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Abstract 

The thesis has been carried out at Nedis AB in Jönköping. The aim was to develop 

proposals on approaches that could help the company to continually improve their 

warehouse operations by eliminating unnecessary operations, making the warehouse 

more structured and how they better could use the staff's suggestions for improve-

ment. 

The collection of data consists of observations, interviews with a total of nine people 

from the staff of Nedis AB and a benchmarking conducted at Husqvarna AB. 

 

A number of shortcomings and weaknesses in procedures at the warehouse were iden-

tified. Packing stations were not standardized and they were seen as poorly structured 

and messy. Furthermore, procedures for maintenance and cleaning of the warehouse 

were flawed. There was no one in charge for maintenance, replenishment and clean-

ing materials for the packing stations. There were no clear organization for the im-

provements efforts in the warehouse, and also a low utilization and management of 

staff's ideas.  

 

The results of this thesis are suggested approaches that can address the weaknesses 

identified and that can be used to standardize the work of the warehouse of Nedis AB 

by establishing clear roles and responsibilities, create conditions for participation, 

structuring and creating procedures to maintain an organized workplace. In order to 

work towards continuous improvement, we propose a method where Nedis AB can 

work with visualization of the improvement process. We also suggest that the compa-

ny use boards to easily give feedback and better monitor the on-going improvement 

efforts. 

 

If Nedis AB choose to work enthusiastically with the improvement process and to 

clarify the objectives of the staff, we believe that the proposals presented in this study 

will help the company achieve its goal to work towards continuous improvement. 



 

 

 

  Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på Nedis AB i Jönköping. Syftet var att ta fram för-

slag på arbetssätt som företaget kunde arbeta med för att ständigt förbättra sin lager-

verksamhet genom att eliminera onödiga moment, göra lagret mer strukturerat samt 

hjälpa dem att bättre kunna använda sig av personalens förbättringsförslag.  

Datainsamlingen utgörs av observationer och  interjuver där sammanlagt nio personer 

från personalen på Nedis AB intervjuades och en benchmarking som genomfördes på 

Husqvarna AB. 

Ett antal brister och svagheter i rutinerna på lagret identifierades, till exempel att 

packstationerna inte var standardiserade, att de upplevdes som dåligt strukturerade 

och stökiga. Vidare var rutiner för underhåll och städning på lagret bristfälliga. Det 

saknades ansvariga för underhåll, materialpåfyllnad och städning av packstationerna. 

Det fanns heller inget tydligt förbättringsarbete på lagret och personalens idéer och 

förbättringsförslag utnyttjades dåligt.  

Resultatet i denna studie är förslag på arbetsätt som kan åtgärda de brister som identi-

fierades och som kan användas till att standardisera arbetet på lagret på Nedis AB 

genom att skapa tydliga roller och ansvarsområden, skapa förutsättningar för delak-

tighet, strukturera samt skapa rutiner för att behålla en organiserad arbetsplats. För att 

kunna arbeta mot ständiga förbättringar föreslår vi ett arbetssätt där Nedis AB kan 

arbeta med visualisering av förbättringsarbetet. Vi föreslår även att företaget använder 

sig av tavlor för att enklare kunna ge återkoppling och bättre följa upp det pågående 

förbättringsarbetet.  

Om Nedis AB väljer att arbeta entusiastiskt med förbättringsarbetet samt att de tyd-

liggör målen för personalen så tror vi att de förslag som är presenterade i denna studie 

hjälper företaget att uppnå sitt mål med att arbeta mot ständiga förbättringar.   
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras det företag där examensarbetet genomförts och den pro-

blematik som ligger till grund för examensarbetets syfte och frågeställningar. Avslut-

ningsvis beskrivs avgränsningar och disposition av rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Företaget Nedis AB i Jönköping är en återförsäljare inom elektronikbranschen och 

ingår i koncernen Nedis. Företaget säljer elektroniktillbehör av det egna märket HQ 

och König. Kunderna är hemelektronikföretag inom detaljhandeln från den nordiska 

regionen (Nedis, 2010).  

Företaget bedriver lagerverksamhet i Jönköping och har ingen egen produktion. La-

gerverksamhetens funktion är att hantera orderplock av produkterna samt inlagring av 

godset. Företagets lager har en yta på 11000 m
2
 med 10000 artiklar och tolv anställda. 

Lagrets roll i Jönköping fungerar, enligt VD:n som en förlängning av koncernen för 

att komma närmare kunderna i regionen. 

Nedis AB i Jönköping har under det senaste året expanderat kraftigt. Detta har resulte-

rat i mer försäljning och mer arbete. Fokus har koncentrerats på att leverera beställ-

ningarna med hög leveranssäkerhet. I och med den höga arbetsbelastningen har de 

gamla rutinerna och arbetssätten följt med detta på grund av att företaget inte har prio-

riterat detta problem. Hösten 2009 var en rekordhöst för Nedis AB med omfattande 

försäljning och hög arbetsbelastning. Det var först då företaget märkte av att förbätt-

ringar behövde göras på lagret. Detta då ledningen upplevde att företaget var hårt be-

lastat och närmade sig maxkapaciteten. Upplevda problem var onödiga arbetsmoment, 

stökigt lager, lågt utnyttjande av resurser i form av personal och utrustning. Ledning-

en upplevde att förbättringsarbetet på lagret gick långsamt och ansåg att ett nytt ar-

betssätt för att hantera förbättringar behövdes tas fram. Ytterligare en anledning till att 

företaget ansåg att förbättringar på lagret var nödvändiga var att företaget ville fortsät-

ta att vara konkurrenskraftigt och expandera.  

Ett tidigare examensarbete genomfördes 2008 på företaget (Persson, 2009). I rappor-

ten undersöktes förbättringspotential på lagret som helhet. Det konstaterades att ar-

betssätt och rutiner inte var standardiserade, datorsystemet var begränsat, det fanns 

outnyttjad kunskap hos personalen när det gällde förslag och problemlösningar samt 

att funktionerna godsmottagning och orderplock inte kunde utföras parallellt. Exa-

mensarbetet resulterade bland annat i att Nedis AB införde tvåskift i början av 2010 

för att skilja funktionerna godsmottagning och orderplock från varandra. Lednings-

gruppen beslutade vidare att utreda hur problemen med arbetsätt och rutiner samt den 

outnyttjade kunskapen hos personalen kunde förbättras. Dessa förhållanden utgör 

bakgrunden till syftet med denna studie som formulerats enligt nedan. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att identifiera och ge förslag på arbetssätt som Nedis AB kan arbeta med för 

att ständigt förbättra lagerverksamheten. 

Frågeställningar: 

1. Hur kan företaget eliminera onödiga moment och göra lagret mer strukturerat? 

2. Hur kan företaget bättre använda sig av personalens förbättringsförslag? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi implementerar inte några förbättringar på Nedis AB utan tar endast fram förslag 

som kan åtgärda de problem företaget har. Förslagen på arbetsätt är endast avsedda 

för lagerverksamheten. 

 

1.4 Disposition 

Först beskrivs den teori som är relevant för att förstå innehållet av denna studie. Där-

efter presenteras metoder och genomförande av studien. Datainsamlingen utgör grun-

den till studiens nulägesbeskrivning, analys och reslutat vilka har separata kapitel. I 

sista kapitlet diskuterar vi de metoder som använts, vårt resultat samt de slutsatser vi 

kom fram till. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel förklaras innebörden i konceptet ständiga förbättringar och kopplingen 

till standardiserat arbetssätt samt verktygen för att kunna arbeta enligt dessa koncept.  

2.1 Ständiga förbättringar 

I Japan används ordet Kaizen för ständiga förbättringar. Ordet härstammar från en 

filosofi där grunden är att för varje dag göra förbättringar för det vardagliga livet. Att 

gradvis och ständigt förbättra organisationen förknippar de japanska företagen med 

termen Kaizen (Basu, 2009). 

 

Enligt filosofin från Kaizen, uppnås de långsiktiga målen genom att göra de små sa-

kerna bättre (Basu, 2009). På samma sätt menar författarna Arnold och Chapman 

(2008) att med Kaizen är fokus vanligtvis på att förbättra en relativt liten del av den 

totala produktionen i taget. Till exempel att förbättra ett verktyg inom ett produceran-

de företag. Enligt Larman och Vodde (2009) kan Kaizen ses både som en praktisk 

tillämpning och som ett personligt tankesätt. Ett personligt tankesätt kan till exempel 

vara ”My work is to do my work and to improve my work” och ”continuously improve 

for its own sake.” (Larman & Vodde, 2009, s. 54). Om Kaizen ska ses som en prak-

tisk tillämpning inbegriper det enligt författarna följande steg:   

 

Steg 1. Att välja och öva tekniken som gruppen har valt tills den är helt förstådd. 

 

Steg 2. Att experimentera tills en bättre lösning hittas. 

 

Steg 3. Att ständigt repetera.  

 

Med steg 1 menas att, om en grupp inte lärt sig grunderna om arbetsätten, kan delta-

garna inte heller se vad som behöver förbättras eller förändras med den. Med andra 

ord tas en standard fram av gruppen som den kan arbeta efter. Detta påpekar även 

Liker (2006) som säger att första steget mot ständiga förbättringar är att standardisera 

arbetet.  

 

Med steg 2-3 menas att Kaizen är en pågående aktivitet för alla människor inom en 

organisation för att på så sätt kunna förändra och förbättra en process. Aktiviteterna 

utförs vanligtvis i små experiment, men även på större processer kan Kaizen tillämpas 

(Larman & Vodde, 2009). 

 

2.2 Standardiserat arbetssätt 

Att arbeta med förbättringar innan en process är standardiserad fungerar inte alltid. 

Om en förbättring implementeras i en process som inte är regelbunden ändras proces-

sen ytterligare och då har ingen förbättring skapats utan processen har blivit mer ore-

gelbunden. Det är samma sak som när en kreativ operatör skapar en förbättring i en 

process och den förbättringen inte blir en standard. Förbättringen utövas endast av en 

operatör och det blir svårt för någon annan att fortsätta förbättra processen. Så för att 

arbeta mot ständiga förbättringar måste en process först standardiseras (Liker & Mei-

er, 2006).  
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Standardiserat arbete blev viktigt när massproduktion ersatte hantverk inom tillverk-

ningen. Vetenskapen om standardiserat arbete härstammar från grunderna i Frederick 

Taylors principer om ”Vetenskaplig arbetsdelning” som Taylor arbetade fram i början 

på 1900-talet. Henry Ford använde och förfinade sig av standardiserat arbete i sina 

bilfabriker som var bland de första massproducerande företagen (ibid).  

Metoden utvecklades ytterligare i ett program av Amerikanska arméns egna Training 

Within Industry (TWI). Programmet skapades i början på 1940-talet för att öka pro-

duktiviteten i fabrikerna och på så sätt hjälpa trupperna med förnödenheter. Metoden 

bestod i att arbetsledaren och operatören tillsammans kom fram till hur en operation 

skulle standardiseras (ibid). 

Under den amerikanska ockupationen av Japan efter andra världskriget användes den-

na metod vid återuppbyggandet av landet. Det var på detta sätt som standardiserat 

arbete blev en av grundstenarna inom den Japanska biltillverkaren Toyotas egen stan-

dardiseringsfilosofi (ibid). 

 

Toyota betraktar ett standardiserat arbete som ett måste för att kunna arbeta med stän-

diga förbättringar. Det gamla synsättet med standardiserat arbete som en metod för att 

uppnå ett optimalt tillstånd i arbetet har Toyota övergett. Ett sådant synsätt försvårar 

eller omöjliggör helt arbetet med ständiga förbättringar (Liker & Meier, 2006). Det på 

grund av att om företaget anser att ett arbetsätt är optimalt avstannar arbetet med för-

bättringar eftersom företaget anser att de redan har det bästa arbetssättet. Ett företag 

ska tänka att ett optimalt tillstånd inte kan uppnås utan att de alltid ska sträva mot att 

ständigt förbättra det nuvarande tillståndet. 

 

För att förstå fördelarna med standardiserat arbete måste alternativet och motsatsen 

tydligöras. Stabilitet och kontinuitet associeras ofta med utrustning och material men 

olika arbetsätt kan också vara stabila och kontinuerliga (Liker & Meier, 2006). När en 

process varierar mycket och är slumpmässig påverkar det organisationen på flera sätt. 

Processen kan påverka andra processer i organisationen negativt genom att slump-

mässigt ändra sitt innehåll och resultat. Det kan påverka till exempel takten, kvalite-

ten, skapa mellanlager och binda upp mer personal i processen vid fel. Författarna 

skriver att det är viktigt att inse att stabiliteten i en process aldrig kommer att kunna 

uppnå en perfekt nivå. 

 

En av de traditionella metoderna för att skapa standardiserat arbete är att dokumentera 

rutiner och bestämmelser för hur en arbetsuppgift ska utföras. Dokumentationen får 

sedan operatören läsa in sig på och sedan arbeta efter dessa bestämmelser. En bra be-

skriven arbetsrutin förklarar vem, vad, när och vart en process ska utföras. Det svåra 

med att skapa en standard är att göra den så specifik så att den kan användas av alla, 

samtidig som den ska vara generell så att den möjliggör variation för att passa indivi-

den. Ett användningsområde för standardiserat arbete är att inse var så kallade  ”slöse-

rier” uppstår och varför. Detta kan visualiseras ihop med arbetsbeskrivningen för att 

tydligöra varför en viss arbetsstandard är framtagen (ibid).  

 

Det går att misstolka standardiserat arbete som ett redskap som gör människor till 

arbetsrobotar. Ett standardiserat arbete används främst för att ta fram det bästa arbets-

sättet, dela kunskap och ständigt förbättra den (Goldsby & Martichenko, 2005). 
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2.3 5S 

För att standardisera en arbetsplast kan olika verktyg användas, ett av dessa verktyg är 

5S. Detta verktyg står för de japanska orden seiri, seiton, seison, seiketson, shitsuke 

på svenska betyder de fem orden sortera, systematisera, städa, standardisera och fort-

sätt sköta om: 

1. Sortera   

Enligt Basu (2009), är det första steget i arbetet med 5S att sortera. Med detta menas 

att material och utrustning som inte används på arbetsplatsen ska elimineras. 

Fördelen med att sortera är enligt Wedgwood (2006) att: 

 det minskar slöseri som hindrar arbetet, 

 det skapar en säkrare arbetsplats, 

 det skapar mer plats för lagring av nödvändiga saker, 

 det blir lättare att visualisera processen, 

 

2. Systematisera 

Syftet med detta steg är att allt ska ha sin egen plats, det vill säga att man ska organi-

sera och identifiera de saker som är i viktiga i utförandet av arbetet. Detta för att det 

ska bli effektivare och lättare att hämta till exempel de verktyg som behövs (Basu, 

2009). Anledningen till att allt ska ha en förutbestämd plats är enligt Wedgwood 

(2006) det sparar tid och likaså skapas en överblick över vad som bör finnas vid en 

arbetsplats. 

3. Städa  

Detta begrepp syftar på att kontinuerligt städa arbetsplatsen. Wedgewood (2006) me-

nar att en ren arbetsplats bidrar till att det går att känna igen avvikande situationer 

samt att den förbättrar moralen. Men städa i 5S-sammanhang kan betyda andra saker 

än att bara skapa ett städprogram, det kan också innebära att måla utrustning, väggar 

och golv. 

4. Standardisera 

Om standardisering ska ses ur ett 5S perspektiv, så innebär det att inkludera aktivite-

terna, städa, organisera, systematisera och sortera i de vardagliga handlingarna. Om 

dessa aktiviteter inte standardiseras så återgår snart de förbättringar som gjorts till 

ursprungs stadiet (ibid).  

5. Fortsätt sköta om 

Genom regelbundna möten och utvärderingar behålls den disciplin som skapats och 

förutsättningar skapas för att förbättra de principer som införts. Att fortsätta arbeta 

enligt de föregående principerna och utveckla dem är en viktig del för att arbetet med 

5S inte ska fallera (ibid). 

 

För att kunna ge återkoppling samt identifiera hur långt arbetet med 5S har fortskridit 

kan en matris som Wedgwood (2006) tagit fram vara till nytta, se tabell 1. Matrisen är 

fritt översatt till svenska och består av nivåerna 1-5 i de olika aktiviteterna i 5S, 

sortera, systematisera, städa, standardisera samt forsätt sköta om. Nivåerna 1-5 

fungerar som en skala, där nivå 1 är starten av arbetet med 5S i varje aktivitet, medan 

nivå 5 är ständiga förbättringar av varje enskild aktivitet. Målet med matrisen är att 

personalen ska kunna se hur långt arbete med 5S har fortskridit.   
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Tabell 1. Wedgewoods matris över arbetet med 5S. 

 

Enligt Basu (2009) är 5S är en metod för att skapa ett standardiserat arbetssätt. Wed-

gewood (2006) påpekar att 5S även är en metod som kan skapa en bättre arbetsmiljö, 

eftersom 5S skapar och behåller en städad och säker högpresterande arbetsplats. För-

delarna med 5S anser Basu (2009) är att säkerheten blir högre, det blir bättre ordning 

och reda samt att effektiviteten förbättras. Även den grupp som jobbar med processer-

na får en känsla av egenansvar. Vidare så säger författaren att 5S bidrar till en bättre 

organisering av arbetsplasten och detta i sin tur bidrar till att kvalitén blir bättre. 5S 

bidrar också till att arbetsplasten blir mer strukturerad vilket leder till att produktivite-

ten blir högre då personalen behöver mindre tid för att leta efter verktyg och material.  

Enligt Wedgewood (2006) ska arbetet med 5S vara en ständig pågående process. För 

att påbörja arbetet ska ett område eller en process identifieras och sedan ska alla 5S 

tillämpas på detta område. Författaren påpekar även att för att nå ett bra resultat så 

 Sortera Systematisera Städa Standardisera Fortsätt 

sköta om 

Nivå 5 

Ständiga förbätt-

ringar 

Renligheten i om-

rådet har identifie-

rats och förebyg-

gande åtgärder är 

på plats. 

Behövda objekt kan 

hämtas inom 30 

sekunder med minsta 

antal steg. 

Potentiella 

problem identi-

fieras och mot-

åtgärder doku-

menteras. 

Beprövade metoder 

och praxis för områ-

det lärs ut och an-

vänds. 

Grundorsakerna 

till problem 

elimineras och 

förbättringar 

innehåller före-

byggande åtgär-

der. 

Nivå 4 

Fokus på tillförlit-

lighet 

Rengöringsschema 

och ansvar doku-

menteras och följs. 

Behövda objekt 

uppdelas baserat på 

hämtningsfrekvens. 

Städning och 

underhåll och 

görs regelbun-

det. 

Beprövade metoder 

och praxis för områ-

det används. 

Källor till fre-

kventa problem 

är dokumente-

rade med 

grundorsaken 

och korrigeran-

de åtgärd. 

Nivå 3 

Gör det synligt 

Inledande rengö-

ring är gjord och 

källor till oreda är 

kända och rättas 

till. 

Behövda objekt 

beskrivs och får 

dedikerade platser 

som är märkta. 

Visuell kontroll 

och indikatorer 

fastställs och 

markeras för 

området. 

Avtal om hur märk-

ning, kontroller m.m. 

ska vara dokumente-

ras. 

Arbetsgruppen 

kontrollerar 

rutinmässigt 

området för att 

upprätthålla 5S 

avtal. 

Nivå 2 

Fokus på grund-

läggande nivå 

Nödvändiga och 

onödiga objekt 

identifieras, onödi-

ga objekt tas bort. 

Behövda objekt 

lagras säkert och är 

uppdelade efter 

hämtningsfrekvens. 

Områden är 

markerade och 

den nödvändiga 

prestandanivån 

har noteras. 

Arbetsgruppen har 

dokumenterat områ-

dets standarder och 

kontroller. 

Inledande 5S 

nivå är etablerad 

och har ansla-

gits i området. 

Nivå 1 

Starten 

Behövda och inte 

behövda objekt 

blandas i hela 

området. 

Objekt är slumpmäs-

sigt placerade i hela 

området. 

Områden är 

inte identifiera-

de och märkta. 

Områdets metoder 

följs inte alltid och är 

inte dokumenterade. 

Kontroller i 

området är 

slumpmässigt 

gjorda och det 
finns ingen 5S 

mätning. 
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måste alla 5S användas på en gång. Nyckelfaktorerna för att lyckas med implemente-

ring av 5S är enligt författaren att följande aspsekter beaktas: 

Stöd: Det måste finnas en ledare som är ansvarig för implementeringen av 5S, vars 

ansvar är att arbetet blir gjort.  

Avgränsning: Största misstaget med implementering av 5S är att ett nytt område eller 

zon på arbetsplatsen påbörjas innan det befintliga är strukturerat. 

Personal: Avser att rätt personal ska vara involverad, det vill säga personal som är 

delaktig i processen ska även vara med i arbetet med 5S. 

Kommunikation: Här betonas vikten av kommunikation för att veta vilka parter som 

berörs av implementeringen av 5S samt vad som behöver åtgärdas. 

Utrustning: För att implementeringen av 5S ska gå så bra som möjligt behövs rätt 

utrustning, till exempel pennor, block, fotografier på området innan och efter. 

 

2.4 Visualisering 

Ett komplement till 5S-verktyget kan vara att använda sig av visualisering. Som Liker 

och Meier (2006) tidigare nämnt är visualisering ett användningsområde för att tyd-

liggöra arbetsrutiner och standardiseringar. Visualisering kan användas som en metod 

för att visa hur arbetet ska utföras, till exempel var saker ska placeras, i vilken kvanti-

tet, olika standarder för att utföra en uppgift, samt annan information (Liker, 2004). 

 

Enligt Petersson och Ahlsén (2009) är ett bra sätt att hantera avvikelser som uppstår 

på en arbetsplats att visualisera dem. Exempelvis kan en tavla användas i verksamhe-

ten där det är möjligt att visualisera avvikelserna samt att visa hur långt arbetet med 

att åtgärda dessa avvikelser har kommit. Detta skapar förutsättningar för ett effektiva-

re förbättringsarbete. Anledningen till att en avvikelse ska visualiseras är att det an-

nars är svårt att åtgärda avvikelserna i samma moment som de uppstår. Författarna 

menar att tavlan är navet i förbättringsarbetet. De påpekar även att med hjälp av ett 

standardiserat arbetssätt kommer personalen på egen hand att finna nya avvikelser.  

 

En funktion som tavlan har är att personalen på en arbetsplats har möjlighet att skriva 

upp avvikelser som uppstår i samband med deras arbete.  Genom att använda tavlor 

går det enkelt att se information om olika avvikelser, till exempel vilken person som 

har ansvaret för att avvikelsen blir utredd samt när arbetet med den ska vara klar.  

Med hjälp av förbättringstavlan skapas en samlingspunkt där personalen med jämna 

mellanrum kan hålla förbättringsmöten. Vid dessa möten stämmer gruppen av hur 

arbetet med att åtgärda avvikelserna går samt hur arbetet med nya avvikelser ska han-

teras. 
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2.5 Participation/Delaktighet 

Larman och Vodde (2009) menar att arbetet med ständiga förbättringar är en pågåen-

de aktivitet för alla människor inom en organisation. Enligt Wedgwood (2006) ska 

personalen som är delaktig i processen även vara med i arbetet med 5S. 

 

Idag är delaktighet (eller participation som det benämns framförallt i internationell 

litteratur) en viktig del av arbetslivet och ett centralt koncept inom organisationsut-

veckling och förändringsprocesser. Det är dock svårt att hitta en enhetlig definition av 

begreppet (Karltun, 2007). Wilson (i Karltun 2007) beskriver participation som indi-

videns förutsättningar att planera och kontrollera sina egna arbetsaktiviteter och att ha 

kunskap och möjlighet att göra så. Han definierar participation ur ett psykologiskt 

perspektiv enligt följande: ”The involvement of people in planning and controlling a 

significant amount of their own work activities, with sufficient knowledge and power 

to influence both processes and outcomes in order to achieve desirable goals” (Wil-

son, 1995, i Karltun,  s.34). 

 

Enligt Karltun (2007) finns det ett tydligt samband mellan delaktighet och lyckad 

implementering av förändringsarbete. Forskning visar att en hög delaktighet bidrar till 

att främja en framgångsrik implementering och låg delaktighet är hindrade i lika hög 

grad. Karltun undersökte den upplevda delaktigheten hos 452 brevbärare i samband 

med införandet av ett nytt arbetskoncept för samtliga brevbärare i Sverige. 

Delaktigheten mättes enligt upplevelsen av de tio parametrarna: 1) delaktighet, 2) 

information, 3) instruktioner, 4) kommunikation, 5) möjligheter att påverka 

implementeringen, 6) möjlighet att göra lokala anpassningar, 7) motivation, 8) graden 

av tillfredsställese med arbetskonceptet, 9) lokalt respektive 10) centralt ledarskap. 

Resultaten visade att ju högre upplevd delaktighet av samtliga dessa parametrar bidrar 

till en mer framgångsrik implementering och att en högre produktivitet uppnås. Två 

parametrar framträdde som särskilt betydelsefulla för upplevd delaktighet, nämligen 

möjligheten att påverka implementeringen av det nya arbetskonceptet och att kunna 

göra lokala anpassningar.  

 

En viktig del i ständiga förbättringar är att skapa förutsättningar för delaktighet. Det 

innebär att arbetsledningen skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara delak-

tiga i förbättringsarbetet. Om medarbetarna känner delaktighet och ansvar, ökar enga-

gemanget som i sin tur bidrar till ett bra arbete. Det är därför viktigt att ledningen i en 

organisation stödjer och engagerar sig i medarbetarnas utveckling (Bergman & 

Klefsjö, 2001). Arbetsledare som bara fokuserar på att få arbetet gjort är mindre fram-

gångsrika än de arbetsledare som även fokuserar på de sociala relationerna i organisa-

tionen (Liknert i Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Det finns många fördelar med att arbeta med delaktighet på arbetsplatsen och enligt 

Heller, Pusic, Strauss och Wilpert i Karltun, (2007) poängteras dessa fördelar: 

 Beslut blir ofta mer genomtänkta genom delaktighet eftersom kunskapen från 

medarbetarna tas tillvara. 

 Beslut blir lättare att godta och genomföra eftersom medarbetarna bidragit till 

besluten. 

 Kommunikation och samarbete inom en organisation förbättras genom delak-

tighet och bidrar därigenom till ett organisatoriskt lärande. 

 Förutsättningar för att relationer mellan ledning och medarbetare förbättras 

genom att man löser problem tillsammans. 

 Medarbetare kan bli effektivare genom att vara delaktiga genom att lära sig 

nya saker och ta större ansvar. 

För att skapa motivation och engagemang måste medarbetarna få kännedom om ar-

betsresultatet, upplevt ansvar samt mening med arbetet, se figur 1. Resultatet av moti-

vation och engagemang hos medarbetarna visar sig i form av högre kvalitet på arbetet 

samt högre produktivitet som också poängterades i Karltuns forskning. Vidare skapas 

förutsättningar för en lägre frånvaro hos medarbetarna och lägre personalomsättning i 

organisationen (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

Figur 1. En modell som karaktäriserar en god arbetsutveckling (Hackman & Oldman, 

1976 i Bergman & Klefsjö, 2001, sidan 67). 
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2.6 Implementering av förändringsarbete 

Det övergripande målet för ett förbättringsarbete kan vara att öka kvalitén, förbättra 

leveranssäkerheten samt öka utnyttjandet av resurser i en organisation (Olhager, 

2000). 

 

Karltun (2007) identifierar i sin forskning främjande samt hindrade faktorer i samband 

med förändringsarbete i samverkan mellan forskare och praktik. Flera av dessa fakto-

rer är givetvis tillämpade även när förändringsarbetet äger rum utan involvering av 

forskare och andra utomstående förändringskonsulter. Iakttas inte dessa faktorer kan 

det få till följd att implementeringen av förbättringsarbetet tar längre tid eller att det 

blir misslyckat: 

 

Faktorer som kan främja ett förändringsarbete: 

 Att skriva projektplan samt kontrakt 

 Att skapa nära kontakt med de som berörs av förändringen 

 Att skapa en decentraliserad projektorganisation 

 Att ha en tydlig rollfördelning mellan forskare och praktiker 

 Att ha förståelse för kraven hos de olika intressenterna 

 

Faktorer som kan hindra ett förändringsarbete: 

 Projekttrötthet 

 Ifrågasättande av projekt 

 Byråkratisk organisation 

 Diffusa roller samt otydlig ansvarsfördelning  

 Toppstyrd organisation. 

 

Vi har i detta kapitel visat på betydelsen av att arbeta med ständiga förbättringar enligt 

ett standardiserat arbetssätt. Detta genom att arbeta enligt principerna om 5S, att tyd-

liggöra arbetsrutiner och standardiseringar genom visualisering. Vidare ska förutsätt-

ningar finnas för delaktighet och uppmärksamhet på vilka faktorer som främjar re-

spektive hindrar en framgångsrik implementering av förbättringsarbete för att nå goda 

resultat i en verksamhet.
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs metoder och tillvägagångssätt som använts vid genomförandet 

av denna studie. 

3.1 Metod 

3.1.1 Intervju 
För att få förståelse för arbetssituationen på lagret inledde vi med att genomföra en 

halvstrukturerad intervju med personalen på lagret. Syftet med intervjuerna var att 

tydligöra vad personalen tyckte och tänkte om arbetet och det arbetsätt som de använ-

de sig av vid undersökningstillfället, samt att skapa underlag till förslag för hur Nedis 

AB kan standardisera sina arbetssätt.  

 

Underlaget till intervjumetoden var framtagen enligt ”Undersökningsgången i en en-

kätundersökning” (Ejlertsson, 2005), se bilaga 1. Intervjuunderlaget delades ut tre 

dagar innan intervjuerna till personalen så att de på så sätt kunde vara bättre förbereda 

för intervjun.  

3.1.2 Observation 

Vi genomförde därefter en deltagande observation på Nedis AB under två dagar 

(Lantz, 2007; Olsson, 2008). Observationen gjordes i syfte att fördjupa och bredda 

datainsamlingen till nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen ihop med intervjuun-

derlaget. Ytterligare en anledning till att vi genomförde observationen var att vi skulle 

få mer förståelse för lagrets funktioner och personalens arbetsätt. 

3.1.3 Benchmarking 
För att få bättre förståelse för hur ett förbättringsarbete fungerar i praktiken genom-

förde vi en benchmarking (Arnold et al., 2008) på Husqvarna AB i Huskvarna, där vi 

fick en 5S-ansvarig inom produktion. Under rundvandringen fick vi ta del av hur 

Husqvarna AB arbetar med förbättringar och 5S. Vi informerades om arbetsätt, ut-

veckling och fick tips och idéer om hur Nedis AB kan arbeta med detta.  

 

3.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt med all lagerpersonal på Nedis AB, där nio av tolv 

anställda på lagret medverkade. Målet var att så många som möjligt skulle delta för att 

få en så pålitlig datainsamling som möjligt och att bättre kunna identifiera problem. 

En av oss ledde intervjun och den andre antecknade resultaten. Intervjun tog cirka 20 

minuter per person och genomfördes i en ostörd miljö i ett konferensrum på Nedis 

AB. Efter att alla intevjuer genomförts sammanställde vi intervjuunderlaget och diss-

kuterade innehållet tillsammans 

 

Av de tolv anställda på lagret var det två personer som vi bortsåg ifrån på grund av att 

vi inte ansåg att deras arbetsuppgifter var relevanta för studien. Den tredje personen 

som inte deltog var inte på företaget vid tiden för intervjun. Vi bortsåg även från 

VD:n och logistikchefen, detta på grund av vi tidigare haft samtal med dem och vid 



Metod och genomförande 

12 

 

dessa tillfällen fått del av deras åsikter. Ytterligare en anledning till att vi bortsåg från 

dessa två personer var att vi ville fokusera på åsikterna från lagerpersonalen.  

 

Observationen genomfördes under de två skiften på lagret. Vid varje skift arbetade vi 

cirka fyra timmar tillsammans och med hjälp av en anställd på lagret. Under hela ob-

servationen antecknade vi främst arbetsätt, rutiner och övrigt vi bedömde var viktigt 

för denna studie. Vi ställde även generella frågor om lagret till personalen under ob-

servationen. Flertalet gånger under dagen träffades vi för att sammanfatta vad vi ob-

serverat.  

 

Benchmarkingen genomfördes i två delar under samma dag. Först fick vi en introduk-

tion om Husqvarna AB och deras förbättringsarbete för att sedan gå en rundvandring 

på avdelningens produktion och ta del av hur förbättringsarbetet fungerade i prakti-

ken.  

 

Introduktionen började med en genomgång av produktionen hos Husqvarna AB. 5S-

ansvarig berättade vilka produkter som tillverkades i Huskvarna och på den avdel-

ningen han var ansvarig för. Under genomgången antecknade vi relevant information 

för vårt arbete och ställde frågor kopplade till förbättringsarbete och 5S. Vi frågade 

även om idéer på hur vi kunde tillämpa dessa principer på Nedis AB.  

 

På Monteringsfabriken som benchmarkingen genomfördes på tillverkades röj- och 

motorsågar. Efter introduktionen av företaget och produkterna så fick vi en genom-

gång av deras förbättringsarbete knutet till hela företaget. 5S-ansvarig förklarade 

grunderna i 5S och förutsättningarna som är viktiga vid arbetet med det. Vidare så 

berättade han vilka fallgropar Husqvarna AB hade haft i samband med implemente-

ringen av förbättringsarbetet och 5S samt vilka risker han trodde Nedis AB skulle 

kunna uppleva. 
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4 Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen beskrivs företaget Nedis AB i Jönköping samt koncernen Ne-

dis mer ingående. Vi förklarar de funktioner i lagerverksamheten som är relevanta för 

rapporten. Först beskrivs utformningen av lagret övergripande samt de olika hyllsy-

stemen. Vidare förklaras godsmottagningens och utleveransens del i lagret samt 

packstationernas utformning. Avslutningsvis beskrivs personalen och arbetsmiljön på 

lagret.  

4.1 Nedis AB i Jönköping 

År 1969 startades företaget under namnet Orbitus AB i Huskvarna. Till en början sål-

de Orbitus AB reservdelar och komponenter till vitvaror men 1994 utökades sortimen-

tet och företaget inledde försäljning av delar till butikskedjor.  

Det holländska elektronikföretaget och koncernen Nedis köpte Orbitus AB 1998 och 

förändrade företagets produktutbud ytterligare. I samband med ägarbytet fick Orbitus 

AB en helt ny marknad med tillbehör inom hemelektronik samt nytt namn i form av 

NedisOrbitus AB. Lagerverksamheten på företaget hade i uppgift att försörja de kun-

der som finns i den nordiska regionen (Nedis, 2010).  

 

Företaget hade som mest cirka 30000 olika artikelnummer på lagret i Huskvarna och 

för att kunna expandera ytterligare undersöktes möjligheter till nya lokaler. Lösningen 

blev nya lokaler på Torsviks industriområde och flytten inleddes 2001. I samband 

med flytten ändrades namnet till Nedis AB. Efter flytten till Torsviks industriområde 

har Nedis AB ökat lagret till ca 11000m
2
 och vid tiden för studien hade företaget cirka 

30 anställda. 

 

Organisationens hierarki är uppbyggd så att det finns en VD följt av fyra avdelnings-

chefer, se figur 2. De fyra är: ekonomichef, logistikchef, produktchef/innesäljarchef 

och försäljningschef. På lagret är ansvaret fördelat på två lagerförmän en för 

plock/pack och en för mottagning/inleverans. 
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Figur 2. Organisationsschema på Nedis AB i Jönköping (Nedis, 2010). 

 

4.2 Koncernen Nedis 

Koncernen Nedis startades 1980 i Nederländerna under namnet Gilad Electronics, 

men bytte namn redan två år senare till Nedis. Företaget koncentrerar sig på att sälja 

elektronik och reservdelar inom det området med det egna märket König (Nedis, 

2010). 
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4.3 Lagrets utformning 

I dagsläget är lagret uppdelat i fyra delar, ett pallställage, plockhyllor, godsmottag-

ning/utleverans och ett hyllsystem med högfrekventa artiklar eller som personalen på 

Nedis AB kallar den "Topp 100", se figur 3. Lagret som helhet täcker en yta på ca 

11000m
2 
och det finns cirka 10 000 artiklar. I lagret finns det två inlastningsportar 

men bara en med lastkaj. De två portarna är placerade på samma vägg, så både in-och 

utlastning genomförs på samma sida av lagret. 

 

Till sin hjälp har lagerpersonalen tre truckar för att flytta pallar inom pallställagen. 

Laddstationen är placerad vid porten nära packstationerna. Truckarna laddas under 

natten och används sedan vid inleveransen. Dessutom används en truck under dagen 

för orderplock. Det finns i dagsläget inga parkeringsplatser för truckarna när de inte 

används. För mindre artiklar används plockvagnar eller palldragare. Övriga paket och 

artiklar lyfts manuellt. Skräpstation finns vid godsmottagningen och innehåller en 

wellpapp- och plastpress samt sopkärl för källsortering 

 

Packstationerna och godsmottagningen är placerade nära ytan där godset ställs innan 

utleverans eller inlagring. Mellan packstationerna och godsmottagningen finns en 

lastkaj med port. Emballagemaskinen är placerad vid packstationerna medan skräp, 

papp och returkartonger placeras vid godsmottagningen där en wellpappress finns. 

Tompallar staplas på ytan vid packstationerna bakom hyllsystemet med högfrekventa 

artiklar. 

 

Verktyg och material finns i de mindre pallställagen närmast packstationerna och 

bakom hyllan där de mest högfrekventa artiklarna lagras. Vid hyllan ställs även tom-

pallar, pappkartonger skumplast och pallburar. 
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Figur 3. Lagerlayouten på Nedis AB (Nedis, 2010). 
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4.3.1 Pallställage 
Pallställage används för att lagra helpall med samma artikel, se bild 1. Med detta me-

nas att artiklar av större kvantitet beställs in och de som inte får plats i plockhyllorna 

lagras i detta pallställage som fungerar som ett buffertlager. På marknivån i pallställa-

get lagras artiklar som kan plockas utan truck.  

 

Bild 1. Bild på pallställage 
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4.3.2 Plockhyllor 
Här lagras merparten av artiklarna i lådor eller så placeras de direkt på hyllorna, se 

bild 2. Plockhyllorna är utformade i tre gångar, och varje hyllrad består av två bokstä-

ver som följer alfabetisk ordning. Gångarna i hyllorna är smala så att endast en vagn 

och en person kan gå i mellan. Artiklarna på plockhyllorna har låg vikt så det behövs 

inga verktyg eller hjälpmedel för att plocka ner dem. 

 

 

Bild 2. Bild på lagrets plockhyllor 
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4.3.3 Högfrekventa artiklar 
På lagret finns det en ansvarig som ska göra en frekvensstudie av artiklarna varje må-

nad. De hundra mest frekventa artiklarna denna period ska lagras på en separat plock-

hylla närmast packstationerna. Hyllan kallas av personalen ”Topp 100”, se bild 3. I 

och med att Nedis AB säljer produkter inom teknikbranschen skiftar artiklarnas fre-

kvenser kraftigt från period till period, där höst är högsäsong och försommar är lågsä-

song. 
 

 

 

Bild 3. Hylla ”Topp 100”. 
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4.4 Godsmottagning/Utleverans 

4.4.1 Inleverans 
Varorna transporteras med lastbil till Nedis. Vid inleveransen fristaplas varorna på 

ytan vid godsmottagningen. Varorna delas upp i två kategorier, pallar med blandade 

småartiklar och helpall med en artikel. En helpall kontrolleras och kan transporteras in 

till pallställagen direkt medan en blandpall måste packas upp och kontrolleras av per-

sonalen innan artiklarna kan placeras i lagret. Allt gods ska kontrolleras och registre-

ras av personalen. Detta görs manuellt och stämmer inte antalet gör personalen en 

notis till inköparen. Varorna registreras i lagrets datasystem och placeras sedan på sin 

lagerplats.  

 

Vid inleverans av blandade artiklar använder sig personalen av vagnar för att placera 

artiklarna i lagret. Först packas artiklarna upp och kontrolleras, sedan placeras de på 

vagnen. 

4.4.2 Orderplock 

Ordrarna och plocklistorna skrivs ut från skrivaren på ordermottagningen och arbets-

ledaren delar sedan upp ordrarna till personalen. Plocklistan är anpassad så att perso-

nalen ska gå en kort runda för att plocka artiklarna med vagn. Om en artikel inte finns 

på sin plats får personalen söka efter artikeln i datasystemet. Där visas artikelns buf-

fertplats i lagret och då kan personalen hämta och fylla på artikeln. 

 

När hela ordern är färdigplockad tar personalen med sig vagnen till en packstation. 

Vid packstationen ska alla artiklar packas ned i lådor med packsedel och sedan place-

ras på pall eller godsvagn vid utleveransen. 

 

4.5 Packstationerna 

Denna arbetsplats används för att paketera och packa upp samt kontrollera artiklar, se 

bild 4. Vid varje station finns en dator med företagets lagersystem. För att kunna pa-

ketera artiklarna behövs papplådor i olika storlekar, emballage, tejp, kniv och sax för 

att utföra processen.  

 

Papplådorna som artiklarna packas ner i är under packstationens arbetsbord. Verkty-

gen som personalen använder sig av är placerade direkt på arbetsbordet. Det finns 

ingen beskrivning och inga rutiner för hur en packstation eller en plockvagn ska se ut 

eller skötas. Istället är varje person ansvarig för att städa efter sig. Varje station eller 

plockvagn kan variera med avseende på material och verktyg. Information till perso-

nalen som är i anslutning till packstationerna sätts upp direkt på varje station. Infor-

mationen kan skilja sig från station till station, det kan vara att informationen ser olika 

ut eller att den inte finns. Verktyg och material placeras i lådor för bättre ordning men 

även detta kan skilja sig mellan de olika stationerna.  

 

Centralt placerad i lagret finns en skrivare för adresslappar. Den används när en order 

är klar, då skriver personalen ut adressen från datorn och klistrar den på lådan.  
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Lagerförmannen har ansvaret för hela inleveransen, men det finns ingen områdesan-

svarig när det gäller packstationernas eller plockvagnarnas underhåll och utformning.  

 

Bild 4, Packstation på lagret 

4.5.1 Plockvagn 
Plockvagnarna används vid inleverans till lagret då artiklarna ska placeras på hyllsy-

stemen samt vid orderplock. En plockvagn har två till tre hyllplan, oftast en stege 

samt lådor för förvaring av verktyg och plockartiklar, se bild 5. De flesta vagnar är 

även utrustade med en skrivplatta som orderplocken kan fästas vid. 

En vagn har ingen förutbestämd plats och kan då placeras valfritt i lagret när persona-

len inte använder den. 
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Bild 5, Plockvagn på lagret. 

4.6 Lagerpersonalen 

På lagret arbetar det totalt tolv personer, ibland även inhyrd personal vid arbetstoppar. 

Det finns två lagerförmän, en för plock/pack och en för mottagning/inleverans. Lager-

förmannen för mottagning har i arbetsuppgift att planera inleverans, personalansvar 

samt förbättringsarbete på lagret. Lagerförmannen för plock/pack har i arbetsuppgift 

att fördela ordrar till personalen, ta hand om storkunder samt personalansvar.  

 

Arbetspassen är fördelade så att fyra personer arbetar mellan 06.00-15.30 måndagar 

till torsdagar. Resterande sex personer arbetar mellan 08.30 till 17.00 måndagar till 

fredagar. 

 

4.7 Arbetsmiljö 

På Nedis AB:s lager, är plockhöjden för alla hyllorna utom pallställagen från 5 centi-

meter till 2 meter ovanför golvet. Artiklar som inte får plats på hyllan placeras längst 

upp ovanpå hyllsystemet, vilket är mer än 2 meter i höjd.  

 

Det finns inga artiklar som kräver extra utrustning för lyft vid plockorder eftersom 

flertalet av artiklarna är av mindre karaktär. Personalen på lagret har inte fått någon 

ergonomisk utbildning på flera år. 

 

Arbetstempot på lagret varierar dagligen med mer ordrar på eftermiddagen än på för-

middagen. Detta på grund av att de flesta kunderna väntar med att lägga sina ordrar 

till så sent som möjligt likaså har företaget fler ordrar på hösten än på våren. 
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4.8 Möten  

Lagermöten med alla anställda på lagret samt logistikchefen äger rum var 6:e vecka. 

Då diskuteras förbättringar, idéer, förslag samt viktig information. Lagerförmännen 

samt logistikchefen har möten en gång i veckan för att diskutera mer kortsiktiga lös-

ningar samt avstämning av veckan som gått och veckan som kommer. 

 

Informationsflödet i lagret sprids via lagerförmännen. De kan ha kortare möten med 

personalen i veckorna eller via e-mail skicka ut viktig information, alternativt sätta 

upp information på den allmänna tavlan.
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5 Resultat 

Kapitlet innehåller först en nuläges-och benchmarkinganalys och därefter våra för-

slag till förbättringar av arbetssätten. Nulägesanalysen görs utifrån intervjuunderla-

get och våra synpunkter och slutsatser utifrån observationerna. De problem vi och 

personalen identifierade sammanfattas i en lista. Utifrån nuläges-och benchmarking-

analysen ger vi förslag på verktyg och arbetsätt för hur Nedis AB kan hantera dessa 

problem. 

5.1 Nulägesanalys 

I detta avsnitt börjar vi med att analysera lagrets utformning följt av packstationerna, 

vagnarna, arbetsmiljön och möten. Avslutningsvis summeras problemen som persona-

len och vi identifierade. 

5.1.1 Analys av lagrets utformning 
Utifrån intervjuerna konstaterades att personalen tyckte att ytan vid packstationerna 

och runt inlastningen var ostrukturerad då det saknades markeringar över var paketen 

skulle placeras vid inlastning. Likaså tyckte de att det saknades markeringar för var 

plockvagnarna skulle placeras då de inte användes längre. Personalen tyckte att den 

ostrukturerade situationen bidrog till att området runt packstationerna kändes stökig. 

Flera upplevde också att lagret var trångt och att ytan där burar och pallar ställdes var 

rörig. Hyllsystemen på lagret upplevdes stökig och hyllorna ansågs inte vara anpassa-

de till kartongerna.  

 

Under de två dagar då vi genomförde intervjuer och deltagande observation på Nedis 

AB kunde vi konstatera en logik i utformningen av lagret. Packstationerna var place-

rade i direkt anslutning till inlastningen, vilket vi upplevde som smidigt och effektivt 

med tanke på att transporten av paketen blir kortare. Packstationerna var placerade 

nära varandra vilket vi tyckte gav en social känsla då det oftast fanns fler personer 

som arbetade i närheten av den egna packstationen.  

 

Utrymmet på hyllorna som användes till förvaring i lagret var inte alltid optimalt. På 

flera ställen i lagret fanns det stora kartonger som tog mycket plats på hyllorna med 

endast ett fåtal artiklar inuti. Hyllan där de hundra mest frekventa artiklarna lagrades 

var dåligt utnyttjad. På en del ställen fanns också kartonger som tog plats då de var 

tomma. 

 

5.1.2 Analys av packstationerna/vagnarna 
Personalen upplevde att packstationerna var stökiga och ostrukturerade. Detta tyckte 

även vi utifrån den deltagande observation som genomfördes på lagret. Personalen 

tyckte att packstationerna var små och ostrukturerade. Vi upplevde att de inte var 

standardiserade då de skiljde sig i utformning och alla verktyg fanns inte tillgängliga 

vid varje station.  
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Under observationen noterade vi att en del verktyg låg i lådor på packstationerna. 

Dessa lådor var inte optimerade för dessa verktyg, vilket gjorde att mycket mer plats 

blev upptagen än vad som var nödvändigt. Samma sak gällde för vagnarna som an-

vändes vid orderplock. Vagnarnas utformning och utrustning kunde skilja sig åt då de 

inte fanns några rutiner över hur de skulle se ut. 

 

De flesta i personalen tyckte att packstationerna skulle vara allmänna och opersonliga. 

Flertalet av personalen upplevde att rutinen för materialpåfyllnad var krånglig och 

onödig samt att det skulle finnas ett tydligt arbetsätt och en ansvarig för materialpå-

fyllnaden. Merparten av personalen tyckte att det skulle finnas större buffertar av ma-

terial på varje packstation. Personalen tog material från en annan packstation istället 

för att fylla på från förrådet.  

 

Vid observationen fick vi reda på att packstationerna tidigare var personliga men vid 

tillfället för denna studie var ansvaret för packstationerna flytande. Det fanns inga 

rutiner för hur en packstation skulle se ut samt vem som hade ansvaret för underhållet 

och städning av en packstation. Lagerförmännen hade ett övergripande ansvar men på 

detaljnivå var ansvarsområdet diffust. 

 

Vagnarna var personliga vilket upplevdes av personalen som bra, detta då personalen 

kunde utrusta vagnen efter det egna behovet. De tyckte att varje person borde vara 

ansvarig för sin egen vagn. Det fanns ingen utsedd ansvarig eller tydlig rutin för hur 

skötseln av vagnarna skulle utföras. Vid observationen noterade vi att vagnarna inte 

var standardiserade och det fanns inga klara direktiv för verktyg och material som 

skulle finnas på en vagn.  

 

5.1.3 Analys av arbetsmiljön och möten 
Personalen upplevde att lagermötena hölls för sällan och att de var alldels för långa. 

Mötena var ofta illa planerade i tid och för många förbättringsförslag ansågs komma 

upp samtidigt. Detta ledde till att endast personalens viktigaste förbättringar diskute-

rades och de ”mindre viktiga” glömdes bort.  

Under de två dagar vi genomförde vår datainsamling på lagret lade vi märke till att 

personalen hade många idéer och förslag till förbättringar gällande lagret. Det fanns 

dock inte någon tavla eller förslagslåda där man kunde nämna dessa förslag, istället 

fick personalen frivilligt lämna förslag och idéer till lagerförmännen. Vi anser att detta 

system inte tillåter personalen att få komma fram med idéer på ett bra sätt. Deras idéer 

behandlades på lagermöten som lagerförmännen hade med logistikchefen en gång i 

veckan. All personal på lagret hade möte var 6:e vecka för att diskutera förbättringar, 

vilket vi ansåg var för sällan eftersom det blir för mycket att diskutera på en gång. 

5.1.4 Sammanfattning av nulägesanalysen 
Utifrån analysen och intervjuunderlaget identifierade vi följande brister och problem: 

 Hyllsystemet på lagret är inte standardiserat. På flertalet ställen tar artiklarna 

onödigt mycket plats och ibland får inte alla artiklar plats i sina kartonger. Li-

kaså är hyllan med de mest frekventa artiklarna lågt utnyttjad.  

 Packstationerna är inte standardiserade, de upplevs som dåligt strukturerade 

och stökiga. 

 Ytan runt packstationerna upplevds som trång. 
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 Det finns inga rutiner för underhåll och städning på lagret. 

 Det saknads ansvariga för underhåll, materialpåfyllnad och städning för pack-

stationerna. 

 Det finns inget tydligt förbättringsarbete och uppföljning på lagret. 

 Det är lågt utnyttjande och dålig hantering av personalens idéer. 

 

För att åtgärda problemen kring struktur, standardisering, städning och underhåll kan 

Nedis AB arbeta mot ett standardiserat arbetsätt. Enligt teorin är 5S ett verktyg som 

kan användas för att implementera detta arbetsätt.  

 

Företagets problem med lågt utnyttjande av personalens idéer och förbättringar samt 

att de inte har något tydlig struktur över förbättringsarbetet kan åtgärdas genom visua-

lisering. Visualisering tydliggör metoderna och rutinerna för förbättringsarbete samt 

att det ger en överblick för personalen hur arbetet ska fortskrida.  

 

5.2 Benchmarkinganalys 

I detta avsnitt beskriver vi mer i detalj den benchmarking som genomfördes på Hus-

qvarna AB 

Efter tips från lärare på Tekniska Högskolan i Jönköping tog vi kontakt med 5S-

ansvaig på monteringsfabriken på Husqvarna AB. En av hans arbetsuppgifter är att 

arbeta med förbättringsarbete inom produktionslinorna. Vi valde att utföra benchmar-

kingen på Husqvarna AB för att de använder sig av visualisering av förbättringsarbete 

samt standardiserat arbete i form av 5S. 

 

Husqvarna har en världsledande roll inom tillverkning av utomhusprodukter. Exempel 

på produkter som de tillverkar är gräsklippare, trädgårdstraktorer och röj- och motor-

sågar. Företagskulturen kännetecknas av kostnadseffektivitet och målsättningen är att 

ha en god tillväxt och hög lönsamhet (Husqvarna, Affärsidé, 2010; Om Husqvarna, 

2010). För att uppnå kostnadseffektivitet så har Husqvarna AB arbetat med principer-

na 5S och visualisering av förbättringsarbete i cirka fem år.  

  

På Husqvarna AB är alla avdelningar uppdelade i ansvarszoner, detta för att alla ytor 

ska ha en ansvarig. 5S-ansvaig menar att detta underlättar arbetet med 5S eftersom 

alla har ansvar för en yta. Han betonade också att det svåraste att arbeta med i prakti-

ken inom 5S var ”Fortsätta sköta om”. Detta då det finns risk att personalen förlorar 

intresse och disciplin. Han belyste vikten av engagerade ledare för att motivera och att 

hålla arbetet igång. 5S-ansvaig påpekade vikten av att förbättringsarbetet ska genom-

syra hela företaget och inte en enskild avdelning. Detta för att personalen på en avdel-

ning inte ska känna sig särbehandlade och ifrågasätta förbättringsarbetet. Om persona-

len vet att förbättringsarbetet är generellt för hela företaget minskar risken för ifråga-

sättande av projektets syfte. 

 

Visualisering är något Husqvarna AB har arbetet med under lång tid för att ge perso-

nalen återkoppling på arbetet och för att underlätta möte och utvärderingar. 5S-

ansvaig visade några exempel på tavlor, bilder och dokumentation som de använder i 

förbättringsarbetet. Husqvarna AB använder sig av en tavla för 5S och en tavla för 

förbättringsarbete. Vi fick efter presentationen gå ut i produktionen och se hur dessa 
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tavlor såg ut och hur de användes samt hur förbättringsarbetet fungerade på Husqvar-

na AB. 

 

Han visade oss en förbättringstavla som användes på en monteringslina på monte-

ringsavdelningen för motorsågar. På tavlan fanns flera olika zoner med information 

visualiserad inom områdena förbättringar, mål för förbättringar, genomförda förbätt-

ringar, säkerhet, produktionsfel, information och utvärdering om arbetet med 5S. 5S-

ansvaig berättade att möten genomfördes i samband med utvärderingen av tavlan, där 

den ansvarige gick igenom de olika områdena på tavlan och tog emot synpunkter från 

deltagarna. På så vis menade han att personalen får en bättre feedback på sitt arbete. 

Han visade även hur tavlor kan användas i samband med produktionsplanering, kapa-

citet och utnyttjande. Denna tavla var mer ämnad för produktionsansvariga och var 

placerad i ett rum avskilt från produktionen.  

 

Efter att han hade visat oss tavlorna och berättat om mötena som användes på avdel-

ningen gick vi vidare för att studera arbetet med 5S. På avdelningen fanns det doku-

mentation av hur varje S skulle tillämpas inom den aktuella zonen, detta i form av 

bilder och instruktioner. 5S-ansvaig visade hur de hade sorterat och systematiserat 

avdelningen genom att märka upp zoner på golvet så att personalen ska veta vart saker 

ska placeras samt att det ska bidra till en bättre ordning. Han visade att de flesta verk-

tyg och material hade tydliga platser med etiketter.  

 

Under rundvandringen på monteringslinan för motor- och röjsågar upplevde vi att 

arbetsplatsen var väl strukturerad då det flesta material och verktyg hade sin förutbe-

stämda plats och etikett. Gångarna på arbetsplatsen var fria från material och verktyg 

som kunde hindra framfarten. Likaså var arbetsbänkar, golv och gångar fria från 

smuts och skräp. Det fanns tydliga säkerhetsåtgärder för att skydda personalen, till 

exempel såg vi skydd för truckarna i gångarna så de inte kunde köra på personalen 

eller monteringslinorna. Dokumentationen för hur varje S skulle tillämpas i varje zon 

framstod som tydligt förklarad med bilder samt att den var placerad inom zonen. Tav-

lorna var placerade i anknytning till den avdelningen eller produktionslinan den till-

hörde. Vi upplevde att tavlorna var tydliga då det var enkelt att ta del av informatio-

nen samt att det var relevant och aktuell information på tavlorna.     

Vid benchmarkingens slut ville 5S-ansvaig poängtera viktiga delar för ett bra förbätt-

ringsarbete. En viktig del enligt han är att ha engagerade ledare för förbättringsarbete, 

detta för att engagera och motivera personalen. Personalen måste få tid att arbeta med 

förbättringar annars finns det stor risk att förbättringsarbetet avstannar. Han menade 

att tid och rätt förutsättningar i form av verktyg och material måste finnas tillgängliga 

för personalen, detta för att kunna utföra förbättringsarbetet. Vidare betonade han att 

hela företaget måste arbeta med förbättringar för att minska risken för ifrågasättande 

av projektet samt att skapa delaktighet hos personalen. Arbetet med möten kring för-

bättringsarbetet påpekade 5S-ansvaig är en viktig del för att arbetet inte ska stanna av. 

Vidare menade han att möten måste hållas kontinuerligt och med jämna mellanrum 

för att ständigt hålla förbättringsarbetet igång. 
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Sammanfattningsvis tycker vi att det var intressant att se hur ett förbättringsarbetet 

fungerar i praktiken då vi tidigare enbart hade läst om det i teorin. De största intryck-

en vi tar med oss från denna benchamarking är att de krävs tålamod och tid för att 

arbetet mot ständiga förbättringar ska uppnås. 

5.3 Förslag till förbättringar 

I detta avsnitt ger vi förslag till hur Nedis AB kan använda sig av standardiserat ar-

betssätt för att kunna arbeta mot ständiga förbättringar. Som hjälpmedel för införande 

av ett standardiserat arbetsätt nämns förutom 5S även visualisering och delaktighet. 

Flertalet av våra idéer och tips baseras på den benchmarking som genomfördes på 

Husqvarna AB. 

5.3.1 Förslag till standardiserat arbete 

Inför arbetet med 5S på Nedis AB 

Innan arbete med 5S kan påbörjas så måste en eller flera ansvariga utses, detta för att 

kunna lyckas med implementeringen av arbetssättet. Den eller de som är ansvariga, 

exempelvis lagerförmännen måste vara väl insatta i arbetet med 5S för att kunna för-

medla innehållet till personalen som ska vara involverad.  

 

Det är mycket viktigt att personalen får vara delaktig i de beslut som tas i arbetet med 

5S eftersom det är lättare att efterfölja rutiner och beslut som de själva varit delaktiga 

i att besluta om enligt tidigare forskning – se avsnitt 2.5. 

 

En viktig punkt för att arbetet med 5S ska bli så effektivt som möjligt är att rättvist 

zonindela lagret. Varje zon får en eller flera ägare som är ansvariga för arbetet med 5S 

inom zonen. Viktigt är att zonerna blir jämnt fördelade så att personalen inte får 

ojämn arbetsbelastning. På Husqvarna AB fick personalen själva komma överens om 

hur zonindelningen skulle vara uppdelad. Vi menar att zonindelningen av lagret på 

Nedis AB kan bestämmas gemensamt av personalen för att skapa en rättvis zonför-

delning av lagret - denna zonindelning är inte slutgiltig utan kan ändras vid behov. 

 

I arbete med 5S är det viktigt att visualisera och dokumentera. Nedis kan använda sig 

av följande hjälpmedel: digitalkamera, etikettskrivare samt pennor och block som ska 

finnas tillgängliga för personalen. Benchmarkingen som genomfördes på Husqvarna 

AB visade att dessa hjälpmedel var vanligt förekommande på deras arbetsplats. 

Första steget: Sortera 

Arbetet med 5S börjar med att personalen sorterar i den zon de har ansvar för. De an-

svariga för zonen börjar med att dokumentera allt som inte behövs och är onödigt 

inom zonen. Föremål som anses onödiga eller är placerade i fel zon tas bort direkt ur 

zonen. Föremål som den ansvarige är osäker på om de ska vara kvar dokumenteras 

och tas upp vid nästa 5S-möte som förklaras mer ingående senare i kapitlet.  

Frågor som personalen kan tänka på när de går igenom sin zon och dokumenterar är: 

 Behövs detta material eller verktyg? 

 Vad fyller det för funktion? 

 Hur stort antal av detta behövs i sådana fall? 

 Om det behövs, hur ofta kommer jag att använda det? 
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Utifrån dessa frågor vill vi att personalen ska kunna ifrågasätta de föremål som finns 

inom zonen och om de är relevanta för arbetet. Genom att personalen sorterar föremål 

i sin zon kommer det att minska den upplevda känslan av att lagret är stökigt.  

Andra steget: Systematisera 

De föremål som är kvar inom zonen ska ha sin egen och förutbestämda plats. Det be-

tyder att föremål som används mest frekvent ska vara närmast användaren. De ansva-

riga kan markera upp var föremålen ska vara placerade med till exempel etiketter, 

skuggmarkering och golvmarkeringar. Vi noterade att detta var vanligt förekommande 

metoder för systematisering på Husqvarna AB.  

När personalen ska systematisera i zonen kan de tänka på vilka föremål som används 

mest. Föremål som behövs för att utföra en aktivitet ska systematiseras i direkt närhet 

till området. 

 

Utifrån egna observationer och interjuver med personalen upplevde såväl personalen 

som vi att packstationerna var stökiga och ostrukturerade samt att burarna tog onödigt 

mycket plats. Personalen skulle till exempel kunna markera på golvet var burar och 

truckar ska placeras för att få det mer strukturerat och skapa en mindre stökig arbets-

plats. Packstationerna och vagnarna kan systematiseras genom att en etikett placeras 

på den plats där verktyget eller materialet ska vara samt utrusta packstationerna och 

vagnarna med lådor och fack för material och verktyg. 

 

Alla datorer och skrivare på lagret bör vara nära till hands och klara alla typer av or-

derhantering. I hyllsystemet kan en extra dator placeras för orderplock då den ska vara 

nära tillhands vid kontroll av lagersaldo. 

Tredje steget: Städa 

För att det inte ska råda oenighet mellan personalen på lagret om en zon är tillräckligt 

städad ska personalen på Nedis AB i förväg bestämma en gemensam standard för hur 

zonen ska se ut när den är städad. Standarden för städningen kan visualiseras med 

hjälp av bilder på zonen när den är städad. 

För att underlätta arbetet med städningen så måste rätt utrustning finnas samt ett 

gemensamt städsätt tas fram av personalen på Nedis AB. För att minimera förekoms-

ten av smuts och skräp i zonen ska orsaken till nedsmutsning lyftas fram och åtgärdas.  

 

Som vi förklarade tidigare så fanns det ingen ansvarig för städning på lagret. Genom 

vårt förslag kommer det att finns ansvariga för varje zon så att städning enklare kan 

följas upp. För att underlätta samt behålla en städad och ren nivå på lagret så måste 

rätt förutsättningar finnas i form av städutrustning och tid för städning. 

 

Förbättringsförslag för städning är att det ska finnas fler sopstationer för hantering av 

wellpapp. Städning ska ske i det vardagliga arbetet men det måste också ges tid för 

städning. I och med att vi rekommenderar en zonindelning av lagret så ingår även 

ansvar för städning och underhåll för zonansvariga.  
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Fjärde steget: Standardisera 

Personalen på Nedis AB ska komma överens om gemensamma standarder för de tidi-

gare aktiviteterna sortera, systematisera och städa. De ska även komma överens om 

när de ska arbeta med 5S och hur det ska inkluderas i de vardagliga aktiviteterna. 

Standarder som personalen på Nedis AB kommer överens om kan visualiseras med 

hjälp av bilder som placeras inom zonen eller på en gemensam plats på lagret. 

 

På Husqvarna AB bestämmer personalen tillsammans vilka standarder som ska gälla 

och hur arbetet med 5S ska inkluderas i det vardagliga arbetet. När en standard har 

bestämts har den zonansvarige i uppgift att visualisera och sätta upp rutinen inom zo-

nen.  

Femte steget: Fortsätt sköta om 

För att arbetet med 5S på Nedis AB inte ska stanna av eller fallera måste personalen 

fortsätta med aktiviteterna inom varje S. Ett bra sätt för Nedis AB att följa upp 5S-

arbetet är att hålla regelbundna möten med all personal och stämma av hur långt de 

kommit i arbetet med 5S.  

För att kontrollera hur arbetet med 5S fortskrider i varje zon kan Nedis AB använda 

sig av en revision. En revision innebär att en anställd från Nedis AB går igenom en 

zon och tittar kritiskt på hur arbetet med 5S sköts. Ett bra verktyg till revision är att 

använda sig av ett protokoll som personalen gemensamt tar fram. Metoden använde 

även Husqvarna AB för att säkerställa att arbetet fortskred i rätt riktning. Syftet är att 

identifiera brister inom de olika områdena för att kunna åtgärda dem samt att arbetet 

med 5S inte ska stanna av.  

 

Vi har tagit fram ett exempel på hur ett revisionsprotokoll skulle kunna se ut, se bilaga 

2. Exemplet är uppbyggt så att den följer ordningen i 5S-aktiviteterna med sortera 

först och fortsätt sköta om sist. Aktiviteterna har två kärnfrågor som är kopplade till 

respektive S för att enklare kunna utvärderas. Varje aktivitet och kärnfråga kan bedö-

mas på en skala, till exempel 1 till 5 eller med ja- och nej-svar. 

5.3.2 Förslag till ständiga förbättringar 

Som vi nämnde i teoriavsnittet anses navet i ett förbättringsarbete vara att använda sig 

av tavlor som visualiserar förbättringsprocessen. Vi ger i detta avsnitt exempel på hur 

Nedis AB kan använda sig av tavlor till sitt förbättringsarbete.  

Huskvarna AB använde sig av två tavlor, en förbättringstavla och en tavla för 5S. Vårt 

förslag består av en tavla som innehåller tre delar, två delar som tillhör förbättringsar-

betet och en del som tillhör standardiserat arbete. Se figur 4 för en miniatyr av hur 

tavlorna hänger ihop med varandra och se figur 5, 7 och 8 för varje tavla individuellt. 

Layouten på tavlorna är utformad för att passa de vanligaste whiteboardtavlorna. 

Miniatyren illustrerar hur dessa tre delar kan se ut ihop. De delar som är kopplade till 

förbättringar har vi valt att namnge ”Förbättringstavla 1" och "Förbättringstavla 2" 

och tavlan för standardiserat arbete kallar vi”5S-Tavla”. Anledningen till att vi har 

placerat "Förbättringstavla 1" centralt är att den innehåller den viktigaste informatio-

nen angående förbättringar. "Förbättringstavla 2" och "5S-Tavla" fungerar som ett 
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komplement till "Förbättringstavla 1". Nedan förklaras de olika tavlornas innehåll och 

arbetsätt mer detaljerat.  

 

Figur 4. Miniatyr av tavlan. 

Inför visualisering av förbättringsarbete 

En eller flera ansvariga för förbättringsarbete måste utses och vi anser att det lämp-

ligtvis skulle kunna vara samma personer som är ansvariga för arbetet med 5S. De 

ansvarar även för att fylla i information på tavlan. Innan arbetet kan påbörjas med 

förbättringstavlan måste en lämplig plats hittas. Förbättringstavlan ska vara centralt 

placerad så personalen på Nedis AB enkelt kan se förbättringstavlan i det vardagliga 

arbetet. Innehåll och arbetssätt till förbättringstavla 1 och 2 

Förutsättningar för att förbättringsarbetet ska fungera är att personalen på Nedis AB 

får tid att arbeta med förbättringar och närvara vid möten. Genom att personalen blir 

beviljad tid att arbeta med förbättringar så kan de ansvariga för förbättringsarbetet 

ställa krav på personalen att ett visst antal förbättringar ska uppnås exempelvis varje 

månad. Benchmarkingen på Husqvarna visade att personalen arbetade efter målet sex 

förbättringar per månad för en grupp med en till tio deltagare. Vi föreslår att ett lämp-

ligt antal förbättringar per månad för Nedis AB med tolv anställda är fem förbättring-

ar. Detta för att förbättringsarbetet inte ska stanna av samt att personalen ska ha ett 

mål att uppnå varje månad. Målet på antalet förbättringar som personalen ska uppnå 

och antalet påbörjade förbättringar som ska tas i bruk, ska visualiseras på förbättrings-

tavlan.   

 

För att en förbättring ska få räknas in bland den kvot som ska uppfyllas varje månad 

måste de ansvariga för förbättringsarbetet besluta om förbättringen ska genomföras. 

Ett sätt för de ansvariga för förbättringsarbetet att förmedla antalet genomförda och 

påbörjade förbättringar är att visualisera dem via ett diagram på "Förbättringstavlan 

1", se figur 5. Detta diagram visar historiken av antalet förbättringar som genomförts 

gentemot antalet förbättringar som ska vara uppfyllda vid en viss tidpunkt. Meningen 

med detta är att personalen ska kunna se hur väl målet uppfylls varje månad. 
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Figur 5. Förbättringstavla 1. 

 

Vi har gjort ett exempel som visar hur ett diagram skulle kunna se ut, se figur 6. Som 

vi nämnde innan så föreslog vi att Nedis AB exempelvis skulle kunna ha som mål att 

uppnå fem förbättringar per månad, detta blir 60 förbättringar per år, se blå linje i fi-

gur 6. Den gröna linjen visar utfallet av antalet förbättringar per månad, i detta fall har 

vi simulerat en siffra per månad för att kunna illustrera detta exempel bättre. 

 

 

 

Figur 6. Diagram över antalet förbättringar. 
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När en medarbetare har upptäckt en förbättring ska denna person fylla i en mall för 

förbättringsförslag och placera den på "Förbättringstavla 2".  På denna tavla finns det 

en zon som heter ”Förslag på förbättringar”, se figur 7. Vi har tagit fram ett förslag på 

en mall som personalen på lagret kan fylla i när en förbättring upptäckts, se bilaga 3. 

 

Förbättringar som genomförs sätts upp i zonen ”Aktiviteter” på "Förbättringstavla 1", 

se figur 5. Här står det vem som är ansvarig för genomförandet av förbättringen, dead-

line samt hur långt genomförandet har fortskridit. Till sin hjälp föreslår vi att de kan 

använda sig av 1-4 kriterier som uppdateras på tavlan. Dessa kriterier är:  

 

1. Ansvarig har utsetts och deadline har fastställts. 

2. Ansvarig för förbättringen har påbörjat arbetet. 

3. Ansvarig avslutar förbättringen. 

4. Förbättringen dokumenteras och analyseras. 

 

Slutförda förbättringar placeras i zonen "Resultat av förbättringar" på "Förbättrings-

tavla 2", se figur 7. Dessa förbättringar är implementerade, analyserade och dokumen-

terade. Det ska vara enkelt för personalen att se vilka fördelar de nya förbättringarna 

har inneburit. Exempel på vad som ska visas av en implementerad förbättring är: 

 

 Visualisering med bild före och efter implementeringen av förbättringen. 

 Analys av fördelarna av förbättringen. 

 Hur lång tid implementeringen har tagit. 

 Vem som har varit ansvarig för implementeringen samt personen som upp-

täckte förbättringen. 
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Figur 7. Förbättringstavla 2. 

 
Exempel på användning av förbättringstavla 1 och 2 

På "Förbättringstavla 1", är ett exempel illustrerat. Under rubriken "Aktiviteter" finns 

det tre förbättringsförslag som ska genomföras. Förbättringsförslagen har fått en titel, 

tilldelats en ansvarig samt deadline när förbättringen ska vara genomförd. Under ru-

briken "Status" visas hur långt arbetet med förbättringen har fortskridit. I samband 

med att dessa tre förbättringar har valts att genomföras har zonen med "Antal förbätt-

ringar denna månad" uppdaterats till tre. När förbättringarna är slutförda kan de do-
kumenteras och placeras i zonen ”Resultat av förbättring” på ”Förbättringstavla 2”. 

Innehåll för 5S-tavla 

På en 5S-tavla så kan varje S visualiseras i form av bild följt av en kort beskrivning. 

Syftet med detta är att personalen på Nedis AB alltid ska bli påminda om arbetet med 

5S samt kunna se vad varje S innebär. Detta kompletteras med allmän information om 

5S, till exempel de olika arbetsstegen samt de fördelar som arbetet medför, se figur 8. 

För att personalen ska veta var i arbetet med 5S de befinner sig, kan en matris visuali-

seras för att tydliggöra gruppens mål och framsteg. Vi har valt att fritt översätta matri-

sen av Wedgwood (2006) för att visualisera personalens arbete med 5S - se avsnitt 

2.3. Denna matris placeras i samband med resultatet från revisionen.  
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På tavlan placeras tomma revisionsprotokoll samt genomförda revisioner för att per-

sonalen på Nedis AB enkelt ska se uppföljningen av revisionen. 

 

 

Figur 8. 5S-tavla. 

5.3.3 Möten 

I detta avsnitt redogörs för de olika mötena som personalen på Nedis AB kommer att 

vara involverade i. För att möten med personalen inte ska kännas långa och ointres-

santa ska man sträva efter att göra möten korta och koncisa. 

Möte kring förbättringstavlan 

När personalen på Nedis AB har lämnat förslag på förbättringar, så har de förbätt-

ringsansvariga ett eget möte där de beslutar vilka förbättringar som ska genomföras. 

Vi föreslår att detta möte hålls en gång i veckan. Vid detta möte behandlas följande 

punkter: 

 

 Är förslaget en förbättring? 

 Är förbättringen genomförbar? 

 Vilken prioritet har den? 

 Utse ansvarig för genomförandet av förbättringen. 

 Deadline för när förbättringen ska vara implementerad. 

 

När de ansvariga för tavlan har beslutat att en förbättring ska genomföras skrivs denna 

förbättring upp på "Förbättringstavlan 1" under rubriken ”Aktiviteter”, se figur 5. 

 

Efter att de ansvariga har haft möte om vilka förbättringar som ska utredas, så ska 

även ett gruppmöte hållas med all lagerpersonal på Nedis AB. Tanken med detta möte 
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är de förbättringar som man valt att utreda ska diskuteras på mötet. Här ska den som 

är ansvarig för förbättringen få instruktioner och deadline när förbättringen ska vara 

klar. Mötet med all personal från lagret på Nedis AB kan hållas en gång i veckan. 

 

Mötet är till för att ta upp viktig information relaterad till arbetet med ständiga förbätt-

ringar. Exempel på punkter som kan tas upp vid varje möte: 

 

 De ansvariga för förbättringsarbetet berättar om de förbättringar de har valt att 

ta i bruk. De ansvariga öppnar för en diskussion om förbättringen som de har 

valt. 

 Uppföljning av pågående förbättringar som genomförs. De ansvariga för en 

förbättring förklarar hur långt de har kommit med arbetet, exempelvis med 

hjälp av de olika kriterierna. 

 Återkoppling till målet av antalet förbättringar. 

 Övriga frågor kring förbättringsarbetet. 

 

Möte kring 5S 

Efter möte om förbättringsarbete följer ett kort möte om arbetet med 5S. Förslagsvis 

börjar mötet med allmänna frågor om 5S till exempel oklarheter, svårigheter och an-

nan information.  

 

På mötet kan personalen bestämma och diskutera frågor kopplade till sitt eget 5S-

arbete. Bra saker att ta upp på mötet är gemensamma standarder, scheman och frågor 

personalen vill ha stöd att besluta i. Vidare så analyserar de ansvariga matrisen med 

personalen för att tillsammans stämma av hur arbetet med 5S fortskridit och eventuel-

la frågor diskuteras i anknytning till detta.  

 

På mötet får personalen återkoppling och uppföljning av den senaste revisionen för att 

stämma av vad som hänt sedan den senaste revisionen. Personalen bestämmer sedan 

om och när en ny revision ska genomföras i någon zon på lagret. 

 

Sammanfattningsvis kan följande punkter tas upp vid möte kring 5S: 

 

 Allmänna frågor om 5S. 

 Besluta om standarder med mera. 

 Återkoppling till matris. 

 Eventuell revisionsgenomgång. 

 Bestämma ny revision. 

 

Vi har i detta kapitel förklarat hur Nedis AB kan använda sig av våra förslag för att 

arbeta mot ständiga förbättringar. Som hjälpmedel har verktygen 5S, visualisering och 

möten förklarats och anpassats efter förutsättningarna hos Nedis AB.
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6 Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel redogör vi inledningsvis för de metoder vi har använt oss av och ge-

nomförandet av studien där vi förhåller oss kritiskt. Därefter följer en diskussion av 

resultaten av studien utifrån syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redovisar vi 

kortfattat våra slutsatser och ger förslag på fortsatt arbete och forskning.  

Syftet med studien var att identifiera och ge förslag på arbetssätt som Nedis AB kan 

använda sig av för att ständigt förbättra sin lagerverksamhet. 

Vi hade följande frågeställningar: 

1. Hur kan företaget eliminera onödiga moment och göra lagret mer strukture-

rat? 

2. Hur kan företaget bättre använda sig av personalens förbättringsförslag? 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra intervjuer med lagerpersonalen på Nedis AB. Detta för att 

tydliggöra vad personalen tyckte och tänkte om lagret samt det arbetsätt som använ-

des. De frågor vi använde oss av till den halvstrukturerade intervjun resulterad i att 

intervjupersonerna fick formulera sig fritt. Svaren på frågorna blev ofta nyanserade 

och intervjupersonerna utryckte ofta personliga åsikter. För att göra intervjuerna ännu 

bättre kunde vi ha övat mer på de frågor som ställdes genom att exempelvis genomfö-

ra övningsintervjuer. 

Vi upplevde att intervjuerna genomfördes utan några större problem då det inte upp-

stod några oklarheter eller ifrågasättningar från lagerpersonalen. Även om intervjuer-

na genomfördes under fyra timmar så var en nackdel som upplevdes med det tidspres-

sade schemat att tiden mellan intervjuerna var minimal. För att minska tidspressen 

under intervjun kunde en paus lagts in på fem till tio minuter mellan varje intervju. 

 

Platsen för intervjun upplevdes som tillräckligt stor och isolerad från störande mo-

ment. Konferensrummet tillhörde ingen avdelning eller person och det tyckte vi var 

till en fördel eftersom platsen är neutral vilket skapar förutsättningar för att de med-

verkande ska känna sig bekväma i situationen. 

 

För att öka validiteten, det vill säga huruvida vi mätt rätt saker, kunde vi med jämna 

mellanrum under intervjuernas gång sammanfattat vad vi hade uppfattat och frågat de 

intervjuade om vi uppfattat saken korrekt. Vi anser att intervjuerna kom väl till nytta 

eftersom vi fick ett bra intervjuunderlag med nästan all lagerpersonals egna åsikter 

som kunde användas i studien. Intervjuerna utgjorde ett bra komplement till observa-

tionerna på Nedis AB. 

 

Under observationen arbetade vi ihop på lagret vilket gjorde att vi kunde diskutera 

viktiga punkter direkt. Nackdelen med det var att vi genomförde lageraktiviteterna 

parallellt med varandra vilket kan ha lett till en skev uppfattning av situationen, detta 

eftersom att vi såg och gjorde samma sak vid samma tidpunkt. Eftersom vi arbetade 

två dagar i följd på Nedis AB kan observationen ha blivit missvisande då dessa dagar 
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kunde varit unika eftersom företaget har en stor variation av in- och utleveranser från 

dag till dag. Vi kunde istället ha genomfört observationen självständigt med vissa 

tidsintervall för att öka validiteten och reliabiliteten, det vill säga huruvida vi mätt på 

rätt sätt, i samband med observationen. En nackdel var att observationen tog lång tid 

att genomföra samt att vi saknade tidigare erfarenheter från att arbeta på lager. Vi har 

sedan tidigare endast teoretisk erfarenhet av lagerarbete. För att göra observationen 

bättre kunde vi varit mer pålästa om Nedis AB:s lager innan genomförandet. 

 

För att veta mer om arbetet med ständiga förbättringar och 5S genomfördes en 

benchmarking. De flesta idéer och tips som erhölls fick från benchmarkingen var till 

nytta medan andra var svåra att använda sig av på grund av skillnader i bransch och 

storlek på företagen. Med andra ord så kunde benchmarking utförts på ett företag av 

samma storlek och inom samma bransch för att öka validiteten.  

Vid tiden för benchmarkingen var vårt syfte diffust och det bidrog till att kvaliteten på 

denna metod blev lägre. Vi kunde ha varit mer pålästa på området och även haft ett 

klarare syfte med studien för att öka reliabiliteten. Benchmarkingen kunde ha delats 

upp i två besök för att vi skulle kunna fundera på idéer och tips till nästa gång. Trots 

skillnaderna mellan företagen har vi kunnat tillämpa principerna för ständiga förbätt-

ringar och standardiserat arbetssätt.   

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var alltså identifiera och ge förslag på arbetssätt som Nedis AB 

kunde arbeta med för att ständigt förbättra lagerverksamheten.  

Vi anser att det finns många olika sätt och metoder för att uppfylla syftet med studien. 

De sätt som valdes behöver inte vara det bästa för Nedis AB men vi tror att våra för-

slag är lämpade för att kunna fungera på företaget och utifrån det anser vi att syftet är 

uppfyllt. Nedan diskuterar vi och analyserar resultaten av de båda preciserade fråge-

ställningarna utifrån syftet: 

6.2.1 Hur kan företaget eliminera onödiga moment och göra lagret mer 
strukturerat? 

Vi valde att besvara denna frågeställning med att använda oss av 5S. Anledningen till 

att vi valde 5S var att det var ett förslag till företaget i ett tidigare examensarbete samt 

att vi utifrån teorin ansåg att det var ett bra arbetsätt för Nedis AB. Enligt teorin menar 

Basu (2009) att 5S är en metod som förbättrar organisationen och skapar ett standardi-

serat arbetssätt. Från benchmarkingen bekräftade även 5S-ansvaig att 5S är en bra 

metod för att lösa denna frågeställning.  

 

I resultatkapitlet konstaterade vi att det måste finnas ansvariga för arbetet med 5S. För 

att arbetet med 5S på Nedis AB ska ha förutsättningar att fungera måste det finnas 

ansvariga som kan vägleda personalen så att arbetet blir lyckat. Vi anser att de ansva-

riga måste vara väl insatta i arbetet med 5S för att implementeringen överhuvudtaget 

ska lyckas. Utan tydliga ledare som förklarar vikten av 5S samt driver arbetet framåt, 

tror vi att personalen kan komma att känna sig osäker och det finns risk att arbetet 

med 5S stannar av. Detta anser Wedgwood (2006) vara en nyckelfaktor för en lyckad 

implementering av 5S. 
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Ytterligare en viktig del med arbetet med 5S är att personalen måste få vara delaktig i 

arbetet samt att de känner ansvar. För att personalen ska uppleva delaktighet och an-

svar föreslås en rättvis zonindelning av lagret. Vi föreslog detta för att vi tror att ett 

bättre resultat kommer att uppnås än om varje person har egenansvar för lagret som 

helhet. Med vårt förslag kommer varje person ”äga” en del av lagret som de blir an-

svariga för. Det är viktigt att Nedis AB låter personalen komma överens om hur lagret 

ska delas upp i ansvarszoner. Detta stärks av Karltuns (2007) forskning som visar att 

det fanns ett tydligt samband mellan delaktighet och lyckad implementering av för-

ändringsarbetet. Två parametrar framträdde som särskilt betydelsefulla för upplevd 

delaktighet, nämligen möjligheten att påverka implementeringen av det nya 

arbetskonceptet och att kunna göra lokala anpassningar. Vidare så menar Heller, 

Pusic, Strauss och Wilpert i Karltun, (2007) att vid delaktighet så blir beslut bättre 

motiverade, lättare att genomföra samt att medarbetare kan bli effektivare. 

 

En annan viktigt del med 5S är att alltid visualisera och dokumentera det som utförs i 

samband med detta arbete. Det är för att personalen på Nedis AB enkelt ska få åter-

koppling på de framsteg och resultat som framkommit i arbetet med 5S. Liker och 

Meier (2006) menar att visualisering är ett bra användningsområde för att tydliggöra 

arbetsrutiner. Genom att arbetet med 5S visualiseras tror vi att det leder till motivation 

hos personalen för att fortsätta arbeta med 5S. Detta för att personalen får bättre för-

ståelse för arbetsinnehållet och återkoppling på arbetet. Vilket enligt modellen av 

Hackman & Oldman (1976)  leder till högre motivation och engagemang. Fortsätt-

ningsvis är det viktigt att Nedis AB tar fram hjälpmedel till personalen så att de har 

möjlighet att visualisera och dokumentera. 

 

Det vi anser är av stor vikt för att arbetet med 5S på Nedis AB ska bli lyckat är att 

lednigen ger personalen möjlighet att avsätta tid för att arbeta med detta. Förslagsvis 

räcker det med 10-15 minuter per dag. Det är viktigt är att personalen själva får be-

stämma när de kan arbeta med 5S för att de inte ska uppleva tvång  

 

Vi har identifierat följande faktorer som riskerar att hindra implementeringen av arbe-

tet med 5S på Nedis AB: 

 

 Tidsbrist från 5S-ansvariga och ledningen. 

 Låg kompetens inom 5S hos de ansvariga. 

 Ifrågasättande av 5S från lagerpersonalen. 

 Oklarheter i ansvarsfördelningen. 

 Låg uppföljning av arbetet med 5S.  

6.2.2 Hur kan företaget bättre använda sig av personalens förbätt
 ringsförslag? 

Vi undersökte med hjälp av teori och benchmarking hur visualisering kunde användas 

på Nedis AB. Resultatet blev ett förslag på en tavla som kunde användas för visualise-

ring av förbättringsarbete samt arbetet med 5S.  

För att förbättringsarbetet inte ska stanna av är det viktigt att ledningen ger personalen 

tid att arbeta med förbättringar och arbetsätten i samband med detta.  Som Larman 

och Vodde (2009) påpekade så är förbättringsarbete en ständigt pågående aktivitet 

inom en organisation.  



Diskussion och slutsater 

40 

 

Om ledningsgruppen ger personalen förutsättningar för att arbeta med förbättringar 

kan de i sin tur ställa krav på att personalen tar fram ett visst antal förbättringar exem-

pelvis varje månad. Detta använde sig Husqvarna AB av och enligt 5S-ansvaig så 

motverkar det att förbättringsarbetet stannar av. 

Vår tavla bestod av tre delar varav två delar tillhör förbättringsarbetet och en del till 

5S-arbetet. Vi valde att ha förbättringsarbetet centralt placerat på tavlan för att vi an-

ser att den är den viktigaste delen i förbättringsarbetet. Anledningen till att vi valde 

denna layout på förbättringstavlan som beskrivits i resultatet var att personalen skulle 

få bättre struktur, återkoppling samt uppföljning på det pågående förbättringsarbetet. 

Samma sak gäller för 5S-tavlans layout. En del av tavlan är enbart ämnad för att visu-

alisera de resultat som har uppnåtts med de genomförda förbättringarna. Detta tror vi 

leder till bättre återkoppling då personalen får se resultatet av genomförda förbättring-

ar. Ytterligare en anledning till att vi delade upp tavlan i tre delar var att möten skulle 

vara enklare att genomföra. Detta då varje del av tavlan är kopplad till de olika delar-

na av mötet samt att personalen enklare ska kunna ta till sig information. 

Möten anser vi är av yttersta vikt för ett lyckat förbättringsarbete, enligt Wedgwood 

(2006) behålls disciplinen för förbättringsarbetet genom att regelbundna möten och 

utvärderingar.  Det är på dessa möten frågor, diskussioner samt beslut behandlas med 

personalen som är delaktiga i arbetet. Möten ska hållas med jämna mellanrum på be-

stämda tider så att alla kan delta. De ansvariga måste se till att mötena inte blir för 

långa eller för byråkratiska. Det är viktigt att alla har möjlighet att påverka och delta 

vid dessa möten.  

De fallgropar vi ser hos Nedis AB i detta sammanhang är: 

 

 Tavlan används på fel sätt. 

 Risk att förbättringsarbetet stannar av. 

 Personalen får inte tid att arbeta med förbättringar. 

 Svårt att få all personal att delta vid möten. 

 Personalen känner tvång inför antalet förbättringar. 

 Dålig planering av möten som leder till stress. 

 

6.3 Slutsatser 

Vår uppgift var att ge förslag på arbetssätt som kunde leda till ständiga förbättringar. 

Det vi kom fram till genom studien var att Nedis AB först skulle standardisera arbetet 

med hjälp av 5S för att sedan använda sig av visualisering av tavlor till förbättringsar-

betet. 

Några viktiga punkter med förbättringsarbetet som vi vill belysa är att hela Nedis AB 

måste arbeta helhjärtat med implementeringen och inse att förbättringsarbete på ett 

företag är en ständigt pågående process. Det är viktigt att Nedis AB förklarar och 

kommunicerar sitt mål med förbättringsarbetet i dialog med personalen så att de för-

står syftet med förändringarna och kan vara med och påverka och anpassa införandet 

till deras förutsättningar. Vidare är det av stor betydelse att de ansvariga är engagera-

de i förbättringsarbetet samt att Nedis AB ger personalen rätt förutsättningar att arbeta 

med förbättringarna. 
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Vi vill betona vikten av att de ansvariga för förbättringsarbetet får en utbildning inom 

området så att de grundligt förstår innebörden av det. Företaget ska även ha tålamod 

då ett förbättringsarbete tar lång tid och kan vara väldigt krävande. Under tiden för 

studien har vi sett potential hos personalen samt ledningen för att detta arbete ska bli 

lyckat på Nedis AB. 

Med engagerade ledare i förbättringsarbetet samt att personalen känner sig delaktig 

tror vi att det finns goda förutsättningar för att personal ska känna sig motiverad och 

engagerad för att arbeta med våra förbättringsförslag. Det tror vi leder till att alla eller 

delar av problemen som identifierades i nulägesanalysen blir åtgärdade.      

6.3.1 Förslag till fortsatt arbete och forskning 
Fortsättningen på denna studie blir för Nedis AB att överväga om våra förslag ska 

implementeras. Vi avgränsade denna studie till Nedis AB:s lager och ett förslag på 

fortsatt arbete skulle kunna vara att implementera dessa arbetssätt på kontoret. Områ-

den för fortsatt arbete kan vara: 

 

 Ta fram mer underlag för säkrare implementering. 

 Undersöka vem som ska sköta implementeringen. 

 Utvärdera och beräkna resultaten från förbättringsförslagen. 

 Utvärdera och jämföra studiens förbättringsförslag efter att implementering är 

gjord. 
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Bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuunderlag 

Vi är två studenter, Mahir Dugic och Daniel Zaulich, som pluggar Logistik och Led-

ning på Jönköpings tekniska högskola. Vi har i uppdrag till vårt examensarbete fått i 

uppgift av Nedis AB att förbättra arbetsmiljön på lagret samt att vi ska effektivisera 

packstationerna.  

För att vi ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö och effektivare packstationer för dig 

som anställd på Nedis AB så ska vi genomföra intervjuer. Därför skickar vi ut detta 

intervjuunderlag till dig 

Ditt deltagande är frivilligt och behandlas anonymt och vi skulle uppskatta ditt delta-

gande då förbättringsarbete är en viktig del av Nedis AB:s utveckling.  

Intervjun tar 10-15 minuter och kommer skötas av Mahir Dugic och Daniel Zaulich i 

konferensrummet på plan två. 

Nedan följer frågor som kommer att ställas på intervjun. Vi skulle vara tacksamma 

om du kunde läsa igenom och fundera på frågorna innan intervjun.  

Datum för intervjun är under torsdagen den 8/4 -2010 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Frågor: 

1. Hur upplever du att arbetsmiljön är runt stationerna? 

2. Hur kan man förbättra packstationerna idag? 

3. Upplever du några onödiga moment på stationerna/vagnarna idag? 

4. Upplever du att någonting saknas på stationerna/vagnarna idag? 

5. Tycker du att stationerna/vagnarna är personliga? 

6. Hur fungerar städning och underhåll idag av packstationerna/vagnarna? 

7. Hur tycker du att städning och underhåll av stationerna och vagnarna bör 

skötas? 

8. Har du några förslag på förbättringar? 

 

Jönköping 2010-03-29 
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Bilaga 2.  

Exempel på revisionsprotokoll 

5S Revision 
Aktivitet Betyg 1-5 

Sortera  

Det finns inga onödiga verktyg/material i zonen  

Ytorna är rensade och enkla att städa  

Övrigt:  

 

Systematisera  

Alla verktyg/material har sin märkta plats  

Verktyg och material som används ofta är närmast till hands   

Övrigt:  

 

Städa  

Det är tillräckligt städat  

Källor till smuts har identifierats och eliminerats  

Övrigt:  

 

Standardisera  

Det finns standarder som säger hur området ska se ut  

Det finns standarder som säger vad som ska göras och av vem  

Övrigt:  

 

Fortsätt sköta om  

Arbete utvärderas minst xx gånger per månad  

Det finns en handlingsplan på åtgärder som ska genomföras  

Övrigt:  
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Bilaga 3 

Mall på förbättringsförslag 

Förbättringsförslag 
 

 

Plats: 

 

 

 

 

Vad kan förbättras: 

 

 

 

 

 

Hur kan det förbättras: 

 

 

 

 

 

Namn: 

 

 

 

 


