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ABSTRACT 
 
Purpose and research questions: The purpose of this study is to map a return flow of 
pharmaceuticals from pharmacies to a distributor, and to map the internal return flow at the 
distributor. From this purpose three research questions were formulated: 
 
RQ 1: How is the return flow from pharmacies to the distributor structured? 
RQ 2: How is the process flow of returns formed at the distributor? 
RQ 3: How can the process flow at the distributor be improved in order to shorten lead-time? 
 
Methodology: A qualitative case study was performed at a distribution warehouse for 
pharmaceuticals. The collection of the primary data was obtained with interviews, observations 
and an analysis of governmental documents. Secondary data was obtained using a literature 
review including an analysis of scientific articles and books within the field in order to broaden 
the knowledge. 
 
Results: The results from the study are in the form of process descriptions and mappings of the 
return flow. The mappings include process mappings, value stream mappings and spaghetti 
diagrams. 
 
Conclusions: Based upon the analysis of waste according to Lean, several wastes could be 
identified in the mappings and process descriptions. Wastes identified in the study was in form 
of inventory, transport, waiting, motion and skills. Additionally, improvement suggestions 
were formed from the identified wastes. In order to optimize the internal return flow it is 
recommended that these suggestions could be implemented, to shorten the lead-time. 
Additionally, it is recommended that the company re-examine their transportation flow of 
returns, in order to further improve and shorten the total lead-time. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att kartlägga ett returflöde av 
läkemedel från apotek till en distributör, samt att kartlägga det interna inleveransflödet hos 
distributören. Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats: 
 
Frågeställning 1: Hur ser returflödet ut från apotek till distributör? 
Frågeställning 2: Hur är processen för returflödet uppbyggd hos distributören? 
Frågeställning 3: Hur kan returflödet hos distributören effektiviseras för att förkorta ledtiden? 
 
Metod och genomförande: En kvalitativ fallstudie utfördes på ett distributionslager för 
läkemedel. För insamling av primärdata utfördes intervjuer, observationer samt en analys av 
myndighetsdokument. Utöver primärdata har även sekundärdata i form av en litteraturstudie 
genomförts för att öka kunskapen inom området. Böcker och vetenskapliga artiklar i ämnet 
analyserades i litteraturstudien. 
 
Resultat: Resultatet av studien är i form av processbeskrivningar och kartläggningar av 
returflödet. Kartläggningarna innefattar processkartläggningar, värdeflödesanalyser och 
spagettidiagram. 
 
Slutsatser: Baserat på slöserier enligt Lean identifierades flertalet slöserier i kartläggningarna 
från det erhållna resultatet. De slöserier som identifierades var i form av onödiga lager, onödiga 
transporter, onödig väntan, onödiga arbetsmoment samt outnyttjad kreativitet hos medarbetare. 
Utifrån dessa slöserier utformades förbättringsförslag och för en optimering av ledtid för det 
interna returflödet rekommenderas det att förbättringsförslagen implementeras på fallföretaget. 
Förutom en förbättring av det interna returflödet rekommenderas det att fallföretaget ser över 
returtransporter för att ytterligare förbättra den totala ledtiden. 
 
 
Nyckelord: Läkemedelsdistribution, Ledtid, Lean, Returlogistik, Returflöde. 
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DEFINITIONER AV BEGREPP 
 
 
FIFO First-in-first-out. Ett kösystem som innebär att de varor eller råmaterial som 

ankommit först även ska hanteras först (Krajewski, et al., 2015). 
GDP Good Distribution Practice/God Distributionssed. En europeisk standard för 

distribution av läkemedel (SFS2009:366, 2009). 
Handelsvaror
  

Produkter för egenvård som inte klassas som läkemedel (SFS2009:366, 
2009). 

Indragning av 
läkemedel 

Ett läkemedel som av olika skäl inte bör användas och ska returneras för att 
undvika allvarlig skada för brukaren (Abbas & Farooquie, 2018). 

JIT Just-in-time. Enligt Toyotas filosofi bör material och färdiga produkter 
endast tillverkas då kunden efterfrågar, detta eftersom lager orsakar en 
kapitalbindning (Liker, 2009). 

Kuranta 
läkemedel 

Läkemedel som inte gått ur hållbarhet, lagrats och hanterats enligt GDP, 
som är förpackat i en oöppnad, oskadad förpackning. Läkemedel som i och 
med detta är godkända för försäljning (SFS2009:366, 2009) 

PIA Produkter-i-arbete. Material som börjat bearbetats men inte skickats till 
kund. Räknas då som en kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Sakkunnig 
person 

En person som kan säkerställa att kvalitet och säkerhet på läkemedel är 
uppfyllda (SFS2009:366, 2009). 
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel ger en bakgrund till detta projekt och det studerade ämnet. Kapitlet innehåller 
även en problemformulering, syftet med projektet och de frågeställningar som utformats utifrån 
syftet. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som behövts göras. 
 

1.1.  Bakgrund 
 
Läkemedelslagen definierar läkemedel som något som ges till människa eller djur för att bota 
eller lindra en sjukdom. Läkemedel kan även ges förebyggande för att undvika sjukdom 
(Läkemedelsverket, 2006). Omregleringen av apoteksmarknaden under 2009 hade som mål att 
öka antalet apotek, för att göra apotek mer tillgängliga och därmed öka patientsäkerheten. 
Dessförinnan hade Apoteket AB monopol på marknaden och efter omregleringen har antalet 
apotek ökat drastiskt. I och med detta har även kraven på distributörerna ökat eftersom 
apoteken är fler, mer utspridda och logistiken hos distributörerna har således behövt ses över 
och ändras (SFS2009:366, 2009). 
 
En distributör av läkemedel fungerar som ett tillfälligt lager för apotek, detaljhandel och e-
handel. Producerade varor i form av läkemedel och handelsvaror skickas till distributören, 
packas och lagerhålls en kortare tid och transporteras till sist till apoteken för försäljning. 
Distributörens huvudsakliga uppgift är att lagerhålla eftersom det finns stora begränsningar i 
lagringsmöjligheter hos apoteken. Förutom detta har de uppgiften att ta emot beställningar från 
apotek och skicka transporter med läkemedel ut till apoteken på ett så snabbt och effektivt sätt 
som möjligt (Oriola, 2016). Det finns i nuläget tre stora distributörer av läkemedel. Dessa 
ansvarar dels för distribution av läkemedel och handelsvaror ut till alla apotek i Sverige, men 
de är också ansvariga för returer av läkemedel. Sedan den 1 augusti 2018 är distributörerna 
även skyldiga att rapportera alla returer till Läkemedelsverket som i sin tur sammanställer 
returorsaker (Läkemedelsverket, 2018). 
 
Ett returflöde kan enligt Ait-Kadi et al. (2012) beskrivas som ett flöde som går motströms det 
traditionella flödet. Det traditionella flödet innefattar materialförsörjning, produktion samt 
distribution ut till kund (Jonsson & Mattsson, 2016). Returflödet innebär istället flödet från 
kund tillbaka till leverantör. Många distributionsföretag väljer att outsourca sina 
transportflöden för att istället kunna fokusera på sina egna interna returflöden (Agrawal, et al., 
2018). Det interna returflödet hos distributionslager avser flödet från avlastning och inleverans 
av returerna tills att de sorterats och inspekterats, för att slutligen destrueras eller läggas 
tillbaka till distributionslagret för försäljning (Richards, 2017). Bjørnland et al. (2003) menar 
att de traditionella flödena prioriteras av företag eftersom här allokeras störst vinst. Detta 
resulterar i att hantering av returer ofta är bristfällig hos företag. Ett effektivt retursystem har 
dock visats minska kostnader och förbättrat kundservicen hos leverantörer. Det innebär också 
en minskad miljöpåverkan ifall returer hanteras optimalt. 
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Enligt lagen om handel med läkemedel (SFS 2009:366) ska returer av läkemedel följa Good 
Distribution Practice (GDP) och apotek har därmed viss rätt att skicka tillbaka läkemedel och 
få ersättning för dessa. Returer kan ske på grund av felaktig leverans från distributör, skador 
vid transport, felaktiga beställningar eller indragningar. Enligt Ericsson (2018) gäller lagen 
dock endast för apotek och inte för kunder som ångrat sitt köp, ett läkemedel som lämnat 
lokalen och sedan lämnats tillbaka får inte säljas till en annan kund, även i obruten 
förpackning. 
 
Trots att läkemedels ändamål är att bota eller lindra sjukdomar kan de på grund av deras aktiva 
substanser orsaka problem ifall omhändertagandet sker inkorrekt vid avfallshantering. Vissa 
aktiva substanser kan skada djur, natur och även människor ifall de kommer i fel händer eller 
om de administreras efter sista utgångsdatum (de Campos, et al., 2017). Läkemedel kan i värsta 
fall innebära livsfara ifall de inte returneras vid exempelvis indragningar eller defekter (Abbas 
& Farooquie, 2018). Läkemedel som inte returneras korrekt kan även innebära risk för illegal 
vidareförsäljning (Manners-Bell, 2013). Förutom hälso- och miljöskäl finns det även möjlighet 
till stora besparingar hos företag när detta flöde effektiviseras eftersom tidskrävande 
returhantering innebär stora kostnader för företag (Richards, 2017). 
 

1.2.  Problemformulering 
 
För en ökad säkerhet för människor, djur och natur bör läkemedelsdistributörers returflöden ses 
över (Abbas & Farooquie, 2018). Det är även viktigt ur kostnads- och miljösynpunkt att 
effektivisera dessa flöden (Bjørnland, et al., 2003). Genom att fokusera på returflöden kan 
distributörer förbättra ledtiden som i sin tur minskar kostnader, ökar säkerheten och 
kundservicen gentemot sina kunder, dvs. apotek. 
 

1.3.  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att kartlägga ett returflöde av läkemedel från apotek till en distributör, samt att 
kartlägga det interna inleveransflödet hos distributören. Utifrån syftet har tre frågeställningar 
utformats och ska besvaras under studiens gång. 
 
• Frågeställning 1: Hur ser returflödet ut från apotek till distributör? 
• Frågeställning 2: Hur är processen för returflödet uppbyggd hos distributören? 
• Frågeställning 3: Hur kan returflödet hos distributören effektiviseras för att förkorta 

ledtiden? 
 

1.4.  Avgränsningar  
 
Distributionsflöden har många aspekter som är relevanta för returflöden, således var 
avgränsningar nödvändiga. Endast returer från apotek kommer att undersökas, begränsningar 
har gjorts gällande returer från privatpersoner, detaljhandel och sjukhus på grund av 
omfattningen av studien. Likaså kommer endast flödet av rumstempererade läkemedel att 
kartläggas. Flödet av handelsvaror och kylvaror kommer därmed inte att kartläggas eftersom 
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ämnet annars skulle blivit för brett och flödet hade inte kunnat kartläggas lika utförligt. Då 
fallföretaget inte hanterar destruktion av läkemedel gäller returkedjan endast returer och inte 
läkemedelsavfall. 
 
Eftersom returtransporter från apotek till distributör hanteras av ett externt transportföretag 
kommer detta flöde endast att kartläggas översiktligt, inga förbättringsförslag kommer att ges 
utan kartläggningen är menad ge en utgångspunkt för en framtida förbättring av detta flöde. 
Denna avgränsning behövde också göras på grund av omfattningen av studien. Störst fokus 
ligger därför på frågeställning 2 och 3, vilket innefattar det interna flödet hos det studerade 
fallföretaget. Frågeställning 1 inkluderades dock för att öka förståelsen för det kompletta flödet 
och för att undersöka om förbättringsbehov finns här, eftersom även detta flöde kommer att 
påverka den totala ledtiden. 
 
Då endast tider för lager är av relevans i denna studie kommer värdeflödesanalysen endast 
innehålla dessa tider, cykeltider för andra processteg är således avgränsade och lämnas tomma i 
kartläggningen. 
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2. ANSATS OCH METOD 
 
Detta kapitel beskriver de metoder som använts under studiens gång och innehåller således 
undersökningsmetoder, insamling av primär- och sekundärdata samt hur data analyserats och 
hur kvaliteten på data har säkerställts. 
 

2.1.  Undersökningsmetod 
 
Denna studie är en fallstudie av kvalitativ natur. En fallstudie görs empiriskt och fokuserar på 
ett eller några fall som undersöks på djupet, här valdes en enfallsstudie där ett företag 
undersökts. En fallstudie ger svar på hur och varför och genom att undersöka fallet från flera 
vinklar erhålls det bästa resultatet, enligt Thomas och Myers (2015). Fallstudier är lämpliga att 
tillämpa vid undersökning av områden som inte är väl utforskade (Williamson, 2002). På grund 
av dessa faktorer valdes en fallstudie som undersökningsmetod. 
 
Fallstudien utfördes på ett distributionslager för läkemedel. Problemområdet valdes ut genom 
tät kommunikation med fallföretaget. Information insamlades kvalitativt på fallföretaget där 
olika datainsamlingsmetoder användes för att kunna besvara studiens tre frågeställningar och 
därmed syftet. Tidsplanen för studiens utförande finns i bilaga 8.1, i form av ett Gantt-schema. 
 

2.2.  Primärdata 
 
Primärdata har samlats in genom intervjuer, analys av dokument samt observationer på 
fallföretaget, vilket beskrivs i följande underkapitel. 
 

2.2.1.  Intervjuer 
 
Intervjuer ger en rik data och föredras då ett kvalitativt resultat är önskat och inte ett 
kvantitativt, vilket var fallet i denna studie. Vid intervjuer kan intervjuaren erhålla information 
och åsikter utifrån respondentens perspektiv. Intervjuer är en av de viktigaste 
datainsamlingsmetoderna i en fallstudie. Dessa kan göras strukturerade, ostrukturerade eller 
semi-strukturerade (Williamson, 2002). I detta fall har semi-strukturerade intervjuer 
genomförts där frågor bestämts på förhand, men där fler frågor utvecklats utifrån svaren i 
intervjun. Semi-strukturerade intervjuer ger därmed en flexibilitet i utförandet. Utöver semi-
strukturerade intervjuer har även observationer kombinerats med ostrukturerade intervjuer. 
Enligt Yin (2014) är det viktigt vid genomförande av en intervju att undvika ledande frågor 
eller påverka hur den intervjuade svarar, detta för att öka kvaliteten på intervjun. Stor 
förberedelse har därför lagts ner vid utformning av intervjufrågorna för att öka kvaliteten på 
studien.  
 
Intervjuer har genomförts både på plats och via telefon. Telefonintervjuer är passande vid 
tillfällen då den intervjuade är geografiskt långt bort samt vid tidsbrist (Williamson, 2002), 
vilket var anledningarna i detta fall. Intervjuer genomfördes med returansvarig vid 
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returavdelningen hos det studerade fallföretaget och en kortare telefonintervju genomfördes 
med transportchefen hos det studerade fallföretaget. Tabell 1 nedan ger en översikt över de 
genomförda intervjuerna, inkluderat datum och tid för intervjuerna. 
 
Tabell 1 Översikt intervjuer 

Position respondent Typ av intervju Datum Längd 
Returansvarig Intervju på plats 2019-03-12 30 min 
Returansvarig Intervju på plats 2019-04-02 30 min 
Transportchef Telefonintervju 2019-04-08 15 min 

 
Skriftliga protokoll har förts under intervjuernas gång och data har sammanfattats direkt efteråt 
för att göra den mer lätthanterlig. För att förenkla sammanfattning har även intervjufrågorna 
delats in i huvudteman innan intervjun, t.ex. ”kvalitet”, ”materialhantering” etc. Se bilaga 8.2 
för intervjufrågor. 
 

2.2.2.  Observationer  
 
En fallstudie utförs på plats och ger en översikt över verkliga förhållanden. Det finns därför 
stora möjligheter att observera och komplettera annan datainhämtning. Observationer kan göras 
direkt eller deltagande, direkta observationer innebär en passiv observation medan en 
deltagande observation innebär att forskaren själv deltar i det som studeras (Yin, 2014). I denna 
studie har direkta observationer gjorts vid returavdelningen på fallföretaget. Direkta 
observationer valdes eftersom kartläggningar av layout i denna studie inte krävde en deltagande 
observation och direkta observationer är enklare att genomföra då forskaren själv kan 
bestämma när de ska utföras. En fördel med direkta observationer är enligt Yin (2014) att de 
dessutom går att utföra i samband med en intervju, för att få en större förståelse för den 
studerade kontexten. 
 
Observationer har utgjort majoriteten av datainsamlingen i denna studie och med hjälp av dessa 
har kartläggningar kring exakta rörelser och layout vid returavdelningen kunnat skapas. En 
första översiktlig observation på fallföretaget gav insikt och gjordes innan intervjufrågorna 
utformades. En mer omfattande analys gjordes senare under studien då värdeflödesanalysen 
och de två spagettidiagrammen skulle genomföras. Värdeflödesanalysen och 
spagettidiagrammen finns, utöver i det erhållna resultatet, även i bilaga 8.3–8.7. Eftersom 
direkta observationer utfördes, kombinerades observationer med eventuella frågor som kom 
upp under tiden, i form av ostrukturerade intervjuer. Tabell 2 nedan ger en översikt i tabellform 
över de utförda observationerna. 
 
 
  



6 
 

Tabell 2 Översikt observationer 

Vad observerades och varför Datum Längd 
En första översikt av returavdelningen för att enklare förstå 

problemområdet. För utformning av bakgrund, litteraturstudie och 
intervjufrågor. 

2019-02-25 15 min 

Analys av layout för utformning av värdeflödeskartläggning av 
returavdelningen. 

2019-03-12 30 min 

Analys av layout för utformning av spagettidiagram för 
returavdelningen. 

2019-03-19 60 min 

Observation av materialhantering, interna transporter och lagring. 
Inför förbättringsförslag. 

2019-03-19 30 min 

 
Under genomförande av observationer antecknades alla fynd och sammanfattades direkt efter. 
 
Efter att utförliga observationer genomförts kunde värdeflödesanalyser och spagettidiagram 
utformas. Värdeflödesanalysen gjordes med hjälp av programmet Visio, tillhandahållen av 
Mälardalens högskola. Spagettidiagrammen kunde utformas med hjälp av Microsoft 
PowerPoint. 
 

2.2.3.  Dokument  
 
Analys av dokument är en vanlig källa vid inhämtning av data för en fallstudie, dokumenten 
kan vara i form av exempelvis rapporter, e-mail och nyhetsartiklar. En stor fördel med att 
inhämta information från dokument är att de kan komma från andra källor än det studerade 
företaget och ett annat perspektiv ökar validiteten (Yin, 2014). Eftersom distributören följer de 
regler och lagstiftningar som finns gällande handel med läkemedel har dokumentet Lag 
(2009:366) om handel med läkemedel analyserats och ingår i det erhållna resultatet samt den 
teoretiska bakgrunden i studien. Detta dokument bidrar till en förståelse för det kompletta 
returflödet eftersom det behandlar apotekens rätt till retur av läkemedel, samt behandlar de 
regler fallföretaget i sin tur måste förhålla sig till gällande returer av läkemedel. 
 

2.3.  Sekundärdata 
 
Innan studien kunde utföras på fallföretaget krävdes genomförande av en litteraturstudie. 
Sekundärdata i form av en litteraturstudie genomfördes i början av studien för att öka 
förståelsen för området, formulera en problemformulering samt undersöka vad vetenskaplig 
litteratur kommit fram till för att senare i fallstudien jämföra den vetenskapliga litteraturen med 
studiens resultat. Enligt Williamson (2002) har en litteraturstudie även syftet att öka läsarens 
förståelse av området. 
 
Förutom böcker och myndigheters hemsidor har databaser som tillhandahållits genom 
biblioteket på Mälardalens högskola använts vid litteratursökningen. Databaser som Scopus 
och Primo har använts för att söka efter och erhålla vetenskapliga artiklar som är relevanta för 
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syftet. Referentgranskade, full-text artiklar på engelska har inkluderats vid sökningar. För att 
litteraturstudien skulle inneha hög relevans exkluderades artiklar publicerade tidigare än år 
2009, artiklarna fick med andra ord vara maximalt 10 år gamla. 
 
Sökord som använts är: ”reverse logistics”, ”delivery logistics”, ”return logistics 
pharmaceuticals”, ”reverse logistics pharmaceuticals”, “value stream map”, “spaghetti 
diagram”, “quality warehouse lean”, “lean warehousing”, “5S warehouse”. 
 

2.4.  Datakvalitet 
 
Enligt Williamson (2002) krävs det för att ett arbete ska ha hög kvalitet en hög validitet och 
reliabilitet. Hög validitet innebär i denna studie att resultaten är sanna, att mätningar har 
genomförts på det som är menat att mätas, medan hög reliabilitet innebär att samma resultat 
uppnås när studien upprepas med olika mätinstrument. 
 
En risk vid fallstudie är att egna åsikter och den egna bakgrunden påverkar hur resultatet tolkas, 
därför är det viktigt att validera resultaten (Williamson, 2002). Enligt Yin (2014) är en stor 
styrka vid utförande av en fallstudie möjligheten till triangulering. Triangulering innebär att 
flera källor använts i en studie för att stärka bevisen och säkerställa validiteten på studien. I 
denna studie har metodtriangulering använts, vilket innebär att flera olika 
datainsamlingsmetoder utnyttjats. Datainsamlingsmetoderna i form av intervjuer, observationer 
samt analys av dokument ger olika infallsvinklar på problemet och resultatet som erhålls är där 
dessa sammanfaller, där det riktiga svaret finns. Även datatriangulering har använts vilket 
innebär att flertalet datakällor använts. Datatrianguleringen erhölls genom en utförlig 
litteraturstudie där böcker och flera vetenskapliga artiklar analyserats. 
 
För övrigt har intervjufrågor utformats icke-ledande och dokument har analyserats noga och 
källkritiskt. Williamson (2002) betonar vikten av att inte påverka den intervjuade genom att 
använda sig av bra intervjuteknik och tänka på kroppsspråket. Den som intervjuar ska vara 
neutral i sitt kroppsspråk och i reaktioner, men samtidigt vara empatisk för att den intervjuade 
ska känna sig bekväm. 
 
Genom att noggrant beskriva hur studien utförts har reliabiliteten på studien ökat. Har studien 
beskrivits noggrant så kan en utomstående spåra stegen och försäkra sig om att resultaten är 
sanna (Yin, 2014). Genom att noggrant citera källor har också reliabiliteten ökat. 
 
För att ytterligare öka kvaliteten och försäkra att rätt slutsatser dragits i studien har en slutgiltig 
rapport skickats tillbaka till det undersökta fallföretaget som då fått godkänna innehållet innan 
publicering. Detta var också ett krav från fallföretaget på grund av sekretesskäl, för att 
förhindra spridning av känslig information. Ett annat krav från fallföretaget var anonymitet, av 
detta skäl exkluderas fallföretagets namn i rapporten. 
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2.5.  Dataanalys 
 
För att uppnå en hög kvalitet på studien har data analyserats noggrant för att öka validitet och 
reliabilitet. Vid fallstudier är detta viktigt, eftersom forskarens egna erfarenheter och åsikter 
kan komma att påverka slutresultatet (Williamson, 2002). 
 
Vid intervjuer erhålls en stor mängd data. Williamson (2002) föreslår tre steg vid analys av den 
stora datamängden, vilket utfördes i denna studie. Dessa är följande: 
 
1) Den stora mängden data reduceras för att göra den enklare att förstå. 
2) Organisering av förenklad data i teman. 
3) Utarbetning av slutsatser utifrån data. 
 
De skriftliga protokollen reducerades direkt efter varje intervju respektive observation. Data 
organiserades i teman vilket också blev rapportens underrubriker i resultatet och analysen. 
Även den teoretiska referensramen reducerades till fakta relevant för studien och organiserades 
i teman, dessa teman indelades i sin tur i underrubriker som kunde kopplas till studiens resultat. 
Indelningen av teman och underrubriker i teoretiska referensramen, resultat och analys 
kopplades till de tre frågeställningarna i studien. 
 
Yin (2014) menar att en jämförelse av erhållet resultat och tidigare forskning inom området 
stärker bevis och ökar kvaliteten i en fallstudie, eftersom forskarens egen bakgrund kan 
påverka slutresultatet. Analysen i denna fallstudie bestod således av en jämförelse mellan den 
teoretiska referensramen och studiens resultat, varje del av resultatet stärktes med hänvisningar 
till tidigare forskning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen och ger en bakgrund till vad tidigare 
forskning inom området kommit fram till gällande returflöden och distribution av läkemedel 
samt Lean och de Lean-verktyg som rekommenderas för effektivisering av processer och flöden 
gällande effektiv lagerhållning. 
 

3.1.  Returlogistik 
 
Målet med logistik kan enligt Jonsson och Mattsson (2016) beskrivas med de ”7 R:en”: rätt 
material, i rätt mängd, i rätt skick, vid rätt plats, i rätt tid, till rätt kund och kostnad. Ett 
traditionellt logistiksystem består av 3 delar; materialförsörjning från leverantör, produktion 
samt distribution till kund. Förutom den traditionella logistiken finns det också ett returflöde. 
Detta flöde kan beskrivas på olika sätt men sammanfattat kan det enligt Ait-Kadi et al. (2012) 
beskrivas som ett flöde som går motströms det traditionella flödet, det vill säga från kund 
tillbaka till ursprungspunkten. Målet med returflödet är att återvinna så mycket ekonomiskt 
värde som möjligt samt att minska miljöpåverkan genom att återvinna eller återanvända 
produkter. Figur 1 ger en översiktlig bild över logistikflödena beskrivna av Jonsson och 
Mattsson (2016) och Ait-Kadi et al. (2012). 
 

 
Figur 1 Flödesschema över logistikflöden, utformad från Jonsson & Mattsson (2016) och Ait-Kadi et al. (2012) 

 
Returlogistiken har blivit allt viktigare de senaste åren, då fokus på miljön har varit stor 
(Agrawal, et al., 2018). Företag kan inte längre ignorera sitt returflöde eftersom flödet påverkar 
konkurrenskraften samt på grund av de lagstiftningar som finns gällande miljön, då ett företag 
som sålt varor också är skyldiga att ta hand om avfallet (Chebab & Abdesalam, 2017). 
 

3.1.1.  Returlogistik för läkemedel 
 
Returer av läkemedel måste följa GDP och vissa krav måste därmed uppfyllas för att ett apotek 
ska få returnera läkemedel (SFS2009:366, 2009). De främsta orsakerna för returer på apotek är 
enligt Abbas och Farooquie (2018) kundreklamationer, utgångna eller defekta läkemedel, 
indragningar eller överlager hos apoteket. 
 
För att kunna skicka tillbaka läkemedel behöver bland annat fakturan finnas kvar, läkemedlet 
behöver ha ett acceptabelt tillstånd, läkemedlet behöver vara värt en viss summa och det får 
inte ha gått för lång tid mellan köp och retur. Uppfylls inte dessa krav ska läkemedlet istället 
destrueras som läkemedelsavfall vid apotek (SFS2009:366, 2009). Narayana et al. (2014) 
menar att apotek inte kan utforma sina lager enligt just-in-time (JIT), detta eftersom 
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tillgängligheten av läkemedel är nödvändig för människors hälsa. Risken finns då att apoteken 
får ett överlager och risken för utgångna läkemedel ökar. I en undersökning 2015 genomförd i 
Sverige uppgav också distributörerna att 0,8 % av de levererade varorna returnerades och att 
utgången hållbarhet var den vanligaste returorsaken (Hallengren, 2018).  
 
De främsta barriärerna för ett effektivt returflöde av läkemedel identifierades i en studie av 
Abbas (2018). Dessa barriärer ansågs vara i form av: dålig kunskap kring returlogistiken, dålig 
infrastruktur, otillräckligt med kapital, bristfälligt engagemang från ledning, oklarheter kring 
vinsten för returer, motstånd kring implementering av ett effektivt returflöde samt brist på lagar 
och regler kring returer. 
 
För andra företag som exempelvis elektronik- eller biltillverkare är den drivande faktorn att 
skapa ett så effektivt, miljövänligt och kostnadseffektivt returflöde som möjligt. Medan i 
returlogistiken för läkemedel är fokus att göra så liten skada på miljö och människor som 
möjligt, eftersom läkemedel som inte tas om hand kan göra stor skada (de Campos, et al., 
2017). Dock finns möjligheter till besparingar även vid returer av läkemedel (Richards, 2017). 
 

3.2.  Returtransporter med lastbil 
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är lastbilstransport den vanligaste godstransporten. 
Fördelarna med lastbilstransport är att det är flexibelt eftersom det går att köra produkter direkt 
till kund samt att storlek och vikt på varan har liten betydelse vid transport. Det går även att 
köra både korta och längre sträckor med lastbil. Det negativa med lastbilstransporter är dock 
avgaser, köbildningar och buller. Enligt Bjørnland et al. (2003) är ett annat problem med 
returtransporter att lastbilar oftast är välfyllda i en riktning, medan de har låg fyllnadsgrad 
tillbaka. Därför är det viktigt att returer är välplanerade för att lastbilarnas kapacitet utnyttjas 
och de på så sätt bidrar med färre föroreningar. Jonsson och Mattsson (2016) rekommenderar 
att företag konsoliderar rutter och ökar fyllnadsgraden för att minska mängden avgasutsläpp 
och även minska kostnader i transporten. Genom att planera transporten väl kan detta göras. 
Några exempel på vanliga konsolideringar är: leveranser till distributionslager, fasta 
leveransdagar, brytpunkts- eller navsystem samt mjölkrundor. 
 
Returlogistiken är också problematisk eftersom det är svårt att ställa prognoser, då det finns 
osäkerheter kring kvalitet, kvantitet och tidpunkt. Många företag väljer därför att outsourca sina 
returtransporter med hjälp av en tredjepartslogistiker. Detta för att företaget ska kunna fokusera 
på sitt eget interna returflöde och överlåta logistiken kring returtransporter åt ett annat företag 
som har tid och möjlighet att ställa korrekta prognoser (Agrawal, et al., 2018). 
 

3.3.  Distributionslager för läkemedel 
 
Läkemedelsföretag finns över hela världen och det är därför en global marknad. Ett 
läkemedelsföretag har på grund av detta inte möjlighet att leverera sina varor direkt till kund, 
istället producerar de läkemedel och överlåter packning och distribution åt en distributör. Ett 
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distributionslager fungerar därmed som ett tillfälligt lager och gör läkemedel mer tillgängliga 
för att möta efterfrågan och för att öka patientsäkerhet (Manners-Bell, 2013). Färdiga produkter 
transporteras från leverantör vidare till distributionslagret där de packas om och lagras 
tillfälligt, för att sedan transporteras vidare ut till kund (Jonsson & Mattsson, 2016). 
Distributionslager för läkemedel måste enligt lag följa GDP för att försäkra kvalitet och 
säkerhet. På grund av dessa krav är logistiken komplex (Manners-Bell, 2013). 
 
Förutom den traditionella distributionen av läkemedel sköter även distributionslager returer av 
läkemedel, då de flesta läkemedelsföretag outsourcar sina returflöden till dem (Manners-Bell, 
2013). Logistiken och processtegen en retur går igenom ser annorlunda ut än den traditionella 
logistiken och returer hanteras av separata avdelningar på distributionslager. Processer inom 
returavdelningar avser bland annat inspektion, sortering och lagning. Efter dessa processer sker 
antingen destruktion, alternativt placeras returerna tillbaka på hyllan för att kunna säljas på 
nytt. Då returer kostar mycket pengar för företag är målet att dessa processer ska ske så snabbt 
som möjligt, stor hänsyn bör dessutom därför tas vid returhanteringen av läkemedel, för att 
försäkra kvaliteten på varor som ska tillbaka i lager (Richards, 2017). 
 

3.4.  Lean 
 
Idag strävar många företag efter att vara Lean för att öka sin konkurrenskraft, detta genom en 
ökad produktivitet, effektivitet, säkerhet och kvalitet. Begreppet Lean började användas av det 
japanska företaget Toyota och innebär att företag endast ska använda sig av processer som ger 
värde, och därmed göra sig av med de icke-värdeadderande processerna som inte ger vinster åt 
företaget, så kallade slöserier eller Muda. Det finns flertalet Lean-verktyg företag kan använda 
sig av för att minska slöserier och istället använda sina resurser åt värde-skapande aktiviteter. 
Vanligast är att börja med att göra en kartläggning över flödet med hjälp av en 
värdeflödesanalys och spagettidiagram, efter denna kartläggning gjorts kan förbättringsförslag 
ges i form av exempelvis implementering av 5S (Liker, 2009). 
 

3.4.1.  Lean lagerhållning 
 
I samband med det ökade kravet på kostnadsreduceringar och ökad effektivitet för att företag 
ska kunna klara sig i dagens konkurrens har ett nytt begrepp introducerats; ”Lean warehousing” 
eller översatt till svenska; ”Lean lagerhållning”. När Lean först introducerades användes det 
främst vid effektivisering av produktion. Lean lagerhållning innebär istället att slöserier i olika 
processer i lager ska identifieras och effektiviseras (Salhieh, et al., 2018). Effektivisering av 
lager kan enligt Ali Naqv et al. (2016) göras genom att ändra layout, effektivisera förvaring och 
materialhantering samt att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar i byggnaden. 
 

3.4.2.  Slöserier 
 
Genom att kartlägga slöserier och åtgärda dessa kan produktion och lager effektiviseras. 
Toyota identifierade sammanlagt sju slöserier vilka beskrivs av Liker (2009). Liker har även 
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lagt till ett åttonde slöseri. De åtta slöserierna är i form av: överproduktion, väntan, onödiga 
transporter/förflyttningar, överarbetning/felaktig bearbetning, överlager, onödiga 
arbetsmoment, defekter samt outnyttjad kreativitet hos de anställda, varav fem slöserier är 
relevanta gällande utformning av effektiva lagerflöden. Dessa slöserier är: 
 
Onödiga lager – Material eller produkter som lagras i eller utanför lokalerna. Överlager 
innebär en ökad kapitalbindning. Kan vara i form av råmaterial, produkter-i-arbete (PIA) eller 
färdiga produkter (Liker, 2009). Chen et al. (2010) menar att onödiga lager är en stor anledning 
till längre ledtid hos företag. 
 
Onödiga transporter/förflyttningar – Det kostar pengar att transportera varor och material för 
långt, kapitalbindningen ökar också eftersom det tar längre tid för material eller färdiga 
produkter att komma fram till kunden (Liker, 2009). Kapitalbindning innebär enligt Jonsson 
och Mattsson (2016) att kapital binds vid en investering som inte sålts. En produkt som ligger i 
lager eller transporteras kostar därmed pengar eftersom företaget inte får pengarna tillbaka 
förrän varan sålts. 
 
Väntan – Personal som väntar i onödan kostar pengar (Liker, 2009). 
 
Onödiga arbetsmoment – Alla arbetsmoment som inte behöver göras är ett slöseri. T.ex. 
behöva hämta ett material när det egentligen kan ligga närmare (Liker, 2009). 
 
Outnyttjad kreativitet hos de anställda – De anställda kan ha många bra idéer som kan gå till 
spillo ifall ledningen inte är villiga att lyssna på dem. Enligt Lean ska ledningen ta sig tid att 
lyssna på medarbetare eftersom de är experter på sina områden (Liker, 2009). 
 

3.4.3. Implementering av Lean - 5S 
 
Företag som implementerat Lean har i studier visat sig effektivisera sina flöden, och en 
effektivisering av flöden leder i sin tur till kostnadsbesparingar, ökad konkurrenskraft och en 
optimerad ledtid (Baby, et al., 2018). Ett vanligt verktyg vid implementering av Lean är 5S, 
vilket används för att skapa ordning på arbetsplatsen och standardisering av processer för att 
effektivisera flöden. 5S är ofta en första, enkel och billig förbättring av arbetsplatsen 
(Venkateswaran, et al., 2013). 5S står enligt Chiarini (2013) för: 
 
Städa - Regelbunden städning av verktyg, maskiner och lokaler. Hålla arbetsplatsen ren och 
städad. 
 
Sortera - Ha de nödvändiga materialen och verktygen framme och ta bort sådant som inte 
används. Detta leder till ökad kvalitet och produktivitet eftersom inget stör flödet. 
 
Systematisera - De nödvändiga materialen och verktygen ska vara lättillgängliga och ha en 
angiven plats. Städa bort sådant som inte ska vara vid arbetsplatsen. 
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Standardisera – Dagliga rutiner med vård av lokaler och maskiner, det vill säga, vikten av att 
alltid följa de första tre S:en. Det ska vara klart och tydligt för personalen vad som gäller 
gällande rutiner. 
 
Se över - Se över så ordningen hålls på arbetsplatsen, förbättra ständigt de dagliga rutinerna. 
 
5S har de senare åren, förutom effektivisering av produktion, även visat sig effektivisera flöden 
i lager (Venkateswaran, et al., 2013). 5S skapar ordning och reda och flödet kan på så sätt 
effektiviseras. Studier har visat att 5S ökar kvalitet eftersom kvalitetsproblem blir synliga, i och 
med ett minskat lagerutrymme förbättras layout, det är enklare att hitta rätt verktyg och 
material, personal behöver inte röra sig lika mycket, dessutom förbättras ergonomi och säkerhet 
för personalen (Chiarini, 2013). Utöver dessa faktorer ökar även välmående hos medarbetare 
(Ablanedo-Rosas, et al., 2010). Alla dessa faktorer har visat sig leda till stora besparingar hos 
företagen (Venkateswaran, et al., 2013). 
 
Ablanedo-Rosas et al. (2010) betonar vikten av en god kommunikation för att ett företag ska 
lyckas implementera Lean och 5S. Företagsledningen behöver kommunicera med alla 
medarbetare och det är viktigt med en arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga och 
uppskattade, för att de ska vilja föra fram sina åsikter och förslag. God kommunikation är 
avgörande för en framgångsrik 5S implementering men glöms ofta bort av ledningen. 
 

3.5.  Layout 
 
Stora besparingar kan göras vid kartläggning och förbättring av layout. Genom att finna 
slöserier i flödet med hjälp av en värdeflödeskartläggning (Baby, et al., 2018) och genom att 
kartlägga de exakta rörelserna med ett spagettidiagram (Bhat, et al., 2016) kan slöserier i form 
av onödiga transporter och onödiga arbetsmoment identifieras och åtgärdas. 
 

3.5.1.  Värdeflödeskartläggning 
 
En värdeflödeskartläggning är det första steget som utförs vid identifiering av slöserier. 
Värdeflödesanalys är ett viktigt Lean-verktyg för att effektivisera flöden och minska kostnader 
enligt Lean (Liker, 2009). En värdeflödeskartläggning görs i flera steg, nedan ses de 6 stegen 
utarbetade från Baby et al (2018): 
 
1. Identifiering av problem. 
2. Analys och utformning av nuvarande tillstånd i en värdeflödeskarta. 
3. Identifiering av slöserier. 
4. Utformning av framtida tillstånd i en ny värdeflödeskarta. 
5. Implementering. 
6. Utvärdering av nytt tillstånd. 
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I en värdeflödeskartläggning kartläggs material- och informationsflöden. Varje process i flödet 
kartläggs och tidsåtgång för dessa utvärderas, de processer som innebär slöseri kan sedan 
identifieras. Utifrån denna kartläggning kan en framtida värdeflödeskartläggning utformas. 
Kaizen-markeringar visar i en framtida värdeflödeskartläggning vilka förbättringar som kan 
göras (Chen, et al., 2010). Utifrån den framtida värdeflödeskartläggningen kan 
förbättringsåtgärder implementeras och flöden kan utvärderas på nytt (Baby, et al., 2018). 
 
Baby et al. (2018) analyserade lagerflöden med hjälp av en värdeflödeskarta och kunde utifrån 
denna identifiera slöserier i form av onödigt hanteringsarbete, dålig lagring samt försenad 
lastning av fordon. Genom att ändra layout för lagret kunde stora förbättringar göras i 
effektivitet då flera aktiviteter kunde göras på kortare tid. Richards (2017) menar att en 
förutsättning för effektivt returflöde är att kontinuerligt mäta och utvärdera cykeltider samt att 
använda sig av detaljerade flödeskartläggningar. Utöver detta är det viktigt att personalen är 
utbildade inom returhanteringar och att regelbundna kvalitetskontroller utförs. 

3.5.1.1. Kösystem 
 
Det finns två olika kösystem för att avgöra vilken produkt som ska hanteras först från ett lager. 
Det finns; först-in-först-ut (FIFO) vilket innebär att produkter som väntat längst ska hanteras 
först, alternativt sist-in-först-ut (LIFO), vilket istället innebär att de produkter som ankommit 
sist ska hanteras först (Lumsden, 2012). Liker och Meier (2006, s. 101) rekommenderar att 
företag implementerar FIFO som ett standardiserat kösystem för att binda samman sina 
processer och skapa ett flöde. Ett FIFO system säkerställer att produkter som ankommit först 
också hanteras först. För att FIFO-systemet ska kunna efterföljas krävs det att alla produkter 
märks upp, så ingen produkt ”tränger sig före i kön”. 
 

3.5.2.  Spagettidiagram 
 
Utformning av ett spagettidiagram är ett annat viktigt verktyg inom Lean vid identifiering av 
slöserier. Med hjälp av ett spagettidiagram kartläggs de exakta rörelserna för ett flöde med 
syftet att identifiera slöserier, framförallt i form av onödiga transporter och arbetsmoment 
(Chiarini, 2013). Bhat et al. (2016) fann att layouten för en sjukhusavdelning gav upphov till 
onödiga rörelser och föreslog en förändring av layouten för att effektivisera flödet och minska 
kostnader. Även Venkateswaran et al. (2013) kunde förbättra layout och minska ledtider genom 
att analysera och kartlägga de exakta rörelserna i ett sjukhuslager. 
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4. RESULTAT 
 
Detta kapitel inleds med en företagspresentation av fallföretaget. Avsnitt 4.2 behandlar 
myndighetsdokument gällande apotekens rätt till returer och avsnitt 4.3 och framåt innehåller 
det erhållna resultatet från datainsamling i form av intervjuer och observationer vid 
fallföretaget. Avsnitt 4.3 behandlar flödet från apotek till distributör och avsnitt 4.4 behandlar 
det interna flödet hos distributören. Kapitlet avslutas med ett kort avsnitt gällande Lean hos 
fallföretaget i avsnitt 4.5. 
 

4.1.  Om fallföretaget 
 
Det studerade fallföretaget är en distributör av läkemedel. Fallföretaget har ansvaret att 
distribuera och förse läkemedel och handelsvaror till alla apotek i Sverige, de förser även 
detaljhandel med receptfria läkemedel och handelsvaror. Fallföretaget lagerhåller tillfälligt, 
packar om varor enligt kundens beställningar och skickar sedan ut varor med lastbilstransport 
till sina kunder. Förutom detta primära flöde sköter fallföretaget även returer. Fallföretaget 
samarbetar med en tredjepartslogisiker, dvs. ett transportbolag, som sköter transportflödet. 
 

4.1.1.  Returavdelningen 
 
Returer hanteras vid en separat avdelning i distributionslagret hos fallföretaget. 
Returavdelningen har som uppgift att hantera de fysiska returerna genom inspektioner och de 
har även ansvaret att svara i telefon då apotek kontaktar dem angående returer och 
reklamationer. Många läkemedelsföretag outsourcar sina returflöden till fallföretaget. Endast 
tre läkemedelsföretag vill ha tillbaka indragningar, medan resterande väljer att överlåta allt åt 
distributören. Fallföretaget sköter därför returer av kuranta läkemedel och även destruktion av 
produkter som indragits, förstörts i frakten eller produkter med utgånget datum. Fallföretaget 
har även ansvaret att varje månad rapportera returer till Läkemedelsverket som i sin tur 
sammanställer returer från alla distributörer. 
 

4.2.  Apotekens rätt till retur av läkemedel 
 
Apoteken har enligt Lag (2009:366) om handel med läkemedel rätt att returnera läkemedel ifall 
de uppfyller vissa krav. Kuranta läkemedel i form av felleverans, felbeställningar och icke-
avhämtade kundorder får returneras. Även icke-kuranta läkemedel i form av läkemedel som 
skadats i transport eller hantering, läkemedel med utgången hållbarhet eller de läkemedel som 
dragits in får returneras. Läkemedlets inköpspris behöver också överstiga en viss summa för att 
apoteken ska ha rätt att returnera. Uppfylls inte dessa krav har inte distributören någon 
skyldighet att ta tillbaka returen och apoteket ska istället skicka iväg läkemedlet för 
destruktion. 
 
Apotek har rätt att skicka tillbaka returer i form av felbeställningar inom fem vardagar efter att 
varan mottagits på apoteket och apotek har rätt att skicka tillbaka returer i form av icke-
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avhämtade kundorder inom en månad från att apoteket mottagit varan. Kravet är att varan ska 
vara oöppnad och i bra skick för att returen ska gå igenom och för att apoteket ska få sina 
pengar tillbaka. Returen hanteras då först av apoteket som måste rapportera returen elektroniskt 
till distributören och en retursedel måste fästas på backen som ska returneras till distributören. 
Det krävs också en dokumentering av hanteringen, detta för att läkemedlet ska kunna spåras 
(SFS2009:366, 2009). 
 

4.3.  Flödet från apotek till distributör 
 
Returen från apoteket hämtas upp av transportbolaget som sköter distributörens transporter. 
Returen hämtas upp på morgonen dagen efter det att returen hanterats på apoteket, i samband 
med den dagliga leveransen av varor till apoteket. Returbackarna ska vara märkta med en 
retursedel och de hämtas tillsammans med tomma backar från tidigare leveranser av varor till 
apoteken. 
 
Fallföretaget outsourcar allt gällande apotekstransporter, inkluderat returflöden, till 
transportbolaget. Målet är att returerna ska transporteras till distributören så fort som möjligt. 
Returerna fraktas med lastbilar i form av fjärrtransport och distributionsbilar, och 
transportbolaget har flertalet terminaler i landet där varor lastas av och packas om. För att 
optimera rutterna med returer används fasta leveransdagar och transportbolaget försöker att 
uppnå en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Beroende på var i landet returerna kommer ifrån kan 
det ta mellan 2-4 dagar för en retur att ankomma till distributionslagret. På grund av att 
systemet är papperslöst har det hänt att returer av misstag legat kvar en längre tid vid olika 
terminaler, eftersom de glömts bort. Flödet från apotek till distributör är i nuläget inte kartlagt i 
dess fulla utsträckning. 
 

4.4.  Kartläggning av returhantering hos distributör 
 
De vanligaste orsakerna till returer är felbeställningar från apotek, alternativt icke-avhämtade 
kundbeställningar från apoteken. Dessa läkemedel är kuranta och efter returprocessen går det 
därför att ställa tillbaka dessa på hyllan igen. Eftersom returflödet för kuranta läkemedel är det 
vanligaste processflödet, kartläggs detta flöde detaljerat. 
 

4.4.1.  Processteg i det interna returflödet 
 
Efter att returer transporterats från apotek kommer de hanteras i ett internt returflöde hos 
distributören, dvs. fallföretaget. Figur 2 är en sammanfattad processkarta över de processteg en 
retur av kurant läkemedel går igenom efter det att returen ankommit till distributören. 
 

 
Figur 2 Processkarta internt returflöde 
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Avlastning - När returer ankommer till distributionslagret lastas de av från lastbilar. Antingen 
lastas de av vid en ankomstterminal för returer, alternativt så lastas de av vid terminalen där 
transportpersonal plockar upp backar för transporter ut till apotek. Det är transportpersonalen 
som sköter avlastningen. 
 
Inleverans – Efter att returerna lastats av levereras de in till terminalen för returer, detta görs av 
personal på fallföretaget. Efter backarna inlevererats till distributionslagret lagras de tillfälligt 
vid ett lager. Vid exempelvis indragningar av en vanlig vara kan detta lager stundvis vara fullt, 
eftersom många apotek returnerat dessa. 
 
Förflyttning – Returavdelningen ringer dagligen till en extern person som hanterar den interna 
transporten/förflyttningen av returer från lagret till returavdelningen. Det är en person som har 
ansvaret att sköta denna transport, och denna person har truck-behörighet. 24-30 backar i en 
pall transporteras i en hiss med hjälp av palldragare och ställs sedan utanför returavdelningen. 
Utanför returavdelningen ligger returerna i ett tillfälligt lager. Upp till 5 pallar får plats vid 
detta lager. 
 
Upplock – Backarna förflyttas in till avdelningen när de har tid att hanteras av personalen, 
maximalt två pallar får plats vid avdelningen. Returerna går igenom en inspektion och i denna 
inspektion ingår kontroll av batchnummer, utgångsdatum och varunummer. Detta jämförs med 
de uppgifter som apoteken skickat med i returerna. Förutom den manuella inspektionen 
genomförs en elektronisk kontroll där batchnummer scannas av för att säkerställa att 
läkemedlen inte är förfalskade. Vid kuranta läkemedel undersöks även förpackningen, för att 
säkerställa att förpackningen är oöppnad och inte skadad. Returerna dokumenteras och 
dokumenten arkiveras. Är returerna godkända får apoteken tillbaka sina pengar efter detta 
processteg. 
 
Frisläppning - Efter att de kuranta returerna inspekterats och godkänts för inlagring till 
fallföretagets lager behöver en sakkunnig farmaceut godkänna och frisläppa returerna. Ett 
tillfälligt lager bildas innan frisläppningen och frisläppning sker vanligen 1-2 gånger per vecka. 
 
Inlagring – Det bildas ett lager efter frisläppningen i väntan på inlagring och här kan returer 
ligga i upp till 1,5 månad, fallföretaget har dock som mål att de frisläppta varorna ska ligga 
maximalt två veckor. Det är en person som har ansvar att förflytta backarna tillbaka ut på lagret 
och denna person har även andra arbetsuppgifter utöver detta, på grund av detta kan returer bli 
kvarliggandes en längre tid. Efter att returerna frisläppts ställs kuranta läkemedel tillbaka på 
lagerhyllan och kan säljas till distributörens kunder, apoteken. 
 
Fallföretaget har som målsättning att hantera returer inom en månad från det att returen 
ankommit till lagret, således är en ledtid på en månad önskvärd.  
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4.4.2.  Värdeflödeskartläggning 
 
Figur 3 nedan är en värdeflödesanalys över de processteg som beskrivits i avsnittet ovan. 
Värdeflödeskartläggningen finns även i bilaga 8.3. 
 

 
Figur 3 Värdeflödesanalys 

 
Eftersom processtider varierar beroende på mängd hanterade produkter är värdeflödesanalysen 
förenklad och ger endast en översiktlig bild över flödet. Endast tider för lager är inkluderat, då 
dessa är av störst relevans för studien. 
 

4.4.3.  Spagettidiagram 
 
Nedan ses två olika spagettidiagram. Det första diagrammet, figur 4, visar layout för flödet från 
avlastning, inleverans och transport till returavdelningen. Spaghettidiagrammet visar således de 
tre första stegen i processkartläggningen. Det andra diagrammet, figur 5, visar layouten för 
returflödet inne på avdelningen, dvs. resterande steg i processkartläggningen. Dessa 
spagettidiagram finns även i större format i bilaga 8.4 respektive 8.5. 
 

 
Figur 4 Spagettidiagram avlastning och inleverans 
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Avlastningen sköts av personal från transportbolaget som transporterat backarna från apoteken, 
de levereras sedan in av en personal ansvarig för inleveranser på fallföretaget. Efter att 
backarna inlevererats kommer de vänta i ett lager. 
 
Det finns i nuläget inget system för var backarna ska ställas, utan de ställs där de får plats. 
Gällande märkning av backar kan det skilja beroende på vem som sköter inleveransen, då viss 
personal märker backarna medan annan inte gör detta. Flödet är menat att följa principen FIFO 
och den back med äldst datum ska hanteras först, men då viss personal inte märker backar 
påverkar detta kösystemet eftersom personen som hämtar backar för transport till 
returavdelningen inte kan veta vilken pall som ankommit först ifall de inte är datummärkta. 
 
Returavdelningen ringer till en extern person när de har slut på returer att hantera. Personen 
som hämtar returerna åt dem från det tillfälliga lagret har även andra arbetsuppgifter i form av 
plock av varor som ska till apotek, och på morgonen prioriteras detta. För att undvika att stå 
utan varor kan medarbetare på returavdelningen undantagsvis hämta returer själva för transport 
till avdelningen. Transportvägen från lagret till returavdelningen är lång och pallen med returer 
transporteras tvärsöver andra avdelningar i lagret och vägen kan således även vara trång. 
 

 
Figur 5 Spagettidiagram returavdelning 
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Efter att pallar transporterats från det tillfälliga lagret vid avlastningen kommer de stå i ett nytt 
tillfälligt lager utanför returavdelningen. När personalen på returavdelningen påbörjar 
returhanteringen hämtar de själva en pall från lagret utanför rummet och ställer in i 
avdelningen. 
 
En medarbetare på avdelningen plockar upp returerna och gör den fysiska kontrollen, under 
processen fylls protokoll i för säkerställning av kvaliteten och av säkerhetsskäl eftersom det då 
går att spåra processen. Protokollet läggs sedan i en låda som arkiveras. Den fysiska produkten 
placeras i en back för färdiga returer, är det stora volymer läggs de istället på en vagn för 
färdiga returer. Backen, alternativt vagnen, för färdiga returer ska sedan förflyttas in i ett rum 
där de inväntar frisläppning från sakkunnig farmaceut som ska säkerställa kvaliteten på 
returerna och godkänna att de kan ställas tillbaka på lagret. Efter frisläppning inväntar returer 
inlagring. 
 
De lådor avsedda för sortering och uppsamling av papper och läkemedel är i nuläget av 
kartong, dåligt uppmärkta samt åldriga. De olika processtegen är uppmärkta med skyltar, dock 
så följer de inte ett självklart flöde. Som identifierat i spagettidiagrammet är det även trångt 
inne på avdelningen. 
 

4.5.  Fallföretagets arbete med Lean 
 
Fallföretaget försöker att arbeta med ständiga processförbättringar. Det finns i nuläget ingen 
anställd på fallföretaget avsedd arbeta med endast dessa arbetsuppgifter, fallföretaget har dock 
arbetat med Lean tidigare, men inte längre. Gällande förbättringar uppmuntras 
returavdelningen att komma med förbättringsförslag, dock så finns det inte avsatt tid för möten 
gällande förbättringar. 
 
Returavdelningen jobbar enligt rutiner för att kvaliteten ska säkerställas och de gör den fysiska 
inspektionen. Det är alltid en sakkunnig farmaceut som frisläpper läkemedel för att ytterligare 
säkerställa kvalitet. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Detta kapitel innehåller analys och diskussion av det erhållna resultatet från studien. 
Resultatet jämförs med tidigare litteratur i området och förbättringsförslag för ett effektiviserat 
flöde och optimerad ledtid föreslås. 
 

5.1.  Identifiering av slöserier 
 
Efter att en värdeflödeskartläggning gjorts över det nuvarande tillståndet ska en identifiering av 
slöserier göras (Baby, et al., 2018). Slöserier kunde identifieras i returflödet från apotek till 
distributör samt i det interna returflödet hos distributören. 
 

5.1.1.  Returflöde från apotek till distributör 
 
Slöserier identifierades i transportflödet från apotek till distributör, baserat på Liker (2009). 
Returbackar har vid tillfällen glömts bort vid terminaler eftersom dokumentation av returer är 
bristfällig. Det slöseri som kunde identifieras i analysen av flödet från apotek till distributör var 
således onödiga lager i form av PIA. I enlighet med Jonsson och Mattsson (2016) och Liker 
(2009) kommer returerna att vara kapitalbundna i returflödet från det att apoteken rapporterat 
sina returer till dess att de omhändertagits i de interna flödena hos distributören. Enligt Chen et 
al. (2010) kommer detta slöseri att påverka ledtiden för returflödet negativt. Chebab och 
Abdesalam (2017) betonar att även konkurrenskraften hos ett företag påverkas av hur effektivt 
ett företags returflöde är. 
 
De Campos et al. (2017) menar att läkemedel kan innebära stor skada ifall de inte hanteras 
korrekt vid returhanteringen, på grund av deras aktiva substanser. Genom att se över 
transportflödet och förbättra systemet gällande dokumentation kan fallföretaget således även 
förbättra säkerheten i sina transporter. Eftersom fallföretaget outsourcar sina transportflöden till 
en tredjepartslogistiker behöver denna förbättringsåtgärd göras i nära samarbete med detta 
företag. 
 

5.1.2.  Internt returflöde hos distributör 
 
Baserat på de slöserier beskrivna av Liker (2009) identifierades sammanlagt fem slöserier i 
returflödet hos distributören. De slöserier som kunde identifieras i returflödet hos fallföretaget 
var i form av: 
 
Onödiga lager – Detta är det största identifierade slöseriet vid kartläggningen av returflödet, 
detta slöseri identifierades vid framförallt två ställen i flödet: 
- Efter att returerna lastats av och inlevererats ligger de förvarade i backar i ett lager, detta 

lager kan bli olika stort beroende på hur mycket returer som levererats. Vid exempelvis 
indragningar av en vanlig vara kan lagret stundvis vara fullt eftersom många apotek 
returnerat dessa. Ett stort problem vid detta lager är att backarna med returer inte alltid är 
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datumstämplade, det är då inte möjligt att följa FIFO. Enligt Liker och Meier (2006) 
innebär detta att företaget inte kan säkerställa att de äldsta returerna hanteras först och i 
linje med Jonsson och Mattsson (2016) blir kapitalbindningen i form av PIA således längre 
för vissa returer. 

- Onödiga lager kunde även identifieras då returer hanterats vid returavdelningen och 
frisläppts av sakkunnig. Efter att returer frisläppts är de förvarade i backar och ska läggas 
tillbaka ut på lagret igen. Det är endast en person som har ansvaret att förflytta backarna 
från returavdelningen tillbaka ut på lagret, eftersom denna person även har andra 
arbetsuppgifter kan färdiga returer således bli kvarliggandes upp till 1,5 månad vid 
avdelningen. Här är slöseriet i form av PIA eftersom returprocessen är klar först när 
returerna ställts på hyllan igen. 

 
Onödiga transporter/förflyttningar – Onödiga transporter kunde identifieras vid två ställen i 
flödet: 
- En onödig transport identifierades vid den interna transporten från lagret vid inleveransen 

till lagret vid returavdelningen, eftersom returerna transporteras en lång sträcka. 
- En ytterligare onödig transport identifierades vid de tillfällen då transportfirman inte lastar 

av returerna vid rätt terminal, personal på distributionslagret behöver då själva förflytta 
pallarna till rätt plats. 

 
Onödiga arbetsmoment – Även onödiga arbetsmoment kunde identifieras vid två ställen i 
flödet: 
- Personen som hämtar returerna åt returavdelningen har även andra arbetsuppgifter ute på 

lagret i form av plock av varor som ska till apotek. Eftersom denna arbetsuppgift prioriteras 
på morgonen när varor ska skickas ut leder det till att returavdelningen istället måste vänta 
tills denna person är ledig. Avdelningen kan vid undantagsfall gå iväg själva och hämta 
returer för att inte sitta utan arbete, varje gång returavdelningen går iväg själva och hämtar 
returer är detta dock ett onödigt arbetsmoment enligt Lean eftersom det inte är deras 
arbetsuppgift. 

- Likt Bhat et al. (2016) och Venkateswaran et al. (2013) kunde onödiga arbetsmoment 
identifieras med hjälp av utformning av spagettidiagram. Layouten inne på 
returavdelningen är inte utformad på bästa sätt eftersom personalen behöver röra sig 
mycket, vilket i sin tur också leder till onödiga arbetsmoment. 

 
Onödig väntan – Eftersom returavdelningen är beroende av att en extern person hämtar deras 
returer åt dem på morgonen kan detta leda till en onödig väntan. 
 
Outnyttjad kreativitet hos medarbetare – Det sista slöseriet som identifierades var i form av 
outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Fallföretaget har inga schemalagda möten för 
returavdelningen där de kan framföra förbättringsförslag till chefen och ledningen. 
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5.2.  Förbättringsförslag för en optimerad ledtid av internt returflöde hos 
distributör 

 
Baserat på kartläggningar och identifierade slöserier enligt Liker (2009) rekommenderas 
diverse förbättringsförslag för en optimerad ledtid av det interna returflödet hos distributören. 
 

5.2.1.  Framtida värdeflödeskartläggning 
 
Richards (2017) menar att returer kostar mycket för företag. Genom att kontinuerligt utvärdera 
processer och mäta cykeltider finns möjligheter att effektivisera och förbättra returflöden, i och 
med effektivisering av returflöden kan företag göra besparingar och optimera ledtid. Enligt 
Salhieh et al. (2018) är det möjligt att inneha en Lean lagerhållning genom att analysera och 
optimera processer i ett lager. Lean lagerhållning är av vikt för fallföretaget då detta är en 
läkemedelsdistributör och innehar i och med detta lagerprocesser som kan effektiviseras. 
Fallföretaget kan genom en Lean lagerhållning minska sina kostnader och öka sin 
konkurrenskraft. 
 
Enligt Baby et al. (2018) genomförs en värdeflödesanalys i sex steg. Efter att problemområdet 
identifierats och ett nuvarande tillstånd kartlagts ska slöserierna identifieras. Därefter ska ett 
framtida tillstånd utformas. Figur 6 visar en framtida värdeflödeskartläggning med kaizen-
markeringar. Denna framtida värdeflödeskartläggning finns även i bilaga 8.6 
 

 
Figur 6 Värdeflödesanalys med kaizen-markeringar 

 
Kaizen-markeringar indikerar de problemområden och slöserier som kunde identifieras (Chen, 
et al., 2010). Onödiga lager identifieras som det största slöseriet på grund av den stora 
kapitalbindningen, kaizen-markeringarna säkerställ FIFO samt minska PIA bör således 
prioriteras av företaget. 
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5.2.2.  Onödiga lager 
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2016) innebär framförallt onödiga lager en hög kostnad i form av 
kapitalbindning, eftersom företaget får betalt när varorna sålts igen. Gällande läkemedel bör 
företag sträva efter en så liten kapitalbindning som möjligt, eftersom läkemedel kan ha en hög 
kostnad. Eftersom läkemedel dessutom har ett utgångsdatum riskerar läkemedel att bli gamla 
ifall de binds för länge i lager. Det är därför av vikt att fallföretaget minskar sina onödiga lager 
för att vara Lean och därmed mer effektivt, vilket i sin tur leder till minskade kostnader och en 
ökad konkurrenskraft. Chen et al. (2010) betonar också vikten av att minska onödiga lager, 
eftersom lager ger en längre ledtid.  
 
Liker (2009) menar att alla former av lager är onödiga eftersom de ökar kapitalbindning, därför 
ska företag sträva efter att minska sina lager. Slöseriet i form av onödigt lager efter att returerna 
hanterats kan lösas genom att personen som sköter detta avlöses, alternativt så behöver en 
annan person utbildas i denna arbetsuppgift. Tid behöver avsättas för att returerna ska kunna 
läggas på sin lagerplats och för att minska kapitalbindningen. I nuläget kan detta lager av PIA 
ligga kvar i upp till 1,5 månad efter det att returerna frisläppts av sakkunnig, en 
rekommendation är att detta lager töms minst en gång i veckan och att tömningen 
standardiseras. Personen som sköter tömningen ska ha avsatt tid för att göra just detta en gång i 
veckan och ska inte störas av andra arbetsuppgifter den dagen. 
 
Kapitalbindningen gäller inte endast för fallföretaget utan returer som skickats från apotek är 
även kapitalbundna för apoteket, tills dess att returerna hanterats och apoteken fått sina pengar 
tillbaka. För att apoteken ska få betalt för sina returer har fallföretaget som mål att hantera 
returerna inom en månad från att de ankommit till distributionslagret. Fallföretaget gör oftast 
detta, men returer som hanterats och är redo att läggas ute på lagerhyllorna igen prioriteras inte. 
Fallföretaget sköter då sitt ansvar gentemot apoteken som får tillbaka sina pengar, men 
problemet är att de färdiga returerna fortfarande är kapitalbundna eftersom de räknas som PIA 
för distributören eftersom de inte är tillgängliga för plock och leverans till apotek. 

5.2.2.1. Säkerställning av FIFO 
 
Liker och Meier (2006) rekommenderar ett FIFO-system för hantering av varor från lager, detta 
för att säkerställa att det som väntat längst hanteras först, samt för att skapa ett flöde. Det 
rekommenderas också att varor markeras väl för att säkerställa att systemet efterföljs. Här är 
det därför av vikt att ett system för märkning av returbackar införs. De retursedlar som fästs på 
backarna har ingen datummärkning och det är därför inte möjligt att avgöra vilka av backarna 
som legat där längst. 
 
Det är viktigt att fallföretaget kan följa principen FIFO för att säkerställa sin kundservice 
gentemot apoteken som ska få tillbaka sina pengar, de som väntat längst ska således vara först i 
kö. En enkel åtgärd för detta skulle vara att personen som sköter inleveransen av returer också 
har som arbetsuppgift att märka backarna med datum, denna korta arbetsuppgift kan innebära 
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en ökad kundservice hos distributören. Förutom detta bör de äldsta backarna vara placerade 
närmast utgången och nya backar fylls på bakifrån, detta skulle förenkla hanteringen av backar 
eftersom de närmast ingången är de som ska hanteras först. I linje med Liker (2009) skulle 
slöseri i form PIA minska med detta förbättringsförslag. Figur 7 visar förslaget med hjälp av ett 
spagettidiagram, denna finns också i bilaga 8.7. 
 

 
Figur 7 Spagettidiagram förbättringsförslag 

 
Trots att detta förbättringsförslag enligt Liker (2009) innebär onödiga transporter, kan PIA 
minska med detta förslag. Eftersom onödiga lager enligt det erhållna resultatet är det största 
slöseriet bör detta prioriteras. Ledtiden kan minska för en retur som annars kunnat glömmas 
bort, i jämförelse med tiden det tar att förflytta pallarna framåt. 
 

5.2.3.  Onödiga transporter 
 
Transportsträckan från hissen till avdelningen är lång, det är dock inte mycket som kan göras åt 
detta utan att fallföretaget gör en omfattande investering. Det som kan göras är att vägen från 
hissen till avdelningen är ren, backar och liknande bör således inte ligga i vägen. Detta är både 
för effektivisering av flödet, men också av säkerhetsskäl. 
 
Stora förbättringar och effektiviseringar kan göras genom att förbättra den interna logistiken 
(Venkateswaran, et al., 2013). Genom att fallföretaget ställer krav på transportpersonalen från 
transportbolaget att de alltid ska lasta av returbackar vid rätt terminal kan slöserier i form av 
onödiga interna transporter minskas. 
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5.2.4.  Onödiga arbetsmoment 
 
Returavdelningen ska inte själva hämta backar med returer ifall den externa personen med 
denna arbetsuppgift inte har möjlighet att hämta backar åt dem på morgonen. Detta ingår inte i 
deras arbetsuppgifter och är enligt Liker (2009) därför ett slöseri i form av onödiga 
arbetsuppgifter. 
 
Utifrån spagettidiagrammet kunde slöserier i form av onödiga arbetsmoment identifieras inne 
på returavdelningen. En förändring av layout kan därför effektivisera flödet, vilket är i linje 
med Ali Naqv et al. (2016). Varje gång en medarbetare rör sig i onödan är detta ett slöseri 
(Liker, 2009). För att undvika detta slöseri behöver layouten förbättras, ett förslag är att 
fallföretaget implementerar 5S vid returavdelningen, vilket är ett mer kostnadseffektivt 
alternativ, jämfört med att ändra hela layouten. Enligt Chiarini (2013) förbättrar 5S layout 
eftersom lagerutrymmet förbättras, 5S bidrar också till att material blir mer lättillgängligt vilket 
i sin tur också minskar onödiga arbetsmoment. 
 
Layouten vid returavdelningen är idag inte optimal för de stora volymer returer de tar in, här 
finns således stora förbättringsmöjligheter. För personalen som arbetar vid returavdelningen är 
det självklart hur processen går till men för en utomstående är detta inte självklart, då det är 
dåligt uppmärkt vart allt ska stå. I och med detta och faktumet att det är mycket trångt gör att 
det lätt blir rörigt och här finns då stor risk för felplock. 
 
5S är en mycket enkel implementering av Lean som kan innebära stora förbättringar, 5S är 
också ofta det första som införs vid implementering av Lean på en arbetsplats (Chiarini, 2013). 
En effektivisering av förvaring har i studier visat sig effektivisera flöden, 5S bygger även in 
kvalitet eftersom kvalitetsbrister blir synliga (Venkateswaran, et al., 2013). Arbetsplatsen bör 
därför städas dagligen, de pärmar och lådor för sortering av papper etc. ska finnas 
lättillgängliga och vara tydligt uppmärkta. Ett förslag är att fallföretaget byter ut de lådor som 
finns för papperssortering eftersom de lådor som används nu är åldriga och dåligt märkta. 
Chriarini (2013) och Ablanedo-Rosas (2010) menar också att en ren arbetsplats innebär en 
bättre arbetsmiljö för de som arbetar där eftersom ergonomi, säkerhet och välmående ökar. 
 

5.2.5.  Onödig väntan 
 
För att undvika att returavdelningen ska behöva vänta med att få de fysiska returerna till 
avdelningen bör detta processteg ses över. Ett förslag på förbättringsåtgärd skulle vara att 
returbackar ställs utanför avdelningen kvällen innan istället för på morgonen, alternativt 
behöver personen som sköter den interna transporten av returer avlösas på morgonen för att 
kunna prioritera dessa istället för plock av varor till apoteken. Richards (2017) menar att returer 
sällan prioriteras, trots att det visat sig innebära besparingar för företag. 
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5.2.5.1. Förbättra kommunikation mellan avdelningar 
 
Många avdelningar är inblandade i hanteringen av returer och i linje med Ali Naqv et al. (2016) 
kan returflödet förbättras genom att samarbetet mellan olika avdelningar på företaget förbättras. 
Returavdelningen behöver ringa till en extern person som hämtar returerna åt dem, denna 
person behöver i sin tur hämta returer från olika platser beroende på var transportbolaget lastar 
av dem. En förutsättning för att den externa personen ska hitta alla returer är att utomstående 
personer som jobbar vid ”fel” avlastning meddelar att returer ligger vid dem. Här behöver 
kommunikationen mellan avdelningarna förbättras så returer inte blir liggande vid avlastningen 
för länge. 
 

5.2.6.  Outnyttjad kreativitet hos medarbetare 
 
En förutsättning för ett effektivt returflöde är ett engagemang från ledningen (Abbas, 2018). 
Ablanedo-Rosas et al. (2010) betonar vikten av god kommunikation mellan ledning och 
medarbetare för att lyckas implementera Lean och 5S. Liker (2009) menar att det även är av 
vikt att företag uppmuntrar medarbetare att komma med förbättringsförslag för att ständigt 
förbättras. Medarbetare på returavdelningen uppmuntras idag att komma med 
förbättringsförslag, problemet är att det inte finns schemalagda möten avsatt för detta. 
Medarbetarna kan därmed ha flera bra förslag som aldrig kommer fram till ledningen. Det får 
inte glömmas att medarbetarna är experter på sitt område och det är här förbättringsförslagen 
finns, vilket betonas av Liker (2009). 
 
Ett förslag på en förbättringsåtgärd är att ha schemalagda möten, förslagsvis en halvtimme 
varannan vecka, som är avsedd för att medarbetarna ska kunna föra fram sina idéer och åsikter 
till chefen för returer som i sin tur kan föra det vidare. Fallföretagets ledning behöver se 
potentialen hos sina medarbetare, vilket också betonas av Liker (2009). Enligt Ablanedo-Rosas 
et al. (2010) har anledningen till mindre framgångsrik Lean implementering kunnat härledas till 
undermålig kommunikation.  
 
För att sammanfatta fynd och förbättringsförslag finns dessa i tabellform nedan, i tabell 3. 
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Tabell 3 Sammanfattning fynd och förbättringsförslag 

Fynd Förbättringsförslag 
Onödiga lager • Avsätta tid för hämtning av returer på morgonen. 

• Avsätta tid för att lägga tillbaka kuranta returer på lagret. 
• Överväg att lära upp fler till arbetsuppgifter beskrivna ovan. 
• Säkerställa FIFO genom att märka backar samt införa ett 

system för placering av backarna. 
Onödiga transporter • Transportpersonal ska lasta av returer vid rätt avlastning. 

• Ren transportväg från avlastningen. 
Onödig väntan • Person som hämtar returer på morgonen behöver avlösas, 

alternativt ställs returer utanför avdelningen på eftermiddagen. 
• Förbättra kommunikation mellan avdelningar så returer inte 

blir stående vid fel plats. 
Onödiga arbetsmoment • Returbackar ska hämtas av extern person och inte av 

personalen på avdelningen. 
• Implementera 5S inne på returavdelningen. 

Outnyttjad kreativitet 
hos medarbetare 

• Inför schemalagda avdelningsmöten där medarbetare får 
möjlighet att framföra sina förbättringsförslag till ledningen. 

• Samarbeta med personal på returavdelningen för att lyckas 
implementera Lean framgångsrikt. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
Detta kapitel redovisar studiens slutsatser samt rekommendationer för fallföretaget inför 
framtida förbättringar. 

 
6.1.  Hur ser returflödet ut från apotek till distributör? 

 
Med hjälp av en översiktlig kartläggning av flödet från apotek till distributör kunde ett slöseri 
identifieras i form av onödiga lager. Vid tillfällen har returbackar glömts av vid terminaler 
vilket i sin tur inneburit en onödig kapitalbindning i form av PIA. En rekommendation gällande 
flödet från apotek till distributör är att med hjälp av nära samarbete med sin 
tredjepartslogistiker förbättra dokumentation av transporter och således förbättra spårbarheten, 
säkerheten och ledtiden. 
 

6.2.  Hur är processen för returflödet uppbyggd hos distributören? 
 
I det interna returflödet kunde de olika processtegen i returhanteringen kartläggas i detalj och 
analyseras. Sammanlagt identifierades fem slöserier med hjälp av en värdeflödesanalys och 
spagettidiagram. De slöserier som identifierades var i form av: onödiga lager, onödiga 
transporter, onödig väntan, onödiga arbetsmoment samt outnyttjad kreativitet hos medarbetare. 
 

6.3.  Hur kan returflödet hos distributören effektiviseras för att förkorta 
ledtiden? 

 
För att optimera ledtiden av det interna flödet hos fallföretaget rekommenderas diverse 
förbättringsförslag. Förbättringsförslagen är baserade på identifierade slöserier och finns i 
sammanfattad form i tabell 3. En rekommendation gällande det interna returflödet är att 
implementera Lean-verktyget 5S, vilket är en enkel första åtgärd som kan innebära stora 
effektiviseringar, förbättringar, kostnadsreduceringar och en ökad konkurrenskraft om det 
införs rätt. För att lyckas med de förbättringsförslag som givits behöver fallföretaget se över de 
arbetsuppgifter medarbetarna har, prioritera och avsätta tid för optimering av returhanteringen 
samt lyssna på alla medarbetares förbättringsförslag. 
 
Analys av slöserier enligt Lean är en välbeprövad strategi inom produktion. Denna utförda 
fallstudie visar dock på att Lean är av relevans även för returflöden på distributionslager, för 
framtida forskning kan dock även kostnadsberäkningar utföras för att få reda på exakt hur 
mycket minskade kostnader implementering av Lean innebär. På grund av nödvändiga 
begränsningar är kartläggningar delvis översiktliga och innefattar endast returer av kuranta 
läkemedel från apotek, fallföretaget rekommenderas därför kartlägga och analysera även 
resterande returflöden. Returflöden bortprioriteras ofta, men i dagens konkurrensutsatta 
marknad går de inte längre att ignorera dessa flöden. Genom att kartlägga flöden och analysera 
slöserier enligt Lean kan distributörer minska icke-värdeadderande aktiviteter, i linje med detta 
kan företagen optimera ledtider, minska kostnader och öka sin konkurrenskraft på marknaden. 
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8. BILAGOR 
 

8.1. Tidsplan Gantt-Schema 
 
Nedan ses tidsplanen för examensarbetet, i form av ett Gantt-Schema. 
 
 

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Uppstart: Möte företag och MDH                     

Planeringsrapport                     

Introduktion                     

Förberedelse av intervjuer                     

Teori & metod                     

Utföra intervjuer & observationer                     

Resultat och analys                     

Skicka in rapport                     

Förberedelse av presentation                     
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8.2.  Intervjufrågor 
 
Intervju returansvarig och/eller medarbetare på avdelningen 
 
Returmottagning 
Vilka är de vanligaste orsakerna till returer? 
Hur länge ligger returerna vid ankomst-terminalen? 
Vem förflyttar dem till returavdelningen? 

• Extern person, eller ni från avdelningen? 
• Hur vet personen när det ska förflyttas, något IT-system? 
• Vilka konsekvenser kan det få ifall förflyttningen dröjer? 

Hur förflyttas returerna från ankomst-terminalen till returavdelningen (interna transporter)? 
• Truck, manuellt? 

Hur förvaras returerna i ankomst-terminalen? 
 
Materialhantering 
Hur länge ligger returerna vid returavdelningen innan de börjar hanteras? 
Vad kan orsaka att det dröjer? 
Berätta hur ni hanterar returerna?  
Berätta steg för steg vad som händer i returflödet (vilka processer ingår)? 
 
Förvaringssystem 
Hur förvaras returer som inte börjat hanteras? 
Hur förvaras returer som börjat hanteras? 

• Vilken lagertyp? Manuellt, automatiserat? 
• Förvaras returerna i närheten av arbetsstationerna? 

Är det klart och tydligt vad som är klart och vad som inte är klart, hur säkerställer ni? 
Har ni något system för vad som är mest viktigt? 

• Vad som ska hanteras först, eller är det FIFO? 
 
Efter hanteringen vid avdelningen 
Vad sker med olika typer av returer? 
Skickas några returer tillbaka läkemedelsföretagen? 
Rapport till Läkemedelsverket, apotek, kund? 
När sker betalning till apotek? 
 
 
Intervju returansvarig 

Lean och kvalitet 
Har ni alltid arbete, eller står ni vid tillfällen utan jobb och vid andra tillfällen med för mycket 
jobb? 

• Jämnar ni ut flödet?  
• Hur ser ni till att returer prioriteras/hinns med? Noggrann planering?  

Anser du att hanteringen är optimal? 
• (Är det t.ex. för mycket förflyttningar? För många/få inblandade? Tar det för lång tid? 

Väntar ni mycket?) 
Är det hanteringen standardiserad, dvs har ni ett system för hantering av returer som ni alltid 
ska följa? 
Finns det oklarheter kring vem som ska göra vad? 
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Är det ordning och reda vid hanteringen? Städat, organiserat, har allt en bestämd plats? 
Är det klart och tydligt vilka returer som är redo för ”nästa steg”? 

• Hur ser systemet ut, syns det i IT-system eller ligger de framme på någon speciell plats 
så ni vet vad nästa steg är? 

Har ni krav på hur lång tid hanteringen får ta? 
• Vad händer ifall returhanteringen tar för lång tid? 

Vad anser du är den största anledningen till att returflödet inte är optimerat? 
• Ekonomi, andra prioriteringar, inte klart vilka vinster ni kan göra med ett optimerat 

flöde? 
Hur säkerställer ni kvaliteten? 

• Är det ofta brister i kvaliteten, vilket leder till omarbete? 
 
Förbättringar 
Hur arbetar ni tillsammans för att förbättras gemensamt? 
Vilken miljö är det på företaget gällande medarbetare, uppmuntras de att komma med 
förbättringsförslag? 
 

Telefonintervju transportansvarig 

Samarbete 
Hur ser samarbetet ut med transportbolaget? 
Outsourcar ni allt med returtransporter? 
Vilka ömsesidiga krav har ni på varandra? 
 
Transporter 
Hämtas returen direkt från apoteken? Eller behöver de ligga kvar tills någon kan ta hand om 
dem? 
Hur lång tid tar returtransporten från apotek till distributionslagret? 

• Genomsnittligt eller t.ex. från Västerås.? 
• Är det stor skillnad på Norrland och Stockholm t.ex.? 

Hur planerar ni rutterna för returer? 
• Använder ni er av brytpunktssystem? Mjölkrundor? 
• Fasta leveranser? 

Skickas returerna direkt till distributionslagret, eller ligger de kvar på terminaler för att 
effektivisera transporten? 

• Varför ligger de i så fall och väntar, måste lastbilarna vara fyllda helt? 
• Hur länge ligger de i så fall på terminalen? 
• Varierar det mycket beroende på vilken del av landet det kommer ifrån? 

Är returtransporten optimerad eller finns det utrymme för förbättringar? 
• Snabb leverans? 
• Hög fyllnadsgrad? 
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8.3.  Värdeflödesanalys 
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8.4.  Spagettidiagram avlastning och inleverans 
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8.5.  Spagettidiagram returavdelning 
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8.6.  Framtida värdeflödesanalys 
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8.7.  Spagettidiagram förbättringsförslag 
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