Totalt (st) 1 0 3 2 3 9 

 

I Tabell 11 visas de möjligheter som uppkom under intervjuerna. Som visas är betydligt färre 

möjligheter som kom fram under intervjuerna än problem. Det är inga aktiviteter som urskiljer sig 

mycket från övriga, men de två aktiviteter som hade flest förslag, uttag och inventering, hade 3 

förslag var. Det framgår också i tabellen att det främst var inom kategorierna lagrets utformning och 

systemet som möjligheterna fanns.    
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6. Analys och diskussion för framtagning av förbättringsförslag 
I kapitlet presenteras en analys av det som tidigare presenterats i studien. Först presenteras en analys 

och diskussion kring de instruktioner som finns och hur de anställda upplever dem, i och med detta 

besvaras frågeställning 3. Därefter presenteras en diskussion kring kategorierna av problem och 

möjligheter med uppdelning per kategori. I kapitel 6.2 kategorier av problem och möjligheter, 

kommer även förbättringsförslag arbetas fram, i och med detta besvaras frågeställning 4.  

6.1.  Instruktioner från företaget jämfört med dagsläget 
En av frågeställningarna som ligger till grund för studien är vad det finns för instruktioner, om 

instruktionerna följs och om de är implementeringsbara i den verkliga processen. Under detta kapitel 

analyseras instruktionerna för att kunna besvara frågeställningen. Först analyseras de övergripande 

instruktionerna och sedan analyseras aktiviteternas instruktioner enskilt. Aktiviteterna uttag och 

retur är undantag då de analyseras tillsammans då instruktionen som finns i dagsläget är skriven för 

båda aktiviteterna. Frågeställning 3 besvaras enskilt för varje aktivitet i kapitel 6.1.1.-6.1.4..  

Från intervjuerna framgår det att de anställda och förrådspersonalen inte har vetskap om ifall det 

finns några instruktioner för hur aktiviteterna ska genomföras. De har istället lärt sig genom att 

anställda har förklarat, visat eller att de har frågat när de inte har vetat hur de ska göra. En svårighet 

som finns med att lära sig från någon annan är om den som lär ut gör fel så kommer de felen läras ut 

till nästa. Ortiz (2016) skriver om fjärde steget i arbetssättet 5S, som används för att organisera en 

arbetsplats, att genom att standardisera så minskas slöseri och då uppnås ordning och reda. Att ha 

instruktioner på hur aktiviteter ska genomföras kan skapa standardiseringar. Men att skapa 

instruktioner kommer inte bidra med något om inte de anställda på företaget är villiga att läsa dem 

och ändra sättet de genomför aktiviteterna på. I dagsläget finns det begränsat med instruktioner på 

hur aktiviteter ska genomföras och det finns ingen instruktion som säger i detalj hur aktiviteten ska 

genomföras.  

De instruktioner som har hittats i programmet Canea är dels ett simbana-diagram av vad som har 

definierats som förrådshaneringprocessen. I diagrammet är alla aktiviteter sammanflätade och det 

kan därför vara svårare att utskilja varje aktivitet (Figur 4, kapitel 4. Nulägesbeskrivning). Diagrammet 

visar fördelningen av uppgifter mellan inköpare, förrådsman och beställare. Det som visas är en 

översiktsbild på hur de olika aktiviteterna utförs fast ihopflätade. Det som är till fördel med 

instruktionen är att det framgår att aktiviteterna hänger ihop och tillhör samma process. I 

diagrammet ser det ut som om det finns några starter på processen och sedan genomförs alla 

aktiviteter och därefter är processen klar. Aktiviteterna i den verkliga processen är självständiga och 

det kan utföras utan att påverka varandra. På grund av aktiviteterna är självständiga visar 

diagrammet en felaktig bild av vad förrådshanteringsprocessen är. Det är fem olika aktiviteter och 

detta bör framgå. I diagrammet framgår det inte hur en specifik aktivitet ska utföras eller vad som är 

en aktivitetet, det går alltså inte att implementera diagrammet direkt i verksamheten.  

Det finns mer detaljerade instruktioner för några av aktiviteterna. Instruktionerna säger hur delar av 

aktiviteterna ska genomföras men det saknas instruktion på hur hela aktiviteten ska genomföras.  

6.1.1. Inleverans 
För inleverans finns det två kompletterande dokument, där det beskrivs hur mottagning och kontroll 

av ankommande gods ska genomföras, vilket motsvarar de två första stegen i Figur 6 som beskriver 

inleveransaktiviteten i dagsläget (kapitel 4.1.1 Inleverans). Det finns också ett dokument, ”Hantering 

och förvaring” (Figur 8), som beskriver hur mottagningskontroll ska genomföras, även denna 

instruktion är skriven för de två första stegen i inleveransen. Från intervjuerna framgick det att de 
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anställda inte hade vetskap om det fanns instruktioner om hur aktiviteten inleverans ska utföras. Att 

ha flera olika instruktioner som ska komplettera varandra kan resultera i mer motstånd mot att få de 

anställda att läsa instruktionerna då det krävs mer arbete för att hitta rätt dokument. Är det flera 

olika dokument som ska läsas i för att få förståelse är risken större att instruktionerna inte läses alls. 

Det kan också vara svårt för de anställda att veta vilket dokument de ska använda sig av. Att 

sammanställa ett tydligt dokument med alla instruktioner för inleverans skulle kunna göra det lite 

mer attraktivt för de anställda att faktiskt läsa dem. Det gäller då att den instruktionen som finns är 

tydligt så de anställda vet var de ska läsa. Instruktionerna som finns i dagsläget är inte enskilda utan 

instruktionerna går in i varandra. De befintliga instruktionerna skulle behöva skrivas ihop till ett och 

sedan kompletteras med instruktioner på hur stegen registreringen i Idhammar och arkivering ska 

genomföras för att få en komplett instruktion (se tillvägagångsättet i Figur 6).  

I de befintliga instruktionerna finns delar som bör förtydligas, dels bör stegen som står i de två 

dokumenten skrivas ihop och göras mer omfattande. Sedan bör delar som inregistrering i Idhammar 

förtydligas. Det står i instruktionen ”Hantering och förvaring” (Figur 8) att en inregistrering ska 

genomföras men inte hur. Avsaknad av en sådan instruktion lämnar det öppet för personalen att 

göra fel. Det är inget som står i instruktionerna som bör tas bort då allt ingår i aktiviteten. Det som 

står är dock väldigt sammanfattande vilket gör det svårt för personal som inte är van att utföra 

inleveransaktiviteten att göra rätt.  

För att besvara frågeställning 3 för aktiviteten inleverans, det finns två instruktioner som säger hur 

delar av aktiviteten inleverans ska genomföras men de anställda har inte vetskap om att 

instruktionerna finns. Implementeringen av instruktionerna i verkliga processen kan genomföras till 

viss del men om enbart det som står i instruktionerna skulle genomföras så skulle inte hela 

aktiviteten inleverans utföras.  

6.1.2. Utleverans 
För utleverans finns inte fler instruktioner än simbana-diagrammet (Figur 4, Kapitel 4. 

Nulägesbeskrivning). I aktiviteten utleverans är det en del problem med att beställningarna inte går 

via inköpsavdelningen och fel adress skrivs, problemen diskuteras ytterligare under kapitel 6.2 

Kategorier av problem och möjligheter. Problemen kan tyda på att personalen inte vet hur de faktiskt 

ska utföra aktiviteten. Det är också den aktivitet som skiljer sig en del från de övriga, då personalen 

ska ha kontakt med både inköpsavdelningen och underhålls-och reservdelslagret. Därför bör det 

arbetas fram en instruktion för att få de anställda att utföra aktiviteten på rätt sätt och hur de ska gå 

tillväga.  

Det finns alltså inga instruktioner för hur aktiviteten utleverans ska genomföras och de anställda har 

inte vetskap om några instruktioner finns eller inte. I och med att det inte finns några instruktioner 

finns det inget som kan implementeras i den verkliga processen. Detta är det svar på frågeställning 3 

för aktiviteten.   

6.1.3. Uttag och retur 
För uttag och retur finns ett kompletterande dokument, Figur 11 Kapitel 4.1.3. Uttag, till simbane-

diagrammet (Figur 4, Kapitel 4. Nulägesbeskrivning) med instruktioner om vad som ska fyllas i på 

materialrekvisitionen och materialreturen. Det finns generellt en hel del problem kring hur 

materialrekvisitionen fylls i. Det gäller både att saker missas att skrivas och att det skrivs otydligt på 

materialrekvisitionen. Att allt inte fylls i trots att det finns beskrivning för vad som ska fyllas i visar på 

att ha instruktioner som inte används är meningslöst. Dock är frågan om personalen som inte fyller i 

rekvisitionen ordentligt, gör det på grund av okunskap eller om det är på grund av slarv eller 

liknande. När det gäller aktiviteterna uttag och retur är det svårt att säga vad för instruktioner som 
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skulle kunna skapas för att göra det bättre. Det viktigaste är att beskriva vad som ska fylla i och det 

står redan i den befintliga instruktionen. Att sprida instruktioner till de anställda över vad som ska 

fyllas i och vikten av att skiva läsbart kan istället vara det som krävs. Även en tydlig instruktion bör 

fysiskt finnas tillhands på underhålls- och reservdelslagret där det framgår vilka fält som ska fyllas i. 

Det framgick under intervjuerna att de anställda gör på olika sätt när uttag ska göras. 

Standardiseringar minskar slöseri om alla gör på det sätt som företaget bestämt, men små detaljer 

borde inte påverka. Att fylla i materialrekvisitionen innan ankomst till underhålls- och 

reservdelslagret eller att göra det på plats borde inte ha någon inverkan på de fel som uppstår vid 

uttag. Det viktigaste är att materialrekvisitionen fylls i, och sedan var det görs spelar inte så stor roll. I 

instruktionen borde det stå att den ska fyllas i men det behöver inte stå att den ska fyllas i vid bänken 

i underhålls- och reservdelslagret. Förrådspersonalen genomför också delar av aktiviteterna, t.ex. 

inregistrering i Idhammar (Figur 10 & 12), och för den delen av aktiviteten bör det finnas en 

instruktion.  

För att besvara frågeställning 3 gällande aktiviteterna uttag och retur, det finns en instruktion som 

beskriver hur materialrekvisitionen och materialreturen ska fyllas i men det finns ingen instruktion 

för hela aktiviteten. Personalen har inte vetskap om hurvida det finns några instruktioner. 

Implementeringen av den instruktion som finns är möjlig att genomföra men den omfattar inte alla 

steg i aktiviteten. 

6.1.4. Inventering 
De instruktioner som finns för inventeringen är instruktioner på tillvägagångsättet i systemet. Dock är 

problemet att instruktionerna är skrivna för det tidigare datorsystemet och är oanvändbara för det 

nya. Det behövs nya instruktioner som istället är skrivna för hur inventeringen ska genomföras i det 

nya systemet. I instruktionen bör det finnas med hur genomförandet i Idhammar går till, med att 

skriva ut inventeringslistan och registrera resultatet. Hela aktiviteten bör nämnas och beskrivas 

tydligt i instruktionen men det som är svårast, och där som det är möjlighet att bli mest fel, som 

borde vara det som beskrivs mest detaljerat.  

För att besvara frågeställning 3 för aktiviteten inventering, det finns inga användbara instruktioner till 

aktiviteten och de anställda har inte vetskap om det finns instruktioner. De instruktioner som finns är 

inte möjliga att implementera i den verkliga processen eftersom de är skrivna för ett tidigare 

datorsystem.  

 

6.2. Kategorier av problem och möjligheter 
Den sista frågan i frågeställningen handlar om vad det finns för förbättringar att genomföra för att 

förbättra och effektivisera förrådshanteringsprocessen. För att ta fram förbättringsförslag, och 

därmed kunna besvara frågeställning 4, analyseras och diskuteras de kategorier av problem och 

möjligheter som tagits fram under kapitel 5. Kategorisering av problem och möjligheter med stöd 

från litteraturstudien. Detta genomförs kategorivis under kapitel 6.2.1. – 6.2.6.. Vid varje diskussion 

kring specifika problem och möjligheter presenteras en punktlista, som beskriver de 

förbättringsförslag som är till för att lösa och förbättra de specifika problemen och möjligheterna. En 

sammanställd lista av alla de förbättringsförslag som arbetats fram under detta kapitel, i varje 

underkapitel, presenteras i kapitel 7.Sammanställning av förbättringsförslag. 

6.2.1. Externt  
Det finns problem som uppstår på grund av orsaker inom det interna företaget och det finns problem 

som uppstår på grund av externa orsaker. De problem som uppstår på grund av externa orsaker 
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benämns i rapporten för externa problem. Ett av de externa problemen som finns hos företaget är 

följesedlarna. Det handlar både om problem med att de är olika utformade men även problem med 

att följesedlarna placeras i ett kolli om det är flera som ska skickas (problem 1a & 1e, kapitel 4.1.1. 

Inleverans). Att följesedlarna är placerade i ett av kollina blir ett problem om alla kollin inte kommer 

fram samtidigt, detta resulterar i att kollin anländer utan följesedlar. Standardiseringar ger som 

tidigare nämnt enligt Ortiz (2016) ordning och reda och de minskar slöseri. Men att standardisera 

följesedlar är inget som egna företaget (Fiskeby Board) kan genomföra. Det är leverantören som 

skickar artiklarna som är ansvariga för sin följesedel och som väljer sin följesedels utseende. Det är 

därför inte möjligt för Fiskeby Board att få standardiserade följesedlar med samma layout från alla de 

leverantörer de köper av. Däremot går det att på Fiskeby Board samla ihop olika följesedlar och 

markera ut på olika modeller var det viktiga på följesedlarna är placerat. Dessa följesedlar kan samlas 

i ett stöddokument och på så sätt finnas som hjälp för förrådspersonalen om de har problem att hitta 

det som de behöver. Frågan är bara om personalen kommer använda sig av stödet eller om det 

enbart kommer bli onödigt arbete. Används dokumentet skulle det vara till nytta för personalen. 

Det externa problemet, att flera kollin skickas samtidigt men de kommer fram vid olika tidpunkter, 

kan också vara svårt att lösa genom att få alla leverantörer att göra på samma sätt och på sättet som 

förrådspersonalen på Fiskeby Board vill. Är det flera kollin i samma sändning så brukar det markeras 

på adressetiketten, där det står vilket nummer av det totala antalet kollin som det aktuella kollit är. 

Det kan markeras ut en plats som de paket som kommit som en delleverans kan stå på till dess att 

samtliga kollin har kommit fram. Detta likt det Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) beskriver om 

temporära lagerplatser men i detta fall blir de temporära lagerplatserna placerade innan inleverans. 

Då artiklarna kan behövas i verksamheten direkt bör inlevereras ske när artiklarna levereras och då är 

inte en temporärlagerplats ett alternativ. Det är inte heller värdeskapande att skapa extra lager som 

det blir om de läggs undan tills samtliga kollin kommer, var lager än är placerade är det slöseri (Sayer 

& Williams, 2007). Arunagiri & Gnanavelbabu (2014) skriver att lager finns för att kunna parera 

osäkerhet som att maskiner går sönder. I detta fall kommer inte ett temporärt lager att tillföra 

möjligheter till att parera osäkerhet, och lagret är därför inte till någon nytta för företaget. Att ha det 

temporära lagret innan inleverans skulle innebära mer slöseri då det inte går att parera någon 

osäkerhet med de artiklarna. Det är viktigare att genomföra inleverans av artiklarna så de kommer ut 

i verksamheten än att invänta en följesedel. Av dessa orsaker är inte en temporär lagerplats, likt det 

Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) beskriver ett rekommenderad förbättringsförslag för Fiskeby 

Board. 

Under observationen av Billerudkorsnäs berättades det att även de hade problem med att leveranser 

kom uppdelade. Företaget löste det genom att det var underhålls- och reservdelslagret själva som 

hade leverantörskontrakten. Saknade de då en följesedel tog de själva kontakt med leverantören och 

jagade reda på följesedeln. Ifall underhålls- och reservdelslagret på Fiskeby Board också hade haft 

kontakt med sina leverantörer skulle det vara möjligt att lösa det på detta sätt. I dagsläget har de 

dock inte den kontrakten utan det är inköpsavdelningen som har det. Att ändra så att 

förrådspersonalen har den kontakten medför att arbetsuppgifterna och fördelningen ändras. Det kan 

vara så att Fiskeby Board vill att det enbart ska vara inköpsavdelningen som har kontakt med 

leverantörerna. En möjlig lösning skulle dock kunna vara att undersöka om underhålls- och 

reservdelslagret kan ha delar av leverantörskontrakten eller att inköpsavdelningen blir informerad 

när problem uppstår. Blir inköpsavdelningen informerad om problemet skulle de kunna få tag på 

följesedeln. De förbättringsförslag som har arbetats fram för problem 1a och 1e är: 

• Sammanställ ett stödhäfte eller ett stöddokument för att underlätta arbetet med följesedlar 

(bör först undersökas om det skulle brukas) 
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• Undersök arbetsuppgiftfördelningen är och hur den bör vara och undersök sedan vidare hur 

arbetsfördelningen kan förbättras 

Ett annat problem som de anställda upplever är att leverantörer skickar leveranser direkt från 

underleverantörer och beställningsnumret saknas (problem 1d, kapitel 4.1.1. Inleverans). Att det inte 

finns något beställningsnummer på följesedeln till leveransen försvårar arbetet för 

förrådspersonalen. Problemet bör tas upp med inköpsavdelningen på Fiskeby Board (de som har 

leverantörskontrakten) då de kan ha ett förslag på hur det kan lösas. Det kan vara möjligt att få 

leverantören att få underleverantörerna att skriva beställningsnumret på följesedeln. Som tidigare 

nämnt så hanterar förrådspersonalen själva problemet om det inte finns något beställningsnummer. 

Eftersom förrådspersonalen hanterar problemet själva är det osäkert vilken vetskap som 

inköpsavdelningen har om att det finns problem med att det saknas beställningsnummer. Får inte de 

som har leverantörskontrakten reda på att problemet finns, går det inte heller att hitta en lösning. 

Förrådspersonalen kan redan nu underlätta sitt arbete genom att anteckna vilken underleverantör 

som levererar för vilken leverantör. Kommer de fram till att en underleverantör används av en 

leverantör kan de skapa ett dokument där det sparas. Används samma underleverantör av flera 

leverantörer antecknas även detta. Skapas stöddokumentet finns det en lista att börja kontrollera 

ifrån när en okänd underleverantör levererar. Genom att använda stöddokumentet slipper de utföra 

arbetet med att para ihop samma underleverantör med samma leverantör flera gånger. 

Förbättringsförslag för att minska omfattningen på problem 1d är: 

• Sammanställ ett stödhäfte eller ett stöddokument där det framgår vilka underleverantörer 

som används av vilka leverantörer (bör först undersökas om det skulle brukas) 

• Ha kommunikation med inköpsavdelningen, ta reda på hur stor vetskap de har om 

problemen och undersök vad som går att göra för att få med beställningsnumret från 

leverantörerna 

Förrådspersonalen har problem med att det som beställdes ökade i pris innan dess att det 

levererades och priset har då ibland överstridigt beställarens beställningsgräns, d.v.s. vad personen 

får beställa artiklar för i värde (problem 1b, kapitel 4.1.1. Inleverans). När det händer måste 

förrådspersonalen avvakta till dess att beställningen blivit godkänd av inköpsavdelningen innan 

inleveransen kan slutföras. Det är förrådspersonalen som uppfattar detta problem och för att hitta 

en lösning på problemet bör det undersökas vad i företaget som sker innan dess att 

förrådspersonalen får sitt godkännande. Detta område är något som legat utanför gränsen för det 

studerade systemet för studien. Rekommendationen är att i första hand kontakta inköpsavdelningen, 

för att ta reda på det som händer innan godkännandet sker och därefter en lösning för problemet. I 

samband med detta problem kan det uppstå slöseri i form av väntan, eftersom all form av väntan är 

slöseri enligt Sayer & Williams (2007). Problem 1b bör arbetas vidare med genom 

förbättringsförslaget: 

• Ha kommunikation med inköpsavdelningen och undersök vad som händer innan dess att 

förrådspersonalen får sitt godkännande, och undersök sedan vad som går att förbättra 

De sista problemen som de anställda har uppmärksammat inom kategorin externt är problem med 

märkningarna när artiklar levereras (problem 1c, kapitel 4.1.1. Inleverans). Är det många snarlika 

artiklar som levereras samtidigt har förrådspersonalen svårt att skilja på vilken artikel som är vilken. 

Förrådspersonalen själva har inte alltid den tekniska kunskapen för att kunna skilja på artiklarna. 

Återigen är det osäkert om inköpsavdelningen har vetskapen om att det är ett problem vid 

leveranser. Det borde också undersökas om det finns något att göra från leverantörernas håll. Om 

problemet uppstår med en specifik leverantör kan det vara möjligt att diskutera med leverantören 



  

   50 
 

om de kan göra något åt det. Annars skulle en annan lösning kunna vara att försöka ge 

förrådspersonalen mer teknisk kunskap inom de områdena där detta problem oftast finns. Det bör 

också undersökas omfattningen på problemet, om det är försvarbart att lägga resurser på att 

förbättra det eller om den bästa lösningen är att ha en kontaktperson med teknikkunskap som kan 

hjälpa till när det behövs. Det finns två olika förbättringsförslag som lösning till problem 1c: 

• Ha kommunikation med inköpsavdelningen och undersök möjligheten till att leverantörerna 

har bättre märkning på artiklarna 

• Undersök möjligheten till utökad teknisk kunskap hos förrådspersonalen  

6.2.2. Instruktioner 
En av de möjligheter till förbättring som tagits upp i samband med intervjun med Förrådspersonal 1a 

är att förbättra så att transporter inte skickas till underhålls- och reservdelslagret för att sedan direkt 

skickas vidare till kemikaliförrådet eller annan plats (möjlighet 1.1, kapitel 4.1.1. Inleverans). Då 

förrådspersonalen inte gör något annat med transporten än att skicka den vidare till en annan plats 

blir arbetet de utför slöseri i form av onödiga transporter. Petersson et al. (2009) menar att behovet 

av transporter inom företaget kan vara en följdeffekt av dålig layout. I det här fallet beror det inte 

främst på dålig layout utan på osäkert med fördelningen av arbetsuppgifter. Vakten skickar alla 

lastbilar till underhålls- och reservdelslagret eftersom det är den uppgift som han har fått. 

Förrådspersonalen skickar direkt transporten vidare då de inte har någon uppgift att utföra med 

transporten och blir frustrerade på att vakten alltid skickar transporterna till underhålls- och 

reservdelslagret. Simboll, Taddeo & Morgante (2014) skriver att ju mer artiklar som transporteras 

desto större sannolikhet till högre kostnader, mer förseningar och mer risk för att artiklar skadas. 

Kostnaden för att köra extra sträcka på företagets område ingår troligtvis i transportkostnaden som 

företaget redan betalar. Förseningar kan bli problem om transporten har artiklar som behövs i 

verksamheten direkt, då kan extra sträckan förbi underhålls- och reservdelslagret påverka företagets 

tillverkning och verksamhet, risken för detta är dock liten. Skaderisken för artiklarna, vilket är en av 

aspekterna som Simboll, Taddeo & Morgante (2014) tar upp, bör dock inte påverkas då avlastningen 

inte sker förrän transporten kommit till rätt plats på företagsområdet. Utöver slöseri som uppstår i 

samband med att transporterna tar en extra runda på företagets område, blir det också som tidigare 

nämnt onödigt arbete för förrådspersonalen. De utför extra arbete i form av rörelse, de behöver 

möta upp lastbilschauffören och visa vart transporten egentligen ska. Sayer & Williams (2007) skriver 

att i slöserikategorin rörelse så ingår slöseri som uppstår när människor rör sig utan att utföra något 

värdeskapande och däribland kan det handla om att det finns onödig gång.  

Det som förrådspersonalen själva önskar är att vakten ska skicka transporten till rätt plats direkt. 

Leveransföretagen har fått instruktioner om var på företaget som artiklarna ska lämnas med de blir 

instruerade av vakten att åka till underhålls- och reservdelslagret ändå. Det kan dock finnas en orsak 

till varför vaktens uppgift är att skicka alla transporter till underhålls- och reservdelslagret. Innan 

någon rutin ändras måste det undersökas ytterligare orsaken till att transporterna går som de gör. 

Förrådspersonalen kan anse att det är onödigt men det kan finnas en bakomliggande orsak. Genom 

att undersöka varför instruktionerna finns går det sedan att göra förbättringar, men orsakerna måste 

först undersökas. Förrådspersonalen kan ha missat att det finns någon uppgift som de egentligen ska 

utföra när transporterna kommer till underhålls- och reservdelslagret och att det är orsaken till att 

transporterna skickas dit. Detta måste undersökas ytterligare för att kunna göra processen bättre. 

För att ta reda på bakomliggande orsaker kan metoden 5 varför användas. Metoden går ut på att det 

frågas ”varför?” tills dess att rotorsaken har hittats (Sayer & Williams, 2007). Siffran fem är en 

godtycklig siffra som används för att illustrera att rotorsaken ska hittas (Moaveni & Chou, 2016), 

därmed kan ”varför?” behöva ställas fler eller färre gånger. Metoden är till för att skilja på symtom 
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och de faktiska rotorsakerna (Benjamin & Murugaiah, 2015). Förbättringsförslaget som arbetats fram 

till möjlighet 1.1 är:  

• Undersök artbetsuppgiftsfördelningen och hur det kan förbättras 

Enligt förrådspersonalen finns det problem med att artiklar som beställs av enskild personal, själva 

måste hämta ut artiklarna från underhålls- och reservdelslagret. Artiklarna kan bli liggande på 

uthämtningshyllan en längre tid om personen är på semester eller liknande när leveransen sker 

(problem 1f, kapitel 4.1.1. Inleverans). Att ha artiklar liggande länge på en hylla i underhålls- och 

reservdelslagret skapar extra lager. Sayer & Williams (2007) skriver att lager, var de än är placerade 

inte är värdeskapande utan det binder upp finansiella resurser. Som nämnt i kapitel 4.1.1 Inleverans 

skickas det automatiskt ett mejl till beställaren när inleveransen är gjord i Idhammar. För att få bort 

lagret kan en lösning vara att fler från beställarens avdelning får mejlet, eller att varje beställare har 

en reserv som antingen kan få mejlet direkt eller som går ut senare om paketet inte är uthämtat. 

Dock måste de mejlen som ska skickas ut senare skickas ut manuellt eftersom det inte sker någon 

registrering när artiklar hämtas från uthämtningshyllan och därför vet inte systemet att artikeln ligger 

kvar på hyllan. Är det många på avdelningen som genomför beställningar kan det istället bli ett 

störmoment för de anställda. En annan lösning kan vara att den som har beställt själv ser till att det 

finns någon annan som hämtar ut artiklarna om beställaren är borta. Det finns olika sätt att lösa 

problemet men det är viktigt att ha en dialog med personalen som beställer för att ta fram en lösning 

som fungerar. Innan det läggs för mycket arbete med att hitta en lösning bör det också undersökas 

ytterligare hur stort problemet egentligen är. Det kanske räcker att förrådspersonalen själva ringer 

upp avdelningen om artiklarna har legat en längre period så någon annan kan hämta ut det. Händer 

det någon gång per år kan det vara den mest fördelaktiga lösningen, då det måste vara i proportion 

mellan hur stort problemet är och hur mycket arbetskraft det ska läggas på att lösa det. 

Förbättringsförslaget för att komma få bort problem 1f: 

• Skapa en dialog mellan förrådspersonalen och övrig personal och försök hitta ett bra 

arbetssätt för att hantera artiklar som beställs av enskild personal 

Det har varit tydligt under intervjuerna att det inte används några instruktioner för hur aktiviteter ska 

genomföras. Ett resultat av det kan vara problemet som förrådspersonalen upplever. Problemet är 

att den adress som fylls i som mottagningsadress när en utleverans ska ske ibland är en adress till en 

postbox (problem 2b, kapitel 4.1.2. Utleverans). Att leverera artiklar till en postbox är inte möjligt och 

det borde den som ska skicka artikeln veta. Gupta & Jain (2015) skriver att fjärde steget i Muda, 

standardisera, är till för att fastställa möjligheter som standarder och fastställa att metoderna görs på 

samma sätt. Fyller inte den som ska skicka iväg något i rätt adress med en gång kommer det medföra 

extra arbete för förrådspersonalen som får söka efter en adress som går att använda som 

leveransadress. Skulle det istället bli en standard att den som ska skicka en artikel kontrollerar att 

adressen är en fungerande leveransadress skulle dubbelt arbete elimineras. Är det någon specifik 

person på företaget som gör fel, kan en lösning för att komma till bukt med problemet vara att prata 

med personen i fråga. Det är även problem med att artiklar som ska skickas är lämnade hos 

underhålls- och reservdelslagret men att det inte har kommit någon beställning från 

inköpsavdelningen och då kan inte utleveransen genomföras (problem 2c, kapitel 4.1.2. Utleverans). 

Problemet kan bero på att beställningen har fastnat någonstans på vägen eller att beställningen till 

inköpsavdelningen inte har genomförts alls. Detta har inte undersökts ytterligare då det ligger 

utanför gränsen för vad som studerats i projektet men det rekommenderas att orsaken till detta 

undersöks. Finns det en tydlig instruktion på hur aktiviteten utleverans ska genomföras kan de 

problemen som uppstår på grund av att anställda gör fel eller missar steg bli färre. Jaca el al. (2012) 

skriver att standardiseringar är som ett redskap för att upptäcka om saker skiljer sig från det normala 
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och på så sätt identifiera problemen fort. Genom att fastställa ett tillvägagångsätt som beställningar 

av utleveranser ska genomföras på, där det inkluderas att en beställning till inköp ska genomföras, 

går det att upptäcka om det finns fler orsaker till varför det inte alltid kommer en beställning från 

inköp. Det gör det möjligt att upptäcka om fler avvikelser och problem finns. Problem 2b och 2c kan 

lösas genom förbättringsförslagen: 

• Ta fram en tydlig instruktion med tillvägagångsätt för utleverans  

• Undersök ytterligare vem eller var problemet med att det inte skrivs fungerande adresser för 

leverans grundar sig 

6.2.3. Lagrets utformning 
Ett problem som flera anställda tog upp under intervjuerna var att det var dålig markering av hyllorna 

i lagret, vilket gjorde det svårt att hitta artiklarna (problem 3e & möjlighet 3.2, kapitel 4.1.3. Uttag). 

De anställda vill att hyllan till varje lagerplats ska vara markerad med artikelnumret synligt. En av de 

anställda poängterar också att det inte enbart är hyllorna som är dåligt markerade utan också 

platserna på underhålls- och reservdelslagret. Även Förrådpersonal 1e tog upp problem med lagrets 

utformning i samband med inventering. Då lagerplatserna varierar inom underhålls- och 

reservdelslagret, är det svårt att hitta rätt artiklar. Ibland är det en hylla som är en lagerplats och 

ibland är det istället flera hyllor som är en och samma lagerplats, vilket resulterar i att samma artiklar 

ibland finns på flera ställen på samma lagerplats (problem 5a & möjlighet 5.1, Kapitel 4.1.5. 

Inventering). 

5S är en metod som används för att strukturera upp en arbetsplats. Andra steget i 5S är strukturera 

(japanska ordet Seiton), vilket handlar om att allt som ska vara kvar ska det skapas en plats åt (Ortiz, 

2016). Även de minsta sakerna ska ha en plats och det ska tydligt markeras ut vad som ska vara var 

(Ortiz, 2016). Det kan också handla om att placera saker mer ergonomiskt (Ikuma & Nahmens, 2012).    

Ett av de problem som finns i underhålls- och reservdelslagret är avsaknaden av tydliga markeringar 

och en förbättring av detta kan bidra till att mindre fel utförs. Då artiklarna kan ligga på olika platser 

på lagerplatsen framgår det att det saknas tydligt uppmärkta platser för artiklarna. Genom att 

strukturera upp var varje artikel ska vara placerad kommer det också underlätta för de anställda som 

ska hämta ut artiklar.  

Att inte hitta till rätt plats och att behöva söka i lagret för att hitta rätt plats medför onödigt arbete 

och onödig rörelse. Slöseri i form av rörelse skriver Sayer & Williams (2007) är när en rörelse sker 

som inte är värdeskapande. Att leta i ett lager för att hitta rätt plats och rätt artikel är en rörelse som 

inte är värdeskapande. Det är arbetstid som den anställde istället kunde lägga på värdeskapande 

uppgifter men som idag används till att leta i underhålls- och reservdelslagret.  

Det fjärde steget i 5 S handlar om att standardisera, saker ska se ut på samma sätt och det ska finnas 

etiketter (Ortiz, 2016). Som Förrådspersonal 1e berättade varierar det hur lagerplatser är uppdelade i 

lagret och det gör att samma artikel kan vara placerade på flera ställen på olika hyllor men på samma 

lagerplats. Artiklarna har inte utmärkta platser på lagerplatsen utan artiklarna placeras där det finns 

plats. När de inte har en markerad plats är det ännu svårare för den som ska genomföra uttaget att 

hitta rätt artikel och också skriva materialrekvisitionen på rätt artikel. Det tar också som tidigare 

nämnt mycket längre tid att hitta rätt artikel. Problem 3e och 5a samt möjlighet 3.2 och 5.1 lösas 

genom förbättringsförslagen: 

• Tydligaregör lagerplatser med artikelns nummer och namn tydligt markerat 

• Ändra så att varje lagerlagd artikel har en lagerplats där alla artiklar får plats 

• Ändra så underhålls- och reservdelslagret har tydliga markeringar för hyllor och platser 
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• Dela upp lagerplatserna på samma sätt i hela lagret i den mån det är möjligt  

Anställd 17a berättar om att när motorerna ska lagras och om det inte finns plats på lagerplatsen 

placeras istället motorn på en annan tillfällig plats (problem 3g, kapitel 4.1.3. Uttag). Sedan blir 

motorerna ibland stående kvar på den tillfälliga platsen trots att det finns plats på lagerplatsen. Det 

finns även liknande problem med övriga artiklar. Artiklarna läggs ibland ovanpå lagerplatsen för att 

utrymmet på lagerplatsen inte räcker till (problem 5f, kapitel 4.1.5.1 Inventering). Som Otriz (2016) 

skriver så ska allt ha en plats, även de minska sakerna. Får inte motorerna eller artiklarna plats på 

lagerplatsen är det något som måste ändras, antingen har det blivit för många motorer eller artiklar i 

lager, och det kan bero på saldofel, eller så är lagerplatsen inte tillräckligt stor för att alla motorer 

eller artiklar ska få plats och då måste lagerplatsen bli större. Det går också att ha en buffertplats likt 

det Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) beskriver, då finns en plockplats och en lagerplats. Dock 

kräver detta en bevakning och ett snabbt arbete för att fylla på plockplatsen vid behov. Bartholdi & 

Hackman (2016) skriver att varje gång en artikel måste sättas ner för att sedan plockas upp igen blir 

det dubbelt arbete. Att både ha en buffertplats och en plockplats kommer bidra till mer arbete. 

Problem 3g och problem 5f kan lösas genom förbättringsförslaget: 

• Ändra så att varje lagerlagd artikel har en lagerplats där alla artiklar får plats, antingen med 

eller utan en buffertplats 

Både Anställd 16a och Anställd 17a finner det problematiskt att det finns små lager utplacerade runt 

om på området (problem 3f, kapitel 4.1.3. Uttag). Anställd 16a tycker det är tidskrävande att först gå 

och hämta artiklar runt om på företaget för att sedan gå till underhålls- och reservdelslagret för att 

lämna rekvisitionen. Anställd 17a finner det problematiskt att behöva hjälpa förrådspersonalen med 

att inventera delar av företagets lager. Detta genomförs då förrådspersonalen inte får inventera 

artiklar som är placerade i ställverk då de saknar specifik utbildning (problem 5l, kapitel 4.1.5. 

Inventering). Anställd 17a anser att det skulle vara lättare om alla lager var placerad på samma plats 

och att förrådspersonalen inventerade alla platser (möjlighet 5.3, kapitel 4.1.5. Inventering). Sayer & 

Williams (2007) skriver som tidigare nämnt att all transport som sker mellan processer är slöseri och 

Petersson et al. (2009) skriver att behovet av transporter kan vara en följdeffekt av dålig layout 

(Muda). Sayer & Williams (2007) skriver också om slöserikategorin rörelse och skriver att allt där 

människor rör sig som inte är värdeskapande är slöseri. Att gå runt till flera olika lager på området för 

att hämta artiklar är alltså slöseri, det är inget som skapar värde för företaget. Det får dock inte 

glömmas bort att placeringarna av lagren på området är där de är av en orsak. Innan dess att några 

förändringar görs måste det undersökas vad orsaken är till att placeringarna är där de är.  

Orsaken till att anställd 17a måste inventera delar av lagren är att förrådspersonalen saknar specifik 

utbildning för att få gå inom det området. Det som den anställde önskar är att det enbart är 

förrådpersonalen som inventerar. För att det ska vara möjligt måste den som ska inventera få rätt 

utbildning. Utbildningen som behövs måste sättas i förhållande till hur mycket arbete det är. Att 

investera i utbildning måste vara lönsamt för företaget annars kommer det troligen inte genomföras. 

Att lägga pengar på att utbilda anställda för ett arbete som tar någon timme per år och för att 

underlätta en anställds arbete är svårt att motivera. För att ta fram en lösning till 3f och 5l samt 

förbättringsmöjligheterna enligt möjlighet 5.3 bör följande förbättringsförslag genomföras: 

• Undersök orsakerna till lagrens placering runt om på företagsområden, och undersök 

möjligheterna till att ha det mer samlat 

• Undersök artbetsuppgiftsfördelningen gällande inventeringen och hur det kan förbättras 
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6.2.4. System  
I underhålls- och reservdelslagret finns det en dator som kan användas för att söka efter artiklar men 

i systemet finns det många sökrader och det finns svårigheter med att veta vilken rad som ska 

användas vid sökning (problem 4a, kapitel 4.1.4. Retur). Anställd 15 tog också upp problem med 

systemet och säger att det är svårt att söka på artiklarna för att det är osäkert vilka beteckningar som 

har använts på artiklarna (problem 3d, kapitel 4.1.3. Uttag). Anställde 16a tycker det är ett 

tungarbetat förrådssystem och om den anställde saknar information om vad som ska hämtas eller 

var det ligger, krävs det mycket arbete för att få fram om artikeln finns i underhålls- och 

reservdelslagret (problem 3d, kapitel 4.1.3. Uttag). Det är även problem med att anställda inte hittar 

rätt lagerplatser och inte har tillgång till att söka i någon dator (problem 3c, kapitel 4.1.3. Uttag).  

Poka-yoke är en teknik som används för att fysiskt förhindra problem (Sayer & Williams, 2007). Poka-

yoke är lösningar som arbetas fram under tiden för att förhindra problem (Antonell & Stadnicka, 

2016). Det framgår från problemen att Idhammar inte är användarvänligt. Genom att använda sig av 

Poka-yoke går det att göra sökmotorn mer användarvänligt. Dock kan det vara svårt att göra om ett 

helt program. Ett annat sätt kan vara att göra en kompletterande instruktion där det framgår vilken 

rad som ska användas för vad och ha utbildning på hur systemet ska användas för att hitta artiklar. 

Innan dess att förändringar genomförs måste det undersökas ytterligare hur systemet fungerar och 

vilka möjligheter som finns i systemet. Att få det mer lättarbetat är väsentligt om de anställda ska 

använda sig av systemet. Är det svårt och tungarbetat kommer de anställda dra sig från att använda 

det. I första steget av 5S, sortera, är syftet att ta bort allt som inte är till nytta för arbetet (Ortiz, 

2016). Målet som finns med att använda 5S är att få bort slöseri och få ordning och reda (Petersson 

et al., 2009). Konceptet går att översätta till Idhammaer, är det för mycket annat som inte används 

uppfattas det som oreda och det tar längre tid. Att ha flera olika rader som går att söka på gör att de 

anställda måste stå och chansa, vilket det tar upp onödig tid och är slöseri med arbetskraften som 

kunde använts till något värdeskapande. Antingen bör Idhammar göras mer användarvänligt eller så 

borde det finnas utbildning och instruktioner på hur sökningar ska genomföras. Det är ett 

datorsystem som används av hela företaget och personalen bör därför kunna använda det. Kan inte 

personalen använda systemet för de uppgifter de är menade för, kommer de istället få leta efter 

lagerplatser eller fråga förrådspersonalen. Frågar en anställd förrådspersonalen om hjälp så har det 

ingen större inverkan men är det många som har problem med sökningarna och därför måste fråga 

om hjälp kommer mycket av förrådspersonalens arbetstid användas till annat än det är tänkt för eller 

inte tänkt för i den utsträckningen. Det krävs inte så stor arbetsinsats för att underlätta för 

personalen och undvika att förrådpersonalen måste lägga delar av arbetstiden på uppgifter som 

egentligen inte behövs. För att ta fram lösningar till problem 3d och 4a är följande förbättringsförslag 

föreslagit: 

• Undersök möjligheterna i Idhammar och utbilda kring möjligheterna 

• Undersök vilka instruktioner som finns till Idhammar och ta fram nya där det saknas 

Problemet med att de anställda inte har tillgång till dator för att kunna söka efter artiklar på, bör gå 

att lösa med enkla medel. Först och främst finns det, som tidigare nämnt, en dator i underhålls- och 

reservdelslagret för att söka upp artiklarna på. Dock är begränsningen i datorn att den som ska 

genomföra en sökning måste ha en egen inloggning för att kunna komma åt sökfunktionen. En 

lösning på problemet skulle kunna vara att det finns en allmän inloggning som datorn är inloggad på. 

Är orsaken till att det inte redan i dagsläget finns att det finns funktioner som inte alla ska komma åt, 

borde det undersökas möjligheterna till att ha en begränsning på inloggningen. De funktioner som 

det finns behov av på datorn är möjlighet till att söka efter artiklar, se lagersaldo och lagerplatser. För 

problem 3c är förbättringsförslaget att fortsätta arbetet genom att: 
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• Undersök möjligheterna till att ha en allmän inloggning på datorn i underhålls- och 

reservdelslagret 

• Undersök möjligheterna i Idhammar och utbilda kring möjligheterna  

Det finns en del problem och möjligheter som rör datorsystemet Idhammar och 

papperslappsystemet för uttag och retur (problem 3h, möjlighet 3.3 & 3.1, kapitel 4.1.3. Uttag). 

Personalen tycker det känns föråldrat att använda papperslappar (materialrekvisitioner) att fylla i när 

uttag ska göras. De vill kunna göra beställningar, reserveringar och uttag direkt i Idhammar. Det är 

också önskvärt att kunna få artiklarna i hopplockade av förrådspersonalen och sedan antingen få det 

utkört till rätt plats på företaget eller hämta ut det ihopplockat på underhålls- och reservdelslagret.  

Som tidigare nämnt finns det ett scanningssystem som har köpts in för att kunna ersätta 

materialreturerna och materialrekvisitionerna. Dock har det inte kommit i bruk än och vad det nya 

systemet kan ersätta är inte helt fastställt. Det måste också undersökas vad det finns för möjligheter i 

programmet Idhammar. När det gäller förslaget om att det ska vara möjligt att komma till underhålls- 

och reservdelslagret och hämta redan i hopplockade artiklar handlar det om frågan vems uppgift det 

egentligen är. Det underlättar för de anställda att förrådspersonalen plockar ihop deras artiklar så de 

antingen kan komma till underhålls- och reservdelslagret och hämta det eller få det utkört. Men 

frågan i det här är vems uppgift det egentligen är, är det i förrådspersonalens uppgift att plocka ihop 

artiklar, då bör det skapas ett fungerande system så det sker smidigt. Är det inte förrådspersonalens 

uppgift bör förrådshanteringsprocessen förbättras så att det inte blir samma ansträngning för de 

anställda att hämta ut och returnera artiklar. Det är lätt för de anställda att se vad som skulle 

underlätta den egna arbetsbelastningen men det är den som har uppgiften inom sitt arbetsområde 

är den som i första hand ska utföra uppgiften. Sedan finns det alltid undantag och möjlighet till att få 

extra stöttning vid behov. Men rutinerna ska skapas och standardiseringar ska finnas så att det finns 

ett sätt att göra på och på så sätt minskas slöseri i företaget (Jaca el al., 2012). För problem 3h och 

möjligheter 3.1 och 3.3 är förbättringsförslagen: 

• Undersök möjligheterna i Idhammar och utbilda kring möjligheterna 

• Undersök artbetsuppgiftsfördelningen vid uttag och resturer och hur det kan förbättras 

I dagsläget fyller de anställda i materialrekvisitioner och materialreturer om de gör uttag från eller 

returer till underhålls- och reservdelslagret. I samband med ifyllnaden av dessa papper finner 

förrådspersonalen ett antal problem (problem 3j, 3l & 3n, kapitel 4.1.3. Uttag). Problemen handlar 

om att personalen skriver otydligt när de fyller i dem, det skrivs fel eller att delar av pappren inte fylls 

i alls. Ofta resulterar problemen i att förrådspersonalen får genomföra extra arbete för att lista ut vad 

som egentligen ska stå, vad som står och vad som är rätt. För att komma till bukt med problemen bör 

det frågas varför personalen inte skriver kostnadsställe, är det för att de inte vet eller för att de 

missar att det ska fyllas i. Det bör också undersökas varför personalen skriver fel artikelnummer, om 

det är för att det slarvas, för att de kollar fel eller för att artikelnumret är dåligt uppmärkt på 

artiklarna. Problem och möjligheter kring märkningen av artiklar hanteras under kapitel 6.2.5 

Artiklarnas märkning. Atal, Lee & Özer (2006) skriver om att ett vanligt problem i affär är att en kund 

plockar en sorts artikel men med olika egenskaper och när de kommer till kassan missar den som 

arbetar i kassan att de är olika artiklar och de registreras som samma, vilket ger saldofel. Det kan 

också vara ett problem i underhålls- och reservdelslagret, att de anställda tror att de tar flera stycken 

av en artikel men de istället tar olika artiklar och då skriver fel på materialrekvisitionen.  

Att skriva så otydligt att personalen inte kan avläsa vad som faktiskt står bör vara ett problem som är 

lätt att lösa. De anställda måste få veta att det är ett problem och att det skapar extra arbete när de 

inte skriver ordentligt. Det är möjligt att de själva inte har vetskap om att det faktiskt är ett problem. 
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Det kan vara så att personalen behöver få lite längre tid på sig för att fylla i pappren ordentligt. Om 

scanningssystemet som tidigare har tagits upp implementeras kan det vara möjligt att slippa problem 

med otydliga handstilar och avsaknad av information. Finns begränsningen i scanningssystemet att 

det inte går att genomföra uttaget innan dess att allt är ifyllt, går det att fysiskt förhindra att vissa fel 

vid uttag genomförs. Det är vad Poka-yoke handlar om, att fysiskt förhindra att problem från att 

uppstå (Sayer & Williams, 2007).   

Till dess att scanningssystemets möjligheter är undersökta och det är kontrollerat vad som är möjligt 

behövs ett sätt att komma till bukt med problemen. En tydlig instruktion som instruerar vad som ska 

fyllas i och hur kan vara en lösning. Dock kommer det inte hjälpa och vara till någon nytta om de 

anställda inte läser instruktionen. Tyvärr är det många som är vana med att genomföra aktiviteten på 

sitt sätt och har gjort det i många år och då kan de vara svårt att få personalen att göra på något 

annat sätt. Det kommer också ta längre tid till en början att utföra aktiviteten på nytt sätt men om en 

standardisering implementeras kommer det på sikt vara en vinning för företaget, likt det 

Billerudkorsnäs beskrev om sin implementeringsperiod.  

På Billerudkorsnäs berättade företaget att de införde ett scanningssystem för flera år sedan och i och 

med det fann fördelar med uttagsaktiviteten. De blev av med felskrivningar och att personal skrev 

otydligt på rekvisitionerna. Motsvarar det system som finns på Fiskeby Board det som finns på 

Billerudkorsnäs kan även Fiskeby Board bli av med sina problem vad gäller otydlighet och 

felskrivning. För att bli av med problem 3j, 3l och 3n bör följande förbättringsförslag implementeras: 

• Ta fram en uppdaterad instruktion för ifyllnad av materialrekvisition och materialretur 

• Undersök möjligheterna med scanningssystem 

Är det bristfällig märkning på artiklarna samtidigt som materialreturen inte är ifylld ordentligt och 

personalen saknar kännedom om artikeln kan det vara svårt för förrådspersonalen att fastställa vad 

det är för artikel (problem 4c, kapitel 4.1.4. Retur). Blir de anställda bättre på att fylla i 

materialrekvisitioner och materialreturer när de tar ut och lämnar tillbaka artiklar kommer 

problemet inte att kvarstå. Att skapa kännedom om alla de artiklar som finns i underhålls- och 

reservdelslagret är troligtvis inte genomförbart. De artiklar som finns i laget är många och de kan 

vara väldig lika varandra till utseendet, vilket gör det svårt att skilja dem från varandra och ha 

kunskap kring alla. Det är svårt att förutspå om problemet kommer försvinna vid implementeringen 

av scanningssystemet. Då det inte går att scanna artiklar som inte har någon streckkod kommer 

samma problem uppstå om scanningssystemet är implementerat och det kommer in en artikel utan 

streckkod och det inte finns någon materialretur. Systemet kommer troligtvis bli mer känsligt om det 

inte finns några etiketter. Problemet bör studeras ytterligare i samband med att ett scanningssystem 

ska implementeras. Förbättringsförslagen för att lösa problem 4c är:   

• Ta fram en uppdaterad instruktion för ifyllnad av materialrekvisition och materialretur 

• Undersök möjligheten till utökad teknisk kunskap hos förrådspersonalen 

Saldofel är något som är ett återkommande problem och det är flera anställda som tagit upp 

problem med saldofel (problem 3a, 3b & 3m, kapitel 4.1.3. Uttag och problem 4g & 4f kapitel 4.1.4. 

Retur). Ett problem som tagits upp är att personalen inte skriver materialrekvisitioner på sina uttag, 

vilket en intervjuperson trodde främst händer på kvällen och natten för då finns inte tid att göra det 

ordentligt. En annan anställd trodde det blev saldofel för att personalen inte skriver 

materialrekvisitioner på artiklar med lite värde. De tänker att de inte är viktigt då det knappt kostar 

något och de förstår inte heller varför de ska fylla i materialrekvisitioner vid uttag av artiklar. Det är 

inte bara när uttag genomförs som det blir saldofel utan även vid returer. Vid vissa returer fylls inte 
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materialreturer i utan artiklarna lämnas bara tillbaka på lagerplatsen. Den anställde lämnar då 

underhålls- och reservdelslagret utan att fylla i materialreturen och på så sätt meddela att artikeln är 

tillbakalämnad. Resultatet av detta blir att förrådspersonalen inte har möjlighet att uppdatera saldot 

då de inte har vetskap om att artiklar har lämnats tillbaka. Varför saldofelen uppstår är något som 

måste undersökas ytterligare för att komma till bukt med problemet. 

En konsekvens av att artiklar inte skrivs ut och skrivs in är att det blir saldofel, det saldot som står i 

systemet stämmer inte med det som finns på hyllan. Det kan också resultera i att när 

förrådspersonalen ska genomföra uttag i systemet på en artikel som en anställd har skrivit en 

materialrekvisition på, finns inga artiklar i systemet att genomföra uttag på.  

Eftersom beställningarna av lagerlagda artiklar sker via beställningspunkt så beställs inga nya artiklar 

om de gamla inte har registrerats som uttagna. Att sakna en viktig komponent kan ha stora 

ekonomiska konsekvenser för företaget.  

De anställda själva tror att saldofelen uppstår för att de inte finns tid att fylla i materialrekvisitioner 

vid uttag av artiklar och att folk inte förstår vikten av att utföra uttaget på rätt sätt. För att få folk att 

förstå varför de ska göra något måste det förklaras. Alla anställda bör få veta varför de ska skriva 

materialrekvisitioner vid uttag av artiklarna och förhoppningsvis blir de bättre på att göra det. För att 

bli av med problem 3a, 3b, 3m, 4g och 4f har följande förbättringsförslag tagits fram:  

• Informera de anställda om vikten av fylla i materialrekvisitioner och materialreturer vid uttag 

och retur av artiklar, oberoende på värdet på artikeln  

• Undersök ytterligare vem eller var problemet med att det inte skrivs materialreturer och 

materialrekvisitioner på artiklar grundar sig  

När inventeringen genomfördes fanns det problem med och förbättringsmöjligheter till Idhammar 

(problem 5b, 5c, 5d & 5j & möjlighet 5.2, kapitel 4.1.5. Inventering). Det är dåligt med information på 

den inventeringslista som skrivs ut till inventeringen. Det som står på inventeringslistan är ett 

artikelnummer, ett övergripande namn och saldot. Då det ligger många olika artiklar på samma 

lagerplats kan det ta tid att hitta rätt artikel, framförallt när det enbart står ett övergripande 

artikelnamn och flera artiklar har samma namn och det som skiljer artiklarna åt är artikelnumret. Ett 

förslag till förbättring är att det skulle vara möjligt att få med mer information när 

inventeringslistorna skrivs ut från Idhammar och att få artiklarna i en önskad ordning på listan. Den 

bristande informationen på inventeringslistan gör att det är svårt att uppmärksamma om något 

skulle vara felmärkt. Det finns även problem med att de artikelnamn som står på inventeringslistan 

inte alltid stämmer överens med namnet som står på artikelns etikett, vilket främst beror på att det 

tidigare datorsystemet uppdaterade artikelnamnen automatiskt och gjorde att artiklarna på hyllan 

hade det gamla artikelnamnet på etiketten. Artikelnamnen uppdateras inte automatiskt längre i och 

med att systemet är bytt mot ett nytt system men det kan finnas artiklar kvar på lagerplatserna som 

har de gamla namnen.  

Atal, Lee & Özer (2006) skriver att problem i lagret inte kommer bli upptäckta om inte det genomförs 

en detaljerad kontroll av lagret. De skriver också att kontrollerna har två syften, att det saldo som 

står i systemet är det samma som det fysiska och att artiklar som har hamnat fel upptäcks och flyttas 

tillbaka till rätt plats (Atal, Lee & Özer, 2006). När inventeringen genomförs borde det vara möjligt att 

hitta de artiklarna med namn som skiljer sig från det som står på inventeringslistan. Ser den som 

inventerar till att alla artiklar som behöver nya etiketter får det kommer de artiklarna som har fel 

benämningar rättas till och problemet kommer att arbetas bort.  
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Inventeringen utförs i dagsläget på ett ineffektivt sätt vilket ses som ett problem. När en inventering 

ska utföras skrivs först en inventeringslista ut, därefter transporterar sig den som inventerar till rätt 

lagerplats. På plats söks det bland papper och artiklar för att hitta rätt artiklar och kunna anteckna 

aktuellt saldo. När inventeringen är klar på lagerplatsen går inventeraren tillbaka till sin arbetsplats 

för att registrera resultatet i systemet. Då måste det återigen sökas bland pappren för att hitta 

artikeln vars resultat som ska fyllas i. Ordningen som artiklarnas resultat ska registreras i skiljer sig 

från den ordningen som inventeringslistan skrivs ut i. Det borde undersökas vad för möjligheter det 

finns att effektivisera denna aktivitet då det är väldigt tidskrävande så som det är nu.  

På Billerudkorsnäs berättade företaget att införandet av scanningssystemet var till stor fördel för 

inventeringen. Hela inventeringen gick mycket effektivare eftersom det blev möjligt att registrera 

resultatet direkt i handdatorn (scannern). Att använda scanningssystemet till att effektivisera 

inventeringen på Fiskeby Board hade varit en bra lösning då scanningssystemet redan finns hos 

företaget. Dock är det inte säkert att det scanningssystem som finns hos Fiskeby Board stödjer 

funktionen inventering, då det inte är samma system som de har på Billerudkorsnäs. Att först stå och 

söka bland papper vid inventeringen och sedan göra om samma sak en gång till för att registrera in 

resultatet i datorsystemet är tidskrävande och ineffektivt. Eftersom inventering är något som görs på 

allt som är lagerlagt hos företaget och alla platser inventeras en gång per år, är det en arbetsuppgift 

som utförs ofta och det finns mycket tid att spara. Skulle inventeringen istället genomföras på 

kortare tid kan artiklar som är av stor vikt eller lagerplatser som har mycket fel inventeras flera 

gånger per år. Genom mer inventering detta kan saldofel uppfattas och saldojusteringar ske 

snabbare. För att komma till bukt med problem 5b, 5c, 5d och 5j samt möjlighet 5.2 finns 

förbättringsförslagen: 

• Ha noggranna inventeringar där det arbetas för att få bort felaktiga artiklar 

• Undersök möjligheterna i Idhammar och utbilda kring möjligheterna 

• Undersök möjligheterna till en mer effektiv inventeringsprocess med handdator eller 

liknande där resultatet registreras direkt  

Under inventeringen observerades det att det var problem med att utgångna artiklar låg kvar i lagret 

(problem 5h, kapitel 4.1.5. Inventering). Det kan vara ett resultat av att en retur har gjorts till 

underhålls- och reservdelslagret efter att artikeln har tagits ur bruk och den anställde har då själv 

placerat artikeln tillbaka på lagerplatsen. Det borde kunnat uppmärksammas om returen gjorts på 

rätt sätt. Förrådspersonalen hade då fått materialreturen och kunnat se i systemet att artikeln inte 

längre var i bruk och hade då kunnat gå ut till platsen och plocka bort artikeln. För att få bort artiklar 

som är utgångna och hitta de som är felmärkta måste förrådspersonalen arbeta aktivt med det. Ser 

de att de kommer in materialreturer som är för utgångna artiklar måste de försöka hitta artikeln och 

kassera den. De måste även arbeta med det under tiden som de inventerar, för då granskas alla 

artiklar på lagerplatsen. Ortiz (2016) skriver om första steget i 5S, sortera, och där skrivs det att när 

saker sparas som inte används skapas det oreda och det blir svårare att hitta andra saker. Jaca et al. 

(2012) skriver att första steget bidrar till att arbetarnas rörelse och utrymmet som används minskas 

och gör företaget mer effektivt. Genom att få bort inaktuella artiklar frigörs utrymme och det blir 

mer ordning, vilket resulterar i att det är lättare för personalen att hitta rätt artiklar. 

Förbättringsförslagen för att få bort problem 5h är: 

• Ha noggranna inventeringar där felaktiga artiklar arbetas med 

• Arbeta aktivt med att få bort utgångna artiklar från lagerplatserna och lägg de artiklar som 

hamnat fel på rätt plats igen 



  

   59 
 

6.2.5. Artiklarnas märkning 
Det finns problem och möjligheter som framkom under intervjuerna rörande hur artiklarna var 

märkta. Dels så tycker en anställd att det skulle vara tydligare på etiketten vilken lagerplats som 

artikeln har (möjlighet 4.1, kapitel 4.1.4. Retur). Samtidigt så finns det problem med att de enheter 

som artiklarna har inte följts (Problem 3k, kapitel 4.1.3. Uttag & Problem 5i, kapitel 4.1.5. 

Inventering). Olika artiklar har olika enheter och den enhet som en artikel har står på artikelns 

etikett. Enheterna är något som de anställda missar och skriver t.ex. 1 styck när de menar 1 

förpackning med flera stycken artiklar i, vilket gör att det blir fel i saldot. Från problemen framgår det 

att etiketterna inte är tillräckligt tydliga för att personalen hitta den nödvändiga informationen. Att 

veta vilken enhet som uttaget ska ske i och veta vilken lagerplats en artikel ska ha är väsentligt för att 

förrådshanteringsprocessen ska fungera. Fungerar det inte blir det saldofel och det kan leda till stora 

konsekvenser. Att göra tydligare på etiketterna om lagerplatser och enheter är lätta medel för att få 

bort tillfällen som skapar saldofel och att artiklar läggs på fel lagerplats. Det måste också utbildas 

inom personalen vad som representerar vad på etiketten. Förbättringsförslaget för problem 3k och 5i 

samt möjlighet 4.1 är: 

• Ta fram mer tydliga artikeletiketter där det framgår vad som är vad och utbilda på avläsning 

av etiketterna 

Vid returer till underhålls- och reservdelslagret uppstår också problem på grund av märkningarna på 

artiklarna, problem som att artiklar har bytt lagerplats under tiden som de har varit i bruk i företaget, 

vilket har gjort att lagerplatsen på etiketten är inaktuell (problem 4b, kapitel 4.1.4. Retur). I samband 

med problemet föreslår förråspersonalen att en möjlighet till förbättring är att vid en retur ska de 

anställda själva kontrollera i datorn, artikelns aktuella lagerplats (möjlighet 4.2, kapitel 4.1.4. Retur). 

Att fånga upp felplacerade artiklar kan vara svårare än att fånga upp artiklar som har gått ut ur 

systemet. På materialreturen står det enbart vad det är som har lämnats tillbaka och inte vilken plats 

artikeln är lagd på. För att fånga upp fel placerade artiklar kan förrådspersonalen anteckna de artiklar 

och lagerplatser som nyligen blivit ändrade och besöka dessa frekvent för att kontrollera om någon 

artikel har hamnat fel och åtgärda vid behov. Det kan vara möjligt att få de anställda att själva 

kontrollera lagerplatser när de ska göra en retur och innan artikeln lämnas på lagerplats. Det finns 

dock en risk att fler istället kommer lämna sina artiklar till förrådspersonalen istället för att lägga 

tillbaka artiklarna på dess lagerplatser. I dagsläget är det många som lämnar artiklarna till 

förrådspersonalen i samband med returer. Ansvarar förrådspersonalen för att alla returer kommer ut 

till rätt lagerplats är det möjligt att få artiklarna på rätt plats trots lagerplatsändringar. Detta skulle 

dock innebära mer arbete för förrådspersonalen och det borde undersökas vems arbetsuppgift det 

ska vara att placera ut artiklar på lagerplatserna.  

På Billerudkorsnäs genomförs aktiviteten retur genom att den anställda lämnar artikeln på en 

bestämd plats med en materialretur och sedan ansvarar förrådspersonalen för att få artikeln ut till 

lagerplatsen. I samband med att förrådspersonalen placerar artiklarna på rätt lagerplats har de 

möjlighet att se över så att etiketterna är aktuella och byta inaktuella etiketter mot nya vid behov. 

Detta är som redan nämnt en alternativ lösning för problemen på Fiskeby Board. Eftersom returer 

genomförs på olika sätt av de anställda på Fiskeby Board ansvarar förrådspersonalen redan i 

dagsläget för att delar av artiklarna som returneras kommer ut till rätt lagerplats igen. Ansvarar 

förrådspersonalen istället för att alla artiklar som returneras kommer ut till lagerplatserna igen kan 

det medföra att andra fel förhindras och de slipper arbeta med felen senare, likt så de gör på 

Billerudkorsnäs. För problem 4b och 4.2 är förbättringsförslagen: 

•  Arbeta aktivt med att få bort utgångna artiklar från lagerplatserna och lägg de artiklar som 

hamnat fel på rätt plats igen 
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• Undersök arbetsfördelningen för vem uppgift det ska vara att artiklar som lämnas hamnar på 

de nya lagerplatserna och undersök hur det kan förbättras 

Ett annat problem är att märkningen på artiklar som returneras kan vara bristfällig och om flera 

artiklar returneras samtidigt har förrådspersonalen svårt att veta vilken artikel som är vilken 

(problem 4d, kapitel 4.1.4. Retur). I dagsläget löser förrådspersonalen det genom att fråga någon 

som har den tekniska kunskapen om artiklarna. En lösning som tidigare har tagits upp är att 

förråspersonalen ska ha mer teknisk kunskap om artiklarna men som det togs upp även då det är 

väldigt många artiklar som är förrådslagda vilket gör att det skulle vara väldigt svårt att ha kunskap 

om alla. Men även mer teknisk kunskap hos förrådspersonalen är en möjlig lösning för detta 

problem. Problemets omfattning måste sättas i proportion till allt arbete för att skaffa teknisk 

kunskap, det är svårt att motivera att det skulle vara en bra lösning om det inte blir lönsamt för 

företaget. Förbättringsförslagen till problem 4d är: 

• Undersök möjligheten till utökad teknisk kunskap hos förrådspersonalen  

Som tidigare nämnt skiljer ibland benämning med det som står på inventeringslistan. Det är inte 

enbart namnet som kan skilja sig utan det kan även vara så att artikelnumret som står på etiketten 

inte stämmer överens med det som står i systemet (problem 5g, kapitel 4.1.5. Inventering). För att 

lösa detta problem bör rotorsaken först hittas. 5 varför är en metod som används för att hitta 

rotorsakerna till problem, där är tanken att 5 varför ska ställas till dess att rotorsaken har hittats 

(Sayer & Williams, 2007). Metoden passar bra till att hitta orsaken till att artikelnumret som står på 

etiketten inte är den samma som i systemet. Att numren skiljer sig kan orsaka stora problem med 

uttag om ett scanningssystem ska implementeras. Det borde även i dagsläget medföra problem och 

förvirringar då artikelnumret är en del av den information som de anställda använder för att hitta rätt 

artikel. För problem 5g är förbättringsförslaget: 

• Undersök ytterligare vem eller var problemet att artikelnumret ändrats grundar sig 

6.2.6. Övrigt 
Förrådspersonalen uppfattar begränsningen som företaget har med att inte kunna hantera gods över 

6,5 ton som ett problem (problem 2a, kapitel 4.1.2. Utleverans). Problem är att det kan ta lång tid att 

få företaget Tunghantering (som används för tunga lyft) att komma till Fiskeby Board, vilket 

resulterar i att leveransen blir stillastående. Orsaken till varför företaget själva inte har möjlighet att 

lyfta gods över 6,5 ton är att det saknas utrustning. Ska nya maskiner köpas in måste det först 

undersökas om problemet är tillräckligt omfattande för att det blir lönsamt att ha egen maskin 

istället för att hyra in tjänsten när behovet uppkommer. Utöver utrustning krävs det också att det 

finns personal med rätt utbildning som kan hantera utrustningen. Detta borde undersökas ytterligare 

för att sedan kunna ta upp möjligheter med att ha lyftmöjligheterna internt. 

Som tidigare nämnt har ökad teknisk kunskap hos förrådspersonalen varit en alternativ lösning på 

vissa problem. Det har även tagits upp som ett problem att förrådspersonalen saknar den tekniska 

kunskapen (problem 3i, kapitel 4.1.3. Uttag). Även att förrådspersonalen inte har förståelse för 

värdet av de artiklarna som finns på underhålls- och reservdelslagret togs upp under samma 

problem. Ett exempel är att en viktig reservdel lämnades in till underhålls- och reservdelslagret i 

början av året för att bli lagerförd, när artikeln behövdes flera månader senare fanns den inte på 

någon lagerplats. Efter omfattande letande hittades artikeln på förrådspersonalens kontor där den 

blivit kvar sedan den lämnades in. Detta var en viktig artikel och de anställda kände inte att 

förrådspersonalen förstod värdet av artikeln.  
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Att förstå värdet av att artiklarna på underhålls- och reservdelslagret är väsentligt för att förstå vikten 

av att det hanteras på rätt sätt. Linker (2009) skriver, i slöserikategorin överproduktion i Muda, att 

överproduktion bidrar till att människor får en minskad motivation för att förbättra arbetsmomenten 

och att minimera kvalitetsproblemen för att det finns tillräckligt med artiklar i alla fall. Detta kan vara 

en orsak till att förrådspersonalen hanterade artikeln på detta sätt. De vet att det finns många 

artiklar i lagret och därför är inte varje artikel av samma värde. Det finns många artiklar i underhålls- 

och reservdelslagret men det finns inte så många antal av varje artikel. Antalet är något som varierar 

bland annat beroende på vad beställningspunkten är för varje artikel men det finns artiklar som det 

enbart finns några få av. Synsättet på underhålls- och reservdelslagrets artiklar borde istället vara det 

motsatta. Eftersom antalet av varje artikel är lågt är det viktigt att arbeta för att förbättra 

hanteringen. Varje artikel är av värde för företaget och tillverkningen, och kostnaderna för artiklar 

som inte finns när de väl behövs kan bli väldigt stora. Det förbättringsförslag som är föreslaget för att 

lösa problem 3i är: 

• Få förrådspersonalen att förstå vikten av de artiklar de hanterar 

• Undersök möjligheten till utökad teknisk kunskap hos förrådspersonalen 

Under kapitel 6.2.4 System diskuterades det vad personalen som inventerade kunde bidra med för 

att förbättra lagerplatserna. Ett annat problem som finns ute på lagerplatserna är att artiklar som är 

skadade lämnas tillbaka till lagerplatsen (problem 5e, kapitel 4.1.5. Inventering). Detta problem kan 

vara svårt för förrådspersonalen som inventerar att uppfatta. De har som tidigare nämnt inte teknisk 

kunskap kring alla de artiklar som finns och kan därför inte genom att inventera uppfatta om någon 

artikel är skadad. På kapitel 6.2.5 Artiklarnas markering diskuterades det att förrådspersonalen ska 

ansvara få ut artiklar på rätt lagerplats vid en retur, och då ha en möjlighet att fånga upp fel så som 

inaktuella lagerplatser. Den som Inventerar och förrådspersonalen som hanterar returer skulle kunna 

fånga upp skadade artiklar om skadorna är väldigt tydliga men övriga skador hade nog varit svårt att 

uppmärksamma. De som har den tekniska kunskapen och vetskapen om det är något som är skadat 

på artikeln är de anställda som använder artiklarna och som returnerar artikeln. För att fånga upp de 

artiklar som är skadade och måste hanteras, behöver det finnas en rutin för hur de anställda ska göra 

om de vill returnera en skadad artikel. Att lägga ut en skadad artikel på lagerplatsen igen kommer 

resultera i att nästa gång artikeln behövs är den fortfarande skadad. Problemet kan motsvaras med 

att ha ett saldofel, då det inte finns någon helt fungerande artikel att hämta. Innan det tas fram en 

rutin bör det undersökas vad för och om det finns instruktioner i dagsläget kring hur skadade artiklar 

ska hanteras. Förbättringsförslaget för att komma till bukt med problem 5e är: 

• Ta fram instruktioner för hur returnering av trasiga artiklar ska ske och kontrollera vad det 

finns för instruktioner sedan innan 

Som nämnt tidigare sker inventeringen på varje lagerplats en gång per år, vilket gör att fel kan hittas 

lång tid efter att de uppstått (problem 5k, kapitel 4.1.5. Inventering). Problemet är att när felen hittas 

dras kostnaderna för artiklar som inte har blivit utskrivna vid uttaget. Detta medför att 

avdelningarnas budgetar blir fel då stora kostnader dras på fel perioder. Blir de anställda bättre på 

att göra uttagen rätt kommer det här problemet att minska. Jaca el al. (2012) skriver att 

standardiseringar gör att det är lättare att uppmärksamma när saker skiljer sig från det normala. 

Genomför all personal uttag på samma sätt kan det vara lättare att uppmärksamma om ett uttag inte 

görs ordentligt. Det måste tas i beaktning att uttag kan göras från underhålls- och reservdelslagret 

dygnet runt, vilket gör det svårt att uppmärksamma fel. Förrådspersonalen arbetar dagtid och när de 

arbetar har de många olika arbetsuppgifter som de utför, därför kan de inte ha koll på allt som 

händer i underhålls- och reservdelslagret. Genom att ha standardiseringar på hur ett uttag ska göras 

kan det medföra att färre misstag utförs. För att tidigare kunna uppmärksamma de saldofel som har 
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blivit, behöver inventeringarna genomföras oftare. Blir inventeringsprocessen mer effektiv 

(diskuteras på kapitel 6.2.4 System) kan det medföra att det finns mer tid att genomföra 

inventeringar på. På så sätt kan det bli möjligt att inventera delar av lagret mer än en gång per år och 

på så sätt komma ifrån att kostnaden dras lång tid efter. Dock kommer det fortfarande kunna 

uppmärksammas månader efter att saldofelet har hänt men inte efter den tidsperiod som det kan bli 

uppmärksammat efter i dagsläget. Det är inte förrådspersonalens fel att kostnaderna dras sent, utan 

det är de som gjort uttagens fel. Problemet är en följdeffekt av att personalen inte skriver ut 

artiklarna ordentligt och att inventeringen sker en gång per år. Förbättringsförslaget för att komma 

till bukt med problem 5k är: 

• Informera de anställda om vikten av att skriva materialrekvisitioner och materialreturer på 

artiklarna, oberoende på värdet på artikeln 

• Undersök möjligheterna till en mer effektiv inventeringsprocess med handdator eller 

liknande där resultatet registreras direkt   



  

   63 
 

7. Sammanställning av förbättringsförslag 
Utifrån det som diskuterats fram under föregående kapitel har en lista med förbättringsförslag 

sammanställts, Tabell 12. Listan är skriven helt utan prioritetsordning, numren på 

förbättringsförslagen finns där för att kunna hänvisas till. Först presenteras de direkt 

implementeringsbara förbättringsförslagen och därefter de förbättringsförslag som kräver vidare 

undersökning. Förbättringsförslagen har som tidigare nämnt arbetas fram för att besvara på 

frågeställning 4, vad för förbättringar som kan genomföras.  

Tabell 12. Föreslagna förbättringsförslag samt vilka problem (Xa-Xn) och möjligheter (X.1-X.3) som förbättringsförslaget ska 

hantera. 

Nummer Förbättringsförslag Problem & 
möjligheter 

Direkt 
implementering 

  

1 Sammanställ ett stödhäfte eller ett stöddokument (Bör 
först undersökas om det skulle brukas) 

1e, 1d 

2 Ha dialog med förrådspersonalen och övrig personal och 
försök hitta ett bra arbetssätt 

1f 

3 Ta fram en tydlig instruktion med tillvägagångsätt för 
utleverans 

2b, 2c 

4 Tydligaregör lagerplatser med artikels nummer och namn 
tydligt markerat 

3.2, 3e 

5 Ändra så att varje lagerlagd artikel har en lagerplats där alla 
artiklar får plats 

3g, 5a, 5f 

6 Ändra så underhålls- och reservdelslagret har tydliga 
markeringar för hyllor och platser 

3e 

7 Dela upp lagerplatserna på samma sätt i hela lagret i den 
mån det är möjligt 

5a, 5.1 

8 Ta fram en uppdaterad instruktion för ifyllnad av 
materialrekvisition och materialretur  

3j, 3l, 3n, 4c 

9 Informera de anställda om vikten av att skriva 
materialrekvisitioner och materialreturer på artiklarna, 
oberoende på värdet på artikeln 

3a, 4f, 4g, 5k 

10 Ha noggranna inventeringar där felaktiga artiklar arbetas 
med 

5d, 5h 

11 Arbeta aktivt med att få bort utgångna artiklar från 
lagerplatserna och lägg de artiklar som hamnat fel på rätt 
plats igen 

4b, 5h 

12 Ta fram mer tydliga artikeletiketter där det framgår vad 
som är vad och utbilda på avläsning av etiketterna 

3k, 4.1, 5i 

13 Få förrådspersonalen att förstå vikten av de artiklar de 
hanterar 

3i  

14 Ta fram instruktioner för hur returnering av trasiga artiklar 
ska ske och kontrollera vad det finns för instruktioner 
sedan innan 

5e 

Ytterligare 
undersökning 

  

15 Undersök arbetsuppgiftfördelningen och hur det kan 
förbättras 

1a, 1.1, 3.1, 3.3, 
4b, 4.2, 5.3, 5l 
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16 Ha kommunikation med inköpsavdelningen och undersök 
vad som går att förbättra.  

1b, 1c, 1d 

17 Undersök möjligheten till utökad teknisk kunskap hos 
förrådspersonalen  

1c, 3i, 4c, 4d 

18 Undersök tillvägagångssättet och undersök om det går att 
förbättras 

1f 

19 Undersök ytterligare vem eller var problemet grundar sig 2b, 2c,3b, 3l, 3m, 
5g 

20 Undersök orsakerna till lagrens placering runt om på 
företagsområden, och undersök möjligheterna till att ha 
det mer samlat 

3f, 5.3 

21 Undersök möjligheterna i Idhammar och utbilda kring 
möjligheterna 

3d, 3c, 3h, 3.1, 
3.3, 4a, 5b, 5c, 
5.2 

22 Undersök vad för instruktioner det finns till Idhammar och 
ta fram nya där det saknas 

3d, 4a 

23 Undersök möjligheterna till att ha en allmän inloggning på 
datorn i underhålls- och reservdelslagret 

3c 

24 Undersök möjligheterna med scanningssystem 3j, 3l, 3n 
25 Undersök möjligheterna till en mer effektiv 

inventeringsprocess med handdator eller liknande där 
resultatet registreras direkt 

5j, 5k 

 

I Tabell 12 presenteras först förbättringsförslag som kan implementeras direkt (förbättringsförslag 1-

14) och sedan förbättringsförslag som innebär att vidare undersökningar måste genomföras innan ett 

förbättringsförslag kan bestämmas och implementeras (förbättringsförslag 15-25).  

Från Tabell 12 framgår det att vissa problem och möjligheter har olika förbättringsförslag och vissa 

förbättringsförslag täcker ett problem eller en förbättring medan andra löser flera. Det bör dock inte 

stirras blint på antalet problem som varje förbättringsförslag täcker. Vissa av problemen är små och 

händer väldigt sällan medan andra större och påverkar vardagen mycket.  

I och med att vissa problem har flera förbättringsförslag är det möjligt att undersöka vilket 

förbättringsförslag som skulle vara till mest fördel för företaget att implementera. Alla de förslag som 

presenteras i Tabell 12 behöver inte implementeras utan vissa täcker samma problem men från olika 

perspektiv. Det finns även förbättringsförslag som är lösningar på kortare sikt och som inte kräver 

samma arbetsinsats som andra, t.ex. förbättringsförslag 1, som kan vara en bra lösning om 

problemet inte är så omfattande. Stöddokumentet skulle kunna skapas direkt för att kunna ha som 

stöd till dess att en mer omfattande förändring genomförs. Detta om företaget väljer att genomföra 

en större förändring också, annars kan stöddokumentet vara tillräckligt.  

En del förbättringsförslag är mer omfattande än andra, exempelvis förbättringsförslag 17, att 

undersöka möjlighet till utökad teknisk kunskap hos de anställda. Det måste först undersökas om det 

är möjligt att ge de förrådsanställda den kunskapen och sedan utbilda förrådspersonalen. Är det 

någon specifik artikel som förrådspersonalen ska ha bättre kunskap om kan det vara en möjlig 

lösning men annars är det svårt. Att förrådspersonalen ska ha teknisk kunskap om alla de lagerlagda 

artiklarna är inte rimligt då de är väldigt många. Förbättringsförslaget i sig är inte omfattande men 

resultatet av förslaget kan vara omfattande om man väljer att utbilda personalen.   
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Hur fördelningen är mellan förbättringsförslagen och kategorierna av problem och möjligheter 

presenteras i Tabell 13. Krysset representerar vilka kategorier av problem och möjligheter som varje 

förbättringsförslag täcker. 

Tabell 13. Förhållandet mellan kategorierna av problem och möjligheter och förbättringsförslagen. Krysset visar vilka 

kategorier av problem och möjligheter som varje förbättringsförslag innefattar. 

Förbättrings-

förslag\ 

kategorier 

av problem 

och  

möjligheter 

Externt Instruktioner Lagrets 
utformning 

System Artiklarnas 
märkning 

Övrigt 

1 X      
2  X     
3  X     
4   X    
5   X    
6   X    
7   X    
8    X   
9    X  X 

10    X   
11    X X  
12     X  
13      X 
14      X 
15 X X X X X  
16 X      
17 X   X X X 
18  X     
19  X  X X  
20   X    
21    X   
22    X   
23    X   
24    X   
25    X  X 

 

I Tabell 13 framgår det att vissa förbättringsförslag bara täcker problem och möjligheter inom en 

kategori medan andra täcker inom flera olika kategorier. De förbättringsförslag som går att 

implementera direkt (förbättringsförslag 1-14) är har problem och möjligheter som är samlade inom 

en kategori med undantag för förbättringsförslag 9 och 11 som täcker två kategorier. De 

förbättringsförslag som kräver fortsatta undersökningar (förbättringsförslag 15-25), täcker i större 

utsträckning flera olika kategorier. Dessa förbättringsförslag täcker stora områden och är mer 

generella vilket gör att olika kategorier av problem och möjligheter kan täckas.  

Vilken ordning som förbättringsförslagen ska utföras i och vilka som ska utföra dem måste Fiskeby 

Board besluta om. Då studien har uppmärksammat problem som ligger utspridda inom området går 

det inte för författaren att fastställa vilket problem som är viktigast att lösa först. Företaget måste 
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sätta kostnaden för förbättringsförslaget i proportion till storleken av problemet för att bestämma 

om de finner det lönsamt att genomföra någon förändring alls. En del problem kan uppstå så sällan 

att företaget inte finner behov av att implementera någon lösning eller förbättring alls. I studien har 

det inte undersökts vilken omfattning problemen och möjligheterna till förbättringar har och 

företaget själv har heller ingen data på det, därför är det svårt att säga hur stort ett problem är. Då 

det inte finns någon vetskap om omfattningen på problemen och möjligheterna har det inte varit 

möjligt att prioritera förbättringsförslagen. 

Det finns förbättringsförslag som med lätta medel kan implementeras och därmed reducera eller få 

bort problem. Dessa förbättringsförslag kan vara fördelaktiga att inleda med, för att fort minska 

antalet problem som finns. Som tidigare nämnt är det inte möjligt för författaren att prioritera i 

vilken ordning förbättringsförslagen ska genomföras då det inte finns tillräckligt med data på 

omfattningen på problemen. Det som kommer presenteras nu är enbart förslag på möjliga 

ingångspunkter. De problem och möjligheter kring märkning av lager och av artiklar är något som kan 

vara fördelaktigt att det börjas arbetas med. Då problemen kring området är många och det finns en 

del följdeffekter i form av andra problemen är detta ett bra område att starta att arbeta inom. 

Förbättringsförslag 4 och 5 innebär att varje artikel ska ha en utmärkt lagerplats där det tydligt står 

vilket artikelnummer som artikeln har. Genomförs dessa förbättringar i underhålls- och 

reservdelslagret kan konsekvenserna bli att färre fel genomförs vid uttag. Effekten av detta är då att 

det blir färre saldofel, vilket stödjer syftet med studien, att få bättre saldokontroll. Under tiden som 

det fysiskt arbetas med att förbättra lagret kan det också vara bra att arbeta med förbättringsförslag 

som kräver vidare undersökningar. Datorsystemet Idhammar är något som kom upp vid många 

intervjuer, detta är också något som hade varit bra att börja arbeta med. Systemet används dagligen 

och då är det viktigt att personalen vet hur det används och vad det finns för möjligheter. Genom att 

parallellt arbeta med implementeringen av förbättringsförslagen och ytterligare undersökningar 

kommer förändringsarbetet i underhålls- och reservdelslagret kunna fortgå. När sedan ett område är 

undersökt kan de nya förbättringsförslagen skrivas till på den lista med de förbättringsförslag som 

ska implementeras.  

Som tidigare nämnt finns ingen information för kostnader kring förbättringsförslagen dock har 

kostnaden för att implementera de förbättringsförslag som tagits fram uppskattats till relativt låg. 

Det handlar inte främst om kostnader för att bygga nya lager, utan kostnader för att göra underhålls-

och reservdelslagret bättre och tydligare med mindre medel som t.ex. förbättra markeringarna i 

lagret. De föreslagna förbättringsförslagen kräver mer arbetskraft än stora investeringar. Det är 

främst en följdeffekt av förbättringsförslag 20 som kan innebära en högre kostnad för företaget. 

Förbättringsförslaget handlar om att personalen önskar ha lagrens placeringar mer samlade på 

området. Som tidigare nämnt så måste alla förändringar sättas i proportion till storleken på 

problemen och möjligheterna och kostnaden för att genomföra dem. Skulle företaget anse att det 

kommer förbättra deras verksamhet om lagren blir samlade kan förändring av lagrensplacering kräva 

en större investering. Kostnaden kommer bero på om det redan finns befintliga platser i närhet till 

underhålls- och reservdelslagret eller om det krävs att nya byggnader byggs. Detta är inget som har 

undersökts i denna studie utan bör undersökas i samband med förbättringsförslag 20.  

Att förbättra markeringarna i underhålls- och reservdelslagret behöver inte bidra med ökade 

kostnader för företaget. Det kan vara möjligt för förrådspersonal att arbeta med förbättringsarbetet 

under delar av arbetsdagarna när det inte finns andra uppgifter att utföra. Detta skulle dock kräva att 

förrådspersonalen har tillräckligt med tid ledigt under arbetsdagarna för att arbeta med 

förbättringar. Skulle de inte ha det kommer extra kostnader i form av mer arbetskraft tillkomma. Har 

förrådspersonalen någon förbättring som de ska arbeta med när tillfälle ges skulle flera problem 
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kunna lösas relativt fort. För att få med de förrådsanställda i förändringsarbetet är det viktigt att 

förklara varför förändringarna ska genomföras och vad målet med dem är. Förrådspersonalen är en 

väldigt viktig del i att kunna implementera förändringar och det är därför viktigt att de vet vad 

orsaken till och målet med förändringarna är.  
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8. Diskussion 
Från Tabell 12, sammanställningen av alla de förbättringsförslag som tidigare diskuteras, framgår det 

att det finns en hel del vidare studier som måste genomföras för att sedan kunna hitta de rätta 

lösningarna. Att ändra på något utan att verkligen undersöka det först och då behöva ändra det igen 

gör det mycket svårare att få förändringarna att följas av personalen. Att genomföra förändringar av 

hur något ska utföras och sedan inse att personalen inte tänker ändra sitt beteende är onödigt 

arbete. För att kunna implementera en förändring måste personalen vara villiga att följa de nya 

arbetssätten. För att få personalen att ändra sättet de utför aktiviteterna på kan Fiskeby Board göra 

som Billerudkorsnäs gjorde, att inte tillåta att aktiviteterna utförs på annat sätt under 

implementeringsperioden. Billerudkorsnäs lät inte de anställda använda materialrekvisitioner vid 

uttag när scanningssystemet skulle sättas i bruk även om det vid implementeringsperioden kunde ta 

längre tid. Genom att personalen tvingas att utföra aktiviteterna på det nya sättet kommer de att 

snabbare komma in i de nya rutinerna. Detta gäller främst hur de utför de olika aktiviteterna.  

Problemens och möjligheternas omfattning är något som inte har undersökts i studien. Omfattningen 

eller storleken på problemen är något som företaget inte har någon data på och har därför inte varit 

en aspekt i studien. För att företaget ska hitta en bra ordning att utföra sina förbättringar i och veta 

vilka förbättringsförslag som ska implementeras bör omfattningen undersökas. Att undersöka 

omfattningen är något som borde genomföras för alla problem för att hitta en prioritetsordning. Att 

genomföra en förbättring som knappt ger någon förändring men kräver mycket investeringar, inte 

bara i pengar utan även i arbetskraft, är troligtvis ingen bra lösning för företaget och därför bör 

företaget undersöka detta ytterligare innan implementeringsbeslut tas.  

Under kapitel 6.1 Instruktioner från företaget jämfört med dagsläget diskuteras alla de instruktioner 

som finns. Där framgår det att inga av de instruktionerna som finns är kompletta. Detta är något som 

också bör arbetas med för att förbättra förrådshanteringsprocessen utöver de förbättringsförslag 

som är presenterade. Finns det tydliga instruktioner för hur de anställda ska gå tillväga och de 

anställda sedan följer dem kan det undvikas att fel genomförs. Att ha instruktioner för hur aktiviteter 

ska utföras är viktiga för att få ett standardiserat arbetssätt vilket är det som Fiskeby Board vill nå. 

Företaget bör därför arbeta aktivt med att få fram kompletta instruktioner för aktiviteterna.  

För vidare studier finns det fler lager på Fiskeby Boards område som borde undersökas. Även studier 

kring tidigare delar av aktiviteterna kan genomföras. I utleveransen har systemgränsen varit från det 

att beställningen kommer från inköpsavdelningen. Innan dess finns det problem som uppstår, vilket 

har tagits upp tidigare i rapporten, och där borde det undersökas vad det är som gör att fel uppstår. 

Många av de förbättringsförslag som har presenterats är också förslag på olika områden som bör 

undersökas ytterligare.  
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9. Slutsats  
Avslutningsvis presenteras frågeställningarna besvarade samt hur både målet och syftet med studien 

uppnåtts.   

 

9.1. Vad finner litteraturen som viktigt för Fiskeby Boards verksamhet och 

förändringsarbete? 
De metoder som främst har setts som användbara vid effektivisering av förrådshanteringsprocessen 

är 5s, 5 varför, Muda och Poka-yoke. Genom att använda och rekommendera dessa metoder har 

förbättringsförslag kunnat arbetas fram för att komma till bukt med de problem som finns. Detta är 

metoder som används mycket vid förändringsarbeten. 

Metoderna som använts för att ta fram förbättringsförslagen är 5s, Muda och Poka-yoke. 5s handlar 

om att strukturera en arbetsplats och är en an de mest kända och använda metoderna till detta. Ett 

steg i 5s är strukturera vilket är något som behövs göras på företaget. Muda har använts för att 

kategorisera slöseri och fastställa då slöseri uppstått under förrådshanteringsprocessen. Slutligen har 

Poka-yoke använts för att ta fram möjliga förbättringssätt som ska förhindra att fel utförs. 

Utöver de metoder som redan har använts i studien har Fiskeby Board rekommenderats att använda 

metoden 5 varför för vidare undersökningar och för att ta fram fler förbättringsförslag. Metoden 5 

varför användas för att hitta rotorsaker till problemen. Metoden går ut på att frågan ”varför?” till 

dess att rotorsakerna hittas, detta är en bra metod för Fiskeby Board för att hitta vad som är 

grundorsaken till en del problem.  

 

9.2. Hur genomförs aktiviteterna inom förrådshanteringsprocessen i dagsläget? 
I dagsläget utförs en del av aktiviteterna inom förrådshanteringsprocessen på samma sätt av 

personalen medan andra aktiviteter utförs på olika sätt av personalen. Aktiviteter som enbart de som 

arbetar i underhålls- och reservdelslagret utför genomföras på samma sätt medan aktiviteterna uttag 

och retur som betydligt fler anställda utför, genomförs på olika sätt. Hur de olika aktiviteterna utförs i 

dagsläget presenteras i kapitel 4. Nulägesbeskrivning.  

 

9.3. Vad finns det för instruktioner om hur processen ska gå till, följs de och är det 

möjligt att implementera dem i den verkliga processen? 
Det finns i dagsläget begränsat med instruktioner för hur aktiviteterna ska utföras. Främst finns det 

ett övergripande simbane-diagram som illustrerar hela förrådshanteringsprocessen som en lång 

process. Till aktiviteten inleverans finns det några olika dokument som går in i varandra, dock finns 

det inget dokument som beskriver hela aktiviteten. För aktiviteten utleverans finns det inga 

ytterligare instruktioner än det gemensamma diagrammet. För aktiviteterna uttag och retur finns det 

en instruktion på hur materialrekvisitionerna och materialreturerna ska fyllas i. För den sista 

aktiviteten, inventering, finns det en beskrivning på tillvägagångssätt i systemet. Problemet är att 

instruktionen är skriven för det tidigare systemet och är alltså inaktuell och oanvändbar i dagsläget.   

De anställda på Fiskeby Board har inte vetskap om det finns några instruktioner som säger hur 

aktiviteterna ska utföras. Eftersom de anställda inte vet om att de finns så följs de inte heller. De 

anställda har istället lärt sig hur de ska göra genom att bli visade, fråga varandra och be hjälp.  
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Det finns ingen komplett instruktion som går att följa för att utföra hela aktiviteten, utan 

instruktionerna beskriver delar. Då aktiviteten inleverans har flera olika instruktioner kan det vara 

svårt att implementera alla samtidigt. Instruktionen för uttag och retur är möjlig att implementera 

men instruktioner säger enbart vad som ska fyllas i på materialrekvisitionen och materialreturen. 

Instruktionen för inventering är som tidigare nämnt oanvändbar och inaktuell.  

 

9.4. Vad finns det för förbättringar som kan genomföras i processen? 
25 förbättringsförslag har arbetats fram från de problem och möjligheter som framkom under 

kartläggningen. Förbättringsförslagen som arbetats fram är både konkreta lösningar som kan börja 

implementeras med en gång och förbättringsförslag som innebär att delar måste undersökas 

ytterligare innan åtgärder kan beslutas. Alla de förbättringsförslag som arbetats fram presenteras i 

Tabell 12. En del förbättringsförslag täcker flera problem och möjligheter medan andra täcker ett 

problem eller en möjlighet. Vissa problem och möjligheter har flera förbättringsförslag kopplade till 

sig och andra är kopplad till en. Det är varierande hur många problem och möjligheter som är 

kopplad till ett förbättringsförslag men antalet problem och möjligheter påvisar inte vikten av 

förslaget. Problemen och möjligheterna är av olika omfattning och att implementera ett 

förbättringsförslag som täcker ett problem kan vara av mer värde för företaget än att implementera 

en förändring som täcker många problem.  

Utöver förbättringsförslagen bör även de bristfälliga instruktionerna som finns för 

förrådshanteringsprocessens alla aktiviteter kompletteras och förbättras så det finns tydliga 

instruktioner som säger hur aktiviteterna ska genomföras.  

 

9.5. Syftesreflektion 
Syftet med projektet är att effektivisera och förbättra förrådshanteringsprocessen i underhålls- och 

reservdelslagret, genom att effektivisera och förbättra nå bättre saldokontroll och ett standardiserat 

arbetssätt. Målet med studien är att ta fram förslag till Fiskeby Board om hur 

förrådshanteringsprocessen kan förbättras för att göra den mer effektiv.  

I rapporten har det först arbetats med att kartlägga dagsläget och därigenom kunna fastställa hur 

aktiviteterna utförs. Under kartläggningen framgick även vad för problem och möjligheter de anställa 

finner inom aktiviteterna. Genom att använda kartläggning och teori kunde förbättringsförslag 

arbetas fram. Förbättringsförslagen täcker olika delar av förrådshanteringsprocessen och genom att 

implementera dessa förbättringsförslag kommer resultatet att bli en mer effektiviserad och 

förbättrad förrådshanteringsprocess. Att standardisera arbetssätten genom att ha tydliga 

instruktioner på hur aktiviteterna ska genomföras är förslag på förbättringar som presenterats. En 

följdeffekt av förbättringsförslagen kommer vara att saldokontrollen kommer vara bättre i 

underhålls- och reservdelslagret. I och med detta anses både studiens syfte och mål vara uppnådda.  
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Anställd 17a: Automation, Fiskeby Board, 2017, Uttag, kort kompletterande intervju 23 mars 

Anställd 17b: Automation, Fiskeby Board, 2017, Retur, kort kompletterande intervju 23 mars 

Anställd 18: Laboratorium, Fiskeby Board, 2017, Uttag, kort kompletterande intervju 23 mars 

Anställd 19: Inköp, Fiskeby Board, 2017, Blandat, kort kompletterande intervju 28 mars 

Anställd 20: Energi, Fiskeby Board, 2017, Uttag, kort kompletterande intervju 30 mars 

Anställd 21: Underhåll, Fiskeby Board, 2017, Uttag, kort kompletterande intervju 31 mars 

Förrådschef 1a: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Inleverans, enskild intervju 27 februari 

Förrådschef 1b: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Utleverans, enskild intervju 2 mars 

Förrådschef 1c: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Inventering, komplettering till intervju av 

Förrådspersonal 1c 27 februari 

Förrådspersonal 1a: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Inleverans, enskild intervju 27 februari 

Förrådspersonal 1b: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Utleverans, enskild intervju 2 mars 

Förrådspersonal 1c: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Uttag, enskild intervju för komplettering av Uttag 8 

mars 

Förrådspersonal 1d: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Retur, enskild intervju för komplettering av Retur 

14 mars 

Förrådspersonal 1e: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Inventering, enskild intervju 24 februari 

Förrådspersonal 2a: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Inleverans, enskild intervju 27 februari 

Förrådspersonal 2b: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Uttag, enskild intervju för komplettering av Uttag 9 

mars 

Förrådspersonal 2c: Förråd, Fiskeby Board, 2017, Retur, enskild intervju för komplettering av Retur 9 

mars 

  



  

   74 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

• Vem är det som intervjuas och när? 

• Vad är det för aktivitet du genomför? 

• Hur ofta genomför du aktiviteten? 

• Vad får dig att genomföra aktiviteten? Finner du själv att behovet finns eller får du 

uppgiften? 

• Hur genomför du aktiviteten? 

• Upplever du några problem eller svårigheter med att utföra aktiviteten? 

• Vad finns du kan förbättras? 

• Några förslag hur? 

• Finns det instruktioner på hur du ska genomföra aktiviteten? 

 


