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Sammanfattning 
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på C-nivå utfört av två studenter på 
Mälardalens högskola. Examensarbetarna studerar på ingenjörsprogrammet Innovation, 
Produktion och Logistik.  

Dagens rådande klimat i finansvärlden kräver att företag ser över sin verksamhet och ständigt 
strävar efter att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Ett av världens största företag, ABB 
AB, arbetar konstant mot dessa mål och tillämpar Leans verktyg för att optimera sitt resultat. 
ABB levererar produkter inom kraft- och automationsteknik och enheten Logistics Center 
förser eftermarknaden med reparationer, uppgraderingar eller utbytesenheter.  

Uppgiften med examensarbetet har varit att genomföra en nulägesanalys på Logistics Centers 
kontor i Västerås för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter. Informationsflödet har 
redovisats i en värdeflödesanalys som visar hur informationen flödar genom organisationen. I 
arbetet med kartläggningen observerades och intervjuades personalen på Logistics Center och 
på så sätt hittade examensarbetarna problem och Muda som existerade på Logistics Center. 
Slöseri inom avdelningen har identifierats som väntan, överarbete, omarbete samt onödig 
transport. Utifrån dessa slöserier har lösningar presenterats som vid implementering ska leda 
till en mer optimerad arbetsprocess.  

De viktigaste slöseri/Muda som identifierades handlade om tekniken som idag används på 
Logistics Center. Det finns olika datorsystem som används i processen men systemen har 
svårigheter att kommunicera med varandra vilket leder till slöseri i olika former och stödjer inte 
personalens arbete. På lagret, som levererar till slutkund, finns teknik som inte är pålitlig, 
exempelvis en våg som inte är exakt. Det skickas även felleveranser av andra orsaker, såsom 
att den som plockat ordern har plockat fel. Examensarbetarna rekommenderar åtgärder som 
kontrollräkning och inköp av utrustning som är beprövad och pålitlig. Problemet med de olika 
datasystemen som krånglar kan lösas genom att ett enda system används, vilket är möjligt men 
kan innebära mer investeringar. 

Det har används både kvalitativa samt kvantitativa metoder för informationssamling; så som 
intervjuer, insamling av data och observationer. Kärnan i arbetets gång har varit verktyg och 
metoder inom Leans ramar.  
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Abstract 
This report is a result of a thesis written by two students at Mälardalens Högskola. The students 

 in the financial world requires that companies review their 
operations and constantly strive to evolve and become more competitive. One of the world's 

s office in 
d 

 

re 
 the process, but they have a difficulty communicating 

he 
f 

 within the frames of Lean.  

are majoring in Innovation, Production and Logistics.  

Today's prevailing climate

largest companies, ABB AB, constantly work towards these goals and apply Lean tools to 
optimize their performance. ABB supplies products in power and automation technology and 
the subdivision Logistics Center provides the aftermarket with the repair, upgrade or exchange 
units.  

The task of this study was to conduct a current state analysis of the Logistics Center'
Västerås in order to find improvement opportunities. The flow of information has been reporte
in a Value Stream Map which shows how the information flows through the organization. In 
the process of mapping, the staff was observed and interviewed and through this the writers 
found different forms of waste/Muda that existed on Logistics Center. Waste in the department
has been identified as waiting, over work, rework and unnecessary transportation. From these 
wasteful activities, solutions have been presented which leads to more optimized process.  

The main Muda that was identified was about technology used today in Logistics Center. The
are various computer systems used in
with each other and that leads to waste in different forms and does not endorse the staff. At t
warehouse, which supplies retail, the technology is not reliable. For example there is a set o
scales that is not fully accurate. The warehouse also sends incorrect deliveries for other 
reasons, for example that pickers of orders have picked wrong. The writers recommend 
measures such as purchase of equipment that is proven and reliable and double inspection 
before delivery. The problem with the various computer systems that malfunctions can be 
resolved by a single system used, which is possible but could be more costly 

Both qualitative and quantitative methods of data collection have been used. The core of our 
work has been tools and methods
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Förord 

Examensarbetarna vill tacka Magnus Grönlund på ABB Logistics Center för uppdraget och 
stödet under projektets gång. Medarbetarna på Logistics Center har varit väldigt 
tillmötesgående och vi uppskattar deras engagemang och tid. Ett stort tack riktas även till Karin 

åd.  

 

Romvall, projektets handledare, samt examinator Sabah Audo, som gett riktlinjer och r

 

 
 

4(59) 



Ordlista 
 

 rapporten 

5S 
n metod från Lean filosofin för att strukturera och sortera material på arbetsplatser. Metoden 

skapar mer ordning och används för att ha en lättare översikt över arbetsplatsen. De fem 5S:en 
r:  
• Sortera verktyg och material, ta bort det som inte är nödvändigt. 
• Strukturera upp arbetsplatsen ge allt en given plats. 
• Städa regelbundet så att ordningen hålls. 
• Standardisera och skapa rutiner för att upprätthålla sorteringen och ordningen. 
• Se över att rutinerna följs och försök införa förbättringar. 

 
Benchmarking 
Utvärdering av sin verksamhet i förhållande till de starkaste på marknaden med hjälp av 
jämförelse. Företaget analyserar och jämför andra enheter inom företaget, deras konkurrenter 
eller andra verksamhetsområden för att ta till sig de bästa lösningarna. 
  
Delivery note 
Ett dokument som visar ett gods vikt, dimensioner, pris, artikel- och ordernummer samt 
slutkund.  
 
Invoice 
Alla exportdokument, inklusive faktura, som skickas med utgående gods till kund. 
 
Ordertyper på Logistics Center: 

• SCC produkt som finns lagerförd på Logistics Centers egna lager. 
• PPC produkt som ej finns lagerförd och beställs hos en annan leverantör och skickas 

direkt till kund. 
• PCC produkt som ej finns lagerförd och beställs hos en leverantör för att levereras till 

Logistics Centers lager för att sedan skickas till kund. 
 

Set-up time 
Tiden det tar att starta upp något, till exempel ett datorprogram.  
 
Ställtider 
Tiden det tar att ställa om från en aktivitet till en annan. Till exempel att hämta dokument från 
ett arkiv innan man påbörjar arbetsuppgiften. 
 
Värde 
Värde är något som tillför nytta till kund, ägare, medarbetare och samhället. Grundtanken med 
begreppet värde inom Lean, är att skapa största möjliga värde, med minsta möjliga 
resursåtgång och med fokus på kundernas behov och önskemål. 

En del ord och begrepp kan tolkas på olika sätt därför har examensarbetarna definierat dessa
för bättre förståelse. De begrepp och förkortningar som är viktiga för förståelse av
redovisas här.  

E

ä
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som  gamla mönster. Leans filosofi kan med 
förd ller tjänster. 

1.2
Uppdraget från ABB Logitics Center gick ut på att kartlägga arbetsprocessen på avdelningen 
och ksamheten. En riktlinje var att använda 

eans metoder eftersom Logistics Center nyligen har börjat införa filosofin i sin verksamhet.  
Examensarbetarna fick själva välja vilken process inom avdelningen som skulle analyseras 
men kartläggningen skulle omfatta materialförsörjning från order till leverans. Med hänsyn till 
tidsbegränsning efterfrågades ingen fördjupning på leverantörsnivå.  
 

1.3 Problemformulering 
Alla verksamheter vill ha effektivare arbetsprocesser och Leankonceptets filosofi och verktyg 
är en strategi för att uppnå detta. Ett problem som identifierats på ABB var att det i dagsläget 
inte finns någon bra översikt över hur informationen flödar genom ABB Logistics Center. En 
process som tydligt tog mer tid än de andra var order för icke lagerförda produkter, de ska 
hanteras manuellt och innehåller mer slöseri (Muda). Den typen av Muda det innebär för 
personalen är merarbete. Med en systematisk kartläggning skulle en mer strukturerad bild av 
nuläget kunna presenteras. Därför är en kartläggning av det befintliga informationsflödet 
nödvändigt för att kunna identifiera ytterligare slöserier och därmed ta fram anpassade 
förbättringsförslag. 
  

Inledning 
enna rapport är resultatet av ett examensarbete på C-nivå utfört av två studenter på 
älar alens högskola. Examensarbetarna studerar på ingenjörsprogrammet Innovation, 
odu tion och Logistik. Kurser inom programmet har haft fokus på effektivisering och 
tänkan som grund. de inom produktion med Lean 

1 akgrund 
Examensarbetet har utförts på ABB Logistics Center i Västerås.  Deras verksamhetsområde är 

t för e ABB:s eftermarknad med produkter och tjänster, vilket innebär att de tillhandahåller 
para ioner, utbytesenheter eller uppgraderingar för divisionen Process Automations 
odukter. Logistics Center försöker erbjuda lösningar med tillgänglighet och snabbhet som 
dord  Därför har man börjat implementera Lean för att effektivisera arbetet på Logistics  .

r h etar ständigt efter förbättringnte oc  l smöjligheter. Detta ledde till att examensarbetarna 
k i uppgift att undersöka en process och identifiera spilltider som kan minskas. 

Grundtanken med Lean är att tillhandahålla produkter och tjänster med hög kvalitet till 
slutkund. Detta ska ske så resurssnålt som möjligt genom att de aktiviteter som inte ger värde 
till kund, det som kallas slöseri/Muda, lokaliseras och avlägsnas. Det leder till en effektivare 
produktion/process som ständigt förbättras och har högre kundtillfredsställelse. Förbättringarna 

 sker ska standardiseras så arbetet inte går tillbaka i
el tillämpas på företag som erbjuder kunder produkter och/e

 Projektdirektiv 

 identifiera spilltider med målet att effektivisera ver
L
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1.4 Syfte och mål 
rbete är att analysera vald arbetsprocess för att på så sätt identifiera 
otential. Målet är att lägga fram förslag som förbättrar och 

 av nulägesbeskrivningen? 
r kan vidtas för att förbättra processen? 

na 
ra 

rna finns i två varianter, PCC och PPC. De båda ordertyperna 

gränsar sig också från att 
rdjupa sig på slutkund. 

t tio veckors långt arbete med start vecka 13, 2010.  

Syftet med detta examensa
områden med förbättringsp
effektiviserar arbetet på den valda avdelningen, det vill säga minska slöseri. 
 
Följande frågeställningar har hafts i åtanke under arbetet för att uppfylla syftet: 

• Hur ser processen ut i nuläget på den givna ordertypen? 
• Vilka problem kan identifieras utifrån analys
• Vilka åtgärde

  

1.5 Projektavgränsningar 
På ABB Logistics Center kan en kund lägga tre olika typer av order; reparation, utbyte eller 
uppgradering. Reparation och utbytesorder är förlagda till Malmö Repair Center, medan 
uppgraderingsorder hanteras från kontoret i Västerås där examensarbetet utförts. Utefter den
information valde examensarbetarna att avgränsa sig till uppgraderingsorder eftersom de and
hanteras i Malmö. 
 
Logistics Center har lagerförda produkter i sitt egna lager och icke lagerförda produkter som 
beställs hos en annan leverantör in till Logistics Centers lager för att sedan levereras till kund. 
En order som läggs i en webbaserad tjänst med namnet Parts OnLine gällande en lagerförd 
produkt från ett land inom EU hanteras automatiskt av systemet och märks inte av. En 
avgränsning görs därför även till de icke lagerförda produkterna på grund av att de lagerförda 
produkterna hanteras automatiskt. 
 
De icke lagerförda produkte
måste beställas hos en annan leverantör, PPC ordern skickas direkt till kund från leverantör 
medan PCC skickas till Logistics Centers egna lager för att sedan skickas iväg till kund. Detta 
examensarbete kommer att avgränsa sig till ordertypen PCC.  
 
Processen som ska undersökas i examensarbetet är från att en orderförfrågan läggs tills att 
lagret levererar till kund. Arbetet går inte in på leverantörs nivå och av
fö
 
Examensarbetet begränsar sig till et
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2 Företagsbeskrivning 
.1 Allmän info 2

ABB är en ledande leverantör av produkter inom kraft- och automationsteknik och erbjuder 
riautomation. ABB:s produkter 

rgiföretagen 

globala och lokala kunder. I Sverige finns 
 Business Centers och de stora 

 

op 

ka 
 

rådet under 1980-
 År 

rsta anläggning var en generatorfabrik i Schweiz. BBC kom senare att etablera dotterbolag 
ärlden över och med tyngdpunkten i Schweiz och Tyskland. 1986 hade BBC en omsättning på 
8 miljarder kronor och ett resultat på 900 miljoner kronor. Koncernen hade 97 000 anställda, 
arav 18 000 i Schweiz och 35 000 i Tyskland. 

 
1988 går Asea och BBC ihop till ett företag vid namnet Asea Brown Boveri (ABB) med 
huvudkontor i Zürich, Schweiz, platsen för BBC första anläggning. Det nya företaget ägdes till 
hälften av Asea och till hälften av BBC och hade 100 miljarder kronor i omsättning och 160 
000 anställda över hela världen.[2] 
  

lösningar av system för kraftöverföring samt process- och indust
har lösningar som kan förbättra prestandan och minimera miljöpåverkan hos ene
och industrierna som använder ABB:s produkter. 
 
ABB finns i 100 länder varav 87 har ett kontor för 
ABB på 30 orter och har 8 700 medarbetare, tio av dessa orter är
verksamhetsorterna är Västerås och Ludvika med 4 200 respektive 2 600 medarbetare.[1] 

2.2 Asea + BCC = ABB 
Grosshandlaren Ludvig Fredholm bildade år 1883 Elektriska Aktiebolaget. Affärsidén var att 
tillverka och sälja elektrisk belysningsutrustning och dynamomaskiner baserade på ingenjören 
onas Wenströms konstruktioner. J

 
Göran Wenström, bror till ingenjören Jonas Wenström, var en av grundarna till Wenströms & 
Granströms Elektriska Kraftbolag som kom till år 1889. De var specialiserade på 
elkraftöverföring för industri och transport. Ett år efter bildandet av företaget slogs de sig ih
med Elektriska Aktiebolaget. Det nya företaget döptes till Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget (Asea) vars huvudkontor låg i Västerås.  
 
1893 bildas dotterbolag i England, Spanien, Danmark och Finland. 1932 köper Asea Svens
Fläktfabriken och under 1940- och 50-talet fortsätter Asea att expandera och deras viktigaste
kunder finns i kraftindustrin, stål- och gruvindustrin och transportbolag.  
 

sea var en av världens tio största koncerner inom det elektrotekniska omA
talet. Mer än 70 procent av omsättningen utgjordes av försäljning med Norden och Europa.
1986 hade Asea 71 000 anställda, intäkter på 46 miljarder kronor och ett resultat efter 
finansiella poster på 2,5 miljarder kronor. Två tredjedelar av Aseas försäljning skedde på 
xport.  e

 
Brown Boveri Company (BBC) grundades 1891 av Charles Brown och Walter Boveri. BBC 
fö
v
5
v
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2.3 ABB idag  

tillverkningsenheter för transformatorer, brytare, mättransformatorer, 
örande utrustning. I huvudsak säljer de kraftprodukter för överföring 

r. Stora områden som de jobbar inom är 
tällverkslösningar och stationsautomation, flexibla transmissionssystem för växelström, 

t 
och energieffektivitet med hjälp av motorer, generatorer, frekvensomriktare, PLC-enheter och 

kommer rörelse i ett stort antal automationsapplikationer. 

belsystem för att skydda människor. De erbjuder också 
stallationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning.  

 för 

els-, 
 industri samt industri för turboladdare. 

undfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar.[3] 

eservdelsbyrån blev en del av Asea 1981 med ett huvudkontor i Västerås och 18 anställda. 
es. 

 Process 

ner, uppgraderingar eller utbytesenheter samt teknisk support. I dagsläget är 63 
nställda varav 351 i Västerås och resten i Malmö. På Logistics Center finns det fyra olika 

h 

 

Figur 1: Logistics Centers fyra olika avdelningar[4] 

                                                

ABB består i dagsläget av fem divisioner: 
 
Power Products – har 
avledare och annan tillh
och distribution av elektrisk energi.  
 
Power Systems – erbjuder system och tjänster i from av instrumentering, styrning, 
övervakning och elektrifiering av kraftanläggninga
s
högspänd likström, kraftkablar och system för att styra och övervaka nät. 
 
Discrete Automation and Motion – säljer produkter och lösningar som höjer produktivite

robotar som driver, styr och åstad
 
Low Voltage Products - tillverkar lågspänningsprodukter, övervakningsprodukter, 
kabeltillbehör, skyddskåpor och ka
in
 
Process Automation - Denna division förser kunder med produkter och lösningar
instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Divisionens kunder är 
processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemed
massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin
K
 

2.4 Logistics Center 
R
1995 ändras namnet till Logistics Center och den webbaserade tjänsten Parts OnLine skapad
2003 blir Repair Center Malmö en del av Logistics Center och 2008 skapades en ny 
organisation för att kunna möta kundernas behov så effektivt som möjligt. Ansvaret för
Automations eftermarknad ligger hos enheten Logistics Center som tillhandahåller 
reparatio
a
avdelningar Product Management & Marketing Communication, Sales, Delivery & Supply oc
Repair Center där varje avdelning har en egen chef. 
 

 

 
1 Siffrorna är baserade på det antalet anställda mars 2010, under maj och juni 2010 kommer en del av personalen 
avgå. 
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ABB har infört Lean i vissa delar av sin organisation. På Logistics Center har de arbetat med 
0-talet. I början av varje år lägger affärsenheten upp 

 sedan kopplas ihop med aktiviteter 

l 
e 

 ska göras och vad de har avklarat. I februari 2010 

 
  Main Logistics Center, located in Västerås SE, Helsinki FI, Ladenburg DE, Dundalk, IE and Wickliffe, US. 

 

Bombardier, Westinghouse, Siemens med 
era. Om ett bolag som inte är en nyckelkund vill köpa produkter från ABB kontaktar de sitt 

lokala ABB kontor som sedan lägger en beställning hos Logistics Center. [4] 
  

verksamhetsutvecklig sedan långt in på 198
n strategi för de delar där det finns brister i arbetet some

som bör utföras. Logistics Centers arbetare är indelade i olika team (Kaizen team) som 
kontinuerligt har möten och diskussioner för att generera förslag till förbättringar kopplade til
aktiviteterna och strategin. Varannan vecka har hela avdelningen ett avstämningsmöte för att s
ad de olika teamen har för idéer, vad somv

började Logistics Center arbeta med 5S.[4][5] 
 

 
 Regional Parts Logistics Center located in Singapore SG.  

In today’s dynamic world, customers expect continuous trouble free operation. 
 
Figur 2: Världskarta över globala leverantörer av reservdelar via Parts OnLine [4 ]
 

2.5 Kund 
Logistics Centers kunder är de olika ABB företagen världen över men också företag som 
tidigare tillhört ABB och som använder sig av ABB produkter, dessa kallas för deras 
nyckelkunder. Nyckelkunder är exempelvis Alstom, 
fl
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3 Metod 
Tillvägagångssättet för att få fram den information som var nödvändig för rapporten red
detta kapitel.  I denna rapport har metoder inom TPS utnyttjats för kartläggning av 
informationsflödet samt identifiering av icke värdehöjande aktiviteter. Detta projekt går därför 
ut på att göra en enkel och lätt överskådlig värdeflödesanalys för processen på ABB Logistics 
Center. Med programvaran Edraw Max 5.1  har

ovisas i 

 en värdeflödesanalys framställts. En analys 
ommer sedan att göras och förbättringsförslag kommer att presenteras. 

3.1 Intervjuer 
Examensarbetarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna kartlägga och 
styrka hur processen ser ut men även för att kunna identifiera olika typer av Muda. De som 
arbetar med de olika posterna har bäst insikt om hur arbetet går till och vilka problem som 
uppstår. Intervjuer har skett med processägaren samt personer som jobbar med de olika stegen i 
processen för bästa helhetsbild. Examensarbetarna har valt att intervjua minst två personer vid 
varje del av flödet för att dels få fram så många olika synvinklar som möjligt men även för att 
styrka informationen som givits. Om vissa detaljer eller information saknas efter en utförd 
intervju har personalen kontaktats igen via e-post. 

3.2 Materialinsamling  
ABB Logistics Center har försett examensarbetarna med PowerPoints, Excelblad och 
dokument med mätetal, information och diagram som berör undersökningen av processen och 
dess spilltider. Fullständig lista på vilka som har använts finns i bilaga nr 1. 

3.3 Litteraturstudier 
ö
k t Lean och effektivisering av 

apitlet Referenser.  

 gav examensarbetarna möjlighet att besöka Logistics Center 
r de veckor rapporten var aktuell. Även ett skrivbord tillhandahölls på 

 
.  

  

k

F
s

r att kunna välja lämplig litteratur rådfrågades handledare och examinator samt sökning 
edde på bibliotek och Internet. Böcker inom ämne

organisationer har varit av värde och fullständig litteratur hittas i k

3.4 Observationer 

Från ABB erhölls passerkort som
vid behov unde
avdelningen analysen skulle ske på. I och med detta kunde examensarbetarna intervjua 
personalen samt observera verksamheten när än det behövdes. Besök på ABB skedde cirka två 
gånger i veckan första perioden av rapporten och sedan mindre. Då lagret, CSN – Central Stock 
Nordic, som är Logistics Centers lageravdelning är en del av orderprocessen var det intressant
för examensarbetarna att observera hur arbetet gick till där och besök utfördes
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4 Teoretisk bakgrund 

åelse för 

 av olika verktyg som 
ifiera och eliminera slöseri i ett företag. Slöserireducering sparar 
produkten blir mer konkurrenskraftig och kunderna mer tillfredsställda. 

n 

 tar 
kt betalning sker. Denna process kartläggs 

t det som inte tillför något värde för kund eller är icke 

m måste finnas för 
att ett företag ska lyckas bli Lean.  

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Bilden visar TPS-huset. [6] 

I detta kapitel kommer examensarbetarna redovisa vilken referensram som använts. Verktygen 
kommer i senare kapitel att tillämpas och därför är det viktigt att läsaren får en först
vad metoderna innebär.  

4.1 Toyota Production System (TPS) 
TPS, som har sitt ursprung hos Toyota Motor Corporation, är ett ramverk
används för att ident
verksamhetskapital, 
När hela företaget genomsyras av TPS, på alla nivåer, kallas det Lean. Att arbeta med Lean 
som filosofi innebär att ständigt sträva efter förbättringar (Kaizen på japanska) genom att 
systematiskt och grundligt minska all sorts slöseri. Med hjälp av de olika TPS verktygen ka
företag bli mer effektiva genom att eliminera det som inte tillför något värde i processen och på 
så vis minska kostnaderna och höja kundtillfredsställelsen. 
  
Arbetet med TPS går även ut på att undersöka hur lång tid de olika aktiviteterna i processen
från det ögonblick kunden ger en order till den pun
och effektiviseras genom att ta bor
nödvändigt för produktionen.  
 
För att kunna förmedla värderingarna som filosofin bygger på skapade Toyota TPS-huset. 
Huset illustrerar de principer som Lean bygger på samt de viktiga delarna so
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För att huset ska kunna byggas krävs en bra grun
verktygen och principerna med sig samt ett enga

d, för TPS innebär det att alltid ha filosofin, 
gerat ledarskap som inför standardiserade 

processer. Pelarna i huset innebär att göra problem synliga så att de kan förbättras samt endast 
 

e ovanstående aktiviteterna leder till bästa kvalitet till lägsta pris, 
kortast ledtid, trygghet och bra moral i företaget.  

6] 

r. I Boken ”The Toyota Way” 
skriver författaren Jeffrey K. Liker de fyra sektionerna och de 14 principerna som är grunden 

producera på efterfrågan så onödiga lager undviks. I huset sker aktiviteter som är koncentrerade
på dem anställa, att utnyttja deras förmåga så att slöseri elimineras samt att alla har 
gemensamma mål. Alla d

 
En viktig aspekt inom TPS är att problem i flödet ska ses som en möjlighet till att utvecklas och 
bli bättre. Det är inte förrän ett problem uppstår som förbättringar görs och därför är problem 
och Kaizen nära kopplade. En tänkbar situation är att utnyttja 5 Why metoden för att komma 
till roten med problemet och sedan införa åtgärder. Om ett företag inte har eller upptäcker 
problem är det negativt på så sätt att inga förbättringar kan ske och utvecklingen stannar av.[

4.2 Lean filosofins 14 principer 
Lean filosofin består av 14 principer indelade i fyra sektione
be
för TPS och Lean. Nedan kommer en kort beskrivning av dem innebär.[7] 
 
Sektion I – Filosofin 
Långsiktigt tänkande. 
 
Princip 1 – Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även på bekostnad av kortsik
finansiella mål. 

• Den viktigaste faktorn för fr

tiga 

amgång är tålamod och fokus på långsiktiga resultat istället 
för kortsiktiga resultat. Investera hela tiden på nytt i personal, produkter och 
organisationen samt lägg stor hängivenhet åt kvalité. 

• Visa ansvar mot samhället, det är viktigare att tillfredsställa och bygga tillit än att tjäna 
pengar på den kortsiktiga skalan. Låt inte tillit och ömsesidig respekt lida på grund av 
företagsbeslut.  
 

ektion IIS  – Process 
ed rätt process ges rätt resultat. 

rincip 2 – Skapa ett kontinuerligt processflöde som för upp problemen till ytan. 
• Arbetsprocesserna ska anpassas så att de består av värde tillförande processer och flödet 

ska flyta på kontinuerligt. Sträva alltid efter att eliminera det som inte tillför värde 
(Muda) exempelvis vilande och väntande arbetsprojekt. 

• Skapa flöden som förflyttar informationen och material snabbt och sammanlänka 
människor och processer, då förblir inga problem dolda.  

• Använd ett enstycksflöde och beräkna dess flöde med takttid. 
 

rincip 3 – Använd dragande flöde för att undvika överproduktion. 
• Producera endast det kunden behöver, när kunden behöver och i rätt mängd kunden vill 

ha. Använd Just-In-Time (JIT) principerna och kanbansystem.  
• Minimera produkter i arbete och ha ett lager som endast lagrar små kvantiteter fylls på 

ofta, men bara med det kunden tar ut. 
• Skapa en organisation som kan känna av och anpassa sig till de ständiga förändringarna 

te på datoriserade prognoser. 

M
 
P

P

i kundernas efterfrågan. Lita in
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Princip 4 – Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka).  
• Överbelastning av maskiner och människor (Muri) och ojämnheter i produktionen 

(Mura) måste elimineras och görs lättast med utjämning av arbetsbelastningen.  
 

Princip 5 – Bygg en kultur som stoppar processen för att lösa problem, för att få rätt
från början. 

• Använd utrustning som själv kan upptäcka 

 kvalité 

fel och stanna sig själv (Jidoka) och bygg in 
stödsystem som snabbt löser problem. Det är grunden för inbyggd kvalité.  

as för ständiga förbättringar och personalens 

lla en 
regelbundenhet i processen. 

 leder till inbyggd kvalité. 

rincip 7 – Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

tt använda datorskärmar, de kan lätt avleda uppmärksamheten från arbetarna. 

tydligt 

. 
dja människorna, det är personalen som utför arbetet och inte 

etare ska inte ersättas med tekniska lösningar. 
passa och standardisera. Använd därför teknik som 

tionen. 
ta eller 

• Det är viktigt att förstå att om processen stannar vid fel eller saktas ned så förbättrar det 
produktiviteten och kvalitén blir rätt från början. 

• Utveckla lättöverskådliga visuella varningssystem (Andon) som kan larma vid 
eventuella fel som behöver åtgärdas. 

• Gör kvalitetskontroll enkel.  
 
Princip 6 – Standardiserade uppgifter är en b
delaktighet. 

• En process måste standardiseras för att kunna förbättras. Standardisering innebär 
användning av stabila och upprepningsbara metoder för att kunna hå

• Standardisering
  

P
• Enkla och synliga hjälpmedel är viktiga för att arbetarna ska kunna följa standarden. 
• Undvik a
• Minska mängden rapporter och försök få ner de till ett stycke papper. 
• Använd 5S metoden för att lättare kunna strukturera arbetet och göra det mer 

och visuellt.  
 

Princip 8 – Använda bara pålitlig, väl utprövad teknik som stödjer personalen och processerna
• Tekniken ska stö

datorerna. Arb
• Ny teknik är ofta svår att an

bevisligen hjälper organisa
• Utför test på ny utrustning innan den implementeras i arbetsprocessen. Skro

modifiera teknik som inte passar in i processflödet.  
 
Sektion III – Anställda och Partners  

r organisationen värde genom att utveckla personal och samTillfö arbetspartners. 
 

ip 9 – Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever ePrinc fter Toy
den till andra. 

otas filosofi och lär ut 

 genomsyrar TPS • Utveckla ledare inom företaget, på så vis förstår ledaren filosofin som
och vet hur allting fungerar. Ledaren vet redan från början vad Lean produktion och 
kunden i centrum innebär och hur viktigt det är för företaget. 
Ledaren ska inte bara ha förmågan att leda företaget utan måste • också agera som en 
förebild. 
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Princip 10 – Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.  

tras. 
msesidig respekt och tillit är basen för en framgångsrik organisation.  

 Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

na 

t inte upp med leverantören om det 

om en del av sin verksamhet. Det är viktigt att 
djan. 

• Lär ut filosofin till personalen för att bevara företagskulturen.  
• Respektera de anställdas idéer och kapacitet och utmana de till att ständigt förbät

Ö
 

Princip 11 –
dem och hjälpa dem bli bättre.  

• Hitta stabila partners och hjälp de utvecklas för att leva upp till företagets eg
standards. Det ger ett långsiktigt vinnande för alla parter.  

• När en affärskontakt etablerats vårda den väl, bry
inte passar, utvecklas tillsammans istället. 

• Respektera varandra och se varandra s
värdesätta varandras del av ke

 
Sektion IV – Problemlösning 
Att ständigt söka grundorsaken till problem driver lärandet inom organisationen. 

 Genbutsu). 
 se själv för att få en egen uppfattning. Ta beslut baserade 

att förbättring och förändring sker på rätt 
tt. 

söka situationen med egna 

ernativ, verkställ 

rävs för att beslut ska bli rätt är av största vikt och ledningen har mer 
rståelse för felaktiga beslut om bara vägen till beslutet varit rätt. Genvägar är av ondo 

ltid övervägas och testas, 

nsus mellan alla inblandade, en win win filosofi. 

rincip 14 – Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (Hensei) och ständigt 

änd 
verktygen för ständig förbättring för att kunna eliminera ineffektivitet.   

a åtgärder för att undvika samma misstag i framtiden.  

 och kommer att förklaras 
 

  

 
Princip 12 – Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi

• Lita inte på rapporter, gå och
på egna observationer för att vara säker på 
sä

• Alla i organisationen, även den högsta chefen ska under
ögon, ingen kan skapa din egna uppfattning åt dig. 
 

Princip 13 – Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alt
snabbt. 

• Den tid som k
fö
och varje planering, problemlösning ska analyseras in i minsta detalj för en djupare 
förståelse. 5 Why metoden är lämplig för dessa detaljer.  

• Det finns alltid flera alternativ till en lösning och dessa ska al
trial- and error metoden.  

• Nemawashi innebär att skapa konse
Man ska enas kring en idé eller lösning och sedan verkställa snabbt. 
 

P
förbättra (Kaizen). 

• När ett stabilt, kontinuerligt och standardiserat arbetssätt har etablerats anv

• Reflektera och utvärdera noga efter varje avslutat projekt för att lära av bristerna. 
Utveckl

• Identifiera rotorsaken bakom alla fel med 5 Why metoden. 
 
Vissa av dess principer är av större vikt för examensarbetarnas arbete
mer ingående i följande stycke. De principer som valts ut kommer att användas för att styrka
påståenden i analys, resultat och slutsats.  
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4.3 Princip 3 
Använd dragande flöde för att undvika överproduktion.  

4.3.1 ragande flöde (pull)  

r när 
r 

 

 
dast tillräckligt till det en kund beställer. Laget 

ska produceras innan kunden har beställt för att 

ust-In-Time 

 

Just-In-Time (JIT) är en rad olika verktyg och tekniker som gör det möjligt för företaget att 

 är en strävan att producera och leverera varor i precis rätt mängd och vid 
menterat 

 kundernas 
seri 

empel mellanlager. Utan 

t som lätt kan hanteras med 
anbansystem. I ett enstycksf de gäller det att varje steg i processen bara arbetar med en 

produkt åt gången. [10] 

D

Överproduktion är en kostnad som företag gärna slipper och risken för överproduktion kan 
förs mum as med ett dragande flöde. Dragande flöde innebär att företaget bara producera
kunden beställer och exakt det som kunden beställer. Detta gör också att kostnaderna fö
inventarierna minskar då inget står och väntar på att bli beställt. Motsatsen till dragande flöde
är tryckande flöde (push) som innebär att varar produceras och läggs på ett slutlager, där det 
står och väntar på att en beställning från kund läggs för att sedan leveras. I ett dragande flöde 
används ett litet råvarulager, inget mellanlager och inget slutlager. För att minska kostnaderna

å råvarulagret är det som finns till hands enp
fylls bara på med det som kunden tar ut. Inget 
slippa ha ett slutlager med produkter som ingen köper. Mellanlager ska också reduceras för att 
å ett snabbare processflöde. För att ha ett riktigt fungerande dragande flöde ska Jf

tillämpas.[7][8] 
 

Figur 4: Dragande respektive tryckande flöde[9] 

4.3.2 Just-In-Time 

producera och leverera produkter i rätt kvantiteter, med kort ledtid och fortfarande möta 
kundens behov. JIT
den tidpunkt som de behövs för att uppnå en lagerfri produktion. Ett företag som imple
JIT kan lätt ändra sig efter kundbehov och blir mer mottagliga för förändringar i
efterfrågan. Med JIT kan tillverkningskostnaderna hållas låga genom att alla former av slö
elimineras och omsättningen blir hög med kortare ledtid.[7][9] 
 

nE  viktig bas för JIT är reducering av produkter i arbetet som till ex
mellanlager kommer problem upp till ytan och det är lättare att ha en överskådlig bild av vad 
som sker i processflödet. När problemen döljs på grund av lager riskerar processen att aldrig 
kunna förändras. Därför är det viktigt att se till att rätt mängd kommer fram i rätt tid varken 

digare eller senare, ett enstycksflöde gör detta möjligti
k lö
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4.3.3 Kanban 

Kanban betyder signal på japanska och är en signal till det föregående processteget att det 
exempel på en kanbansignal kan vara att en tom låda skickas 
ör att signalera om att det behövs mer material. 

behövs fyllas på med material. Ett 
tillbaka till det föregående steget f
Kanbansignaler kan också bestå av kort eller magnettavlor.[7][9] 

4.4 Princip 6  
Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet.  
 
För att uppnå ständiga förbättringar måste det som inte tillför något värde till kunden och 
företaget hittas, och elimineras genom åtgärder som standardiseras. Med standardisering byg
kvalité in och de icke värdehöjande aktiviteterna elimineras. En viktig del i detta sökande och 
agerande är personalen aktivt deltar i processen med att lokalisera Muda och ändrar sina rutiner
så att flödet kan bli så effektivt som möjligt. [7] 

gs 

 

.4.1 Standardisering 

En process kan egentligen inte förbättras förrän den är standardiserad. Standardisering av 
arbetssättet innebär att välja ut den metoden som är bäst och alltid använda sig av den. Om 
processen inte är standardiserad och arbetssättet förändras beroende på vem och när det utförs 
är en förbättring i processen bara en ny metod att utföra arbetet på. Genom att se på 
standardisering som det bästa sättet att utföra en uppgift idag blir det möjligt att sedan kunna 
förbättra processen imorgon. Standardisering innebär att företaget använder sig av stabila, 
upprepningsbara metoder överallt för att kunna hålla timingen och regelbundenheten i 
produktionen. Fel och defekter blir lättare att upptäcka och kan åtgärdas omgående och 
förbättringar kan ske. För att lyckas med JIT, enstycksflöde och dragande flöde är 
standardisering grunden.[9][11] 

4.4.2 Kaizen 

örbättring på japanska och handlar om att systematiskt sträva efter 
 
ch 

ilken kvalité som är bra. Kundens behov och standardnivå ändras ständigt därför är ständiga 

4

Kaizen betyder ständig f
förbättringar. Ingen process i ett företag, på vilken nivå den än ligger anses vara perfekt, den
kan alltid bli bättre. Syftet är att eliminera slöseri, Muda genom standardiserade aktiviteter o
processer. Att radikalt ändra en process är inte målet utan att steg för steg utföra små 
förändringar hela tiden som förbättrar processen. Det är viktigt att involvera alla i företaget, 
från botten till toppen. Det handlar inte heller om att lägga mycket pengar på 
förbättringsarbetet utan förbättringar kan ske om rätt analysteknik används. Kaizen filosofin 
bygger på att bygga in bättre kvalité med ständiga förbättringar. Det är kunden som bestämmer 
v
förbättringar ett måste.[8] 
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Kaizen strategi börjar och slutar med människor, från kund till anställd till ledare. Med Kaizen, 
behövs en involverad ledare som guider människorna i organisationen till att ständigt förbättra 

en. Den 
sationen arbetar med 

Kaizen.[12] 

r en effektiv och kontinuerlig arbetsprocess genom att reducera de aktiviteter 
got värde i processen. Vissa aktiviteter som inte kan elimineras men som 

t 
 

 i 

get.[8][9] 

sin förmåga till att möta kraven på hög kvalité, låga kostnader och Just-In-Time leverans. 
Kaizen kan förvandla ett vanligt företag till en stor global konkurrent. Kaizen bör genomföras 
av mellanchefer, lägrechefer och arbetarna, med uppmuntran och riktning från topp
högsta ledningen ansvarar för att odla en företagskultur där organi

 
Figur 5: Bilden visar hur ständiga förbättringar hela tiden går framåt.[11] 

4.4.3 Flöde i tillverkning  

Ett företag skapa
som inte tillför nå
ändå inte är effektiva kan behövas ändras om för att fungera så optimalt som möjligt. När et
företag gör detta skapar de ett bra flöde i sin organisation. Att skapa ett flöde i arbetet handlar
om att försöka göra alla rörelser i processen värdefulla samtidigt som det tar så lite tid som 
möjligt, det ska vara effektivt. Lättas skapas flöde när samma produkt ska produceras i stora 
kvantiteter, inga ställtider behövs och det gäller bara att se till att materialet finns på plats. 
Svårigheten ligger i att få ett kontinuerligt flöde i en skiftande process där tillverkningen sker
små mängder, för att klara av detta behövs en standardisering av arbetet och produkterna. 
Möjligtvist kan liknande produkter använda sig av samma bas och köras på samma 
tillverkningslina. Snabb omställningstid är viktig för att få ett bra flöde i processen, genom att 
standardisera verktygen och arbetsytan minimeras tiden till det yttersta. Med standardisering 
kapas ett bra flöde i företas
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4.4.4 Psykologiskt flöde 

De mest givande aktiviteterna, där människan som individ upplever mest arbetsglädje 
involverar ett tydligt objekt eller uppgift och en mycket kraftig koncentration, så intensiv att 
ingen uppmärksamhet utelämnas. Det ska inte finnas något annat moment som fångar 
uppmärksamhet, det innebär att det absolut inte får finnas avbrott eller distraktioner. För
individen ska

 att 
 vara villig att anta sig uppgiften måste det och finnas en känsla av utmaning. Det 

är viktigt med tydlig och direkt feedback när framsteg har utfärdats för att kunna känna glädje 
och stolthet. När människor finner sig i en sådan situation där alla dessa krav uppfylls tappar de 
sitt självmedvetande och tidsuppfattningen. Objektet som koncentrationen ligger på blir det 
enda viktiga. Människor som befinner sig i ett sådant tillstånd är i ett högt psykologiskt 
tillfredsställande flöde.[8] 
 
4.4.5 Flöde i en tjänsteorganisation 
 
För att kunna skapa ett bra flöde i en tjänsteorganisation måste man försöka få arbetarna att 
försätta sig i ett psykologiskt tillfredsställande flöde. Bra och direkt feedback är viktigt, men på 
många arbetsplatser ges det sällan feedback på bra utförda uppgifter, och ännu mer sällan 
direkt feedback. Arbetsuppgifterna kräver också bara en liten del av arbetarnas uppmärksamhet 
och det är konstanta avbrott i arbetet, i form av hantering av andra arbetsuppgifter inom sitt 
arbetsområde. Ett företag som lyckas få värdeflödet inom organisationen att flyta på 
kontinuerligt kan lyckas skapa det tillstånd då arbetarna känner att de är i ett psykologiskt 
tillfredsställande flöde.  
 
I tjänsteorganisationer är det inte råmaterial som flödar mellan processteg utan information i 
form av papper, e-post, fax, telefonsamtal, samt information i datasystem. Företaget ska sträva 

färdats på rätt 
rott, men 

t åstadkomma.[8] 

efter att skapa en process där arbetaren direkt får information om arbetet har 
sätt. För att få ett bra flöde gäller det att se till att systemet flyter på smidigt utan avb

ut

detta är en utmaning och svårt at

4.5 Princip 8  
Använda bara pålitlig, väl utprövad teknik som stödjer personalen och 
processerna. 
 
Denna slutsats har Toyota kommit fram till för att ny teknik är ofta opålitlig och svår att 
standardisera och förstör därför företagets flöde. Ett företag bör akta sig för att byta ut ett 
välbeprövat och fungerande teknisktsystem mot en ny och icke testad teknik. Företaget elle
ledningen måste testa den nya tekniken innan de implementerar den för att vara riktigt säker på 
att den stödjer verksamheten och att den fungerar bra. Det är viktigt att flera personer från 
delar av verksamheten får testa och utvärdera den. Teknologier som inte fungerar i 
verksamheten eller som kan störa stabiliteten och pålitligheten i verksamhetsprocesserna börs 
modifieras eller skrotas. Att lägga ner mycket möda och tid på att utvärdera tekniken för att se
om den passar företagets kultur och or

r 

olika 

 
ganisationens arbetssätt kan tyckas vara slöseri med tid, 

ärtom. Med en välutprövad teknik sparar företaget mycket tid genom att en garanti läggs i att 
inga störningar i processen kommer att ske på grund av tekniska störningar. Finner ledningen 
en ny teknik som tillför ett högre värde till organisationen gäller det att implementera den 
snabbt och omgående.  
  

tv
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Utvärderingen av tekniken för att se om den tillför något värde utförs i följande steg: 
 

r utför 

 

 
et. Det 

e att tekniken inte ska ersätta människorna, det är människorna som 
utför arbetet men tekniken som flyttar informationen.  

et är av mycket stor vikt att från ledningens sida att uppmuntra personalen till att komma med 

hörbara varningar till det operativa teamet om att det finns en 
vvikelse i processen. Andon-system ska vara lätta att läsa av och enkla att förstå. Det kan vara 

-

system gör också personalen mer effektiv 
när de lättare kan övervaka utrustning och kontrollera produktionen. Operatörerna kan 

kt och motåtgärder kan vidtas vid källan omgående.[13][14] 

fektivitet i 
 det momentet där inmatning av data sker. I en kontorsverksamhet kan en 

 att 
n 

• Börja med att analysera den befintliga processen. Vilka värdehöjande aktivitete
arbetarna i den aktuella processen? 

 
•  Eliminera allt slöseri och jämna ut flödet som finns för att sedan kunna utvärdera om

den nya tekniken kommer att tillföra något värde i arbetet.  
 

• Låt testa den grundligt på vissa personer fördelade på alla nivåer i företaget innan den 
implementeras på hela verksamheten. Strider tekniken mot någon av TPS principerna
ska den skrotas. Tekniken får inte äventyra stabiliteten och flexibiliteten i företag
är också viktigt att s

 
D
förslag på nya tekniska system för att förbättra arbetsprocesserna. Ledningen ska omgående 
och snabbt implementera en väl genomtänkt teknologi om den har beprövats och bevisligen 
kan förbättra företagets flöde.[7] 

4.6 Andon 

Andon är ett informationsverktyg som signalerar ett kvalitets- eller processproblem via 
omedelbara, synliga och 
a
en skylt som innehåller signal lampor som visar vilken maskin eller station som har ett 
problem. Signalen kan utlösas genom att trycka på en knapp eller en sladd. Ibland kan 
utrustningen själv aktivera signalerna. Vanligast är att använda gröna och röda lampor. Andon
System hjälper teamledare med att spendera mindre tid och ansträngning på att övervaka 
situationen, och mer tid att lösa avvikelser. Andon-

rapportera felen dire

Kontorsverksamhet kan också använda sig av Andon för att bygga in kvalité och ef
arbetet, främst i
anställd få vänta länge på information för att kunna gå vidare med det pågående ärendet. När 
informationen väl kommer måste den anställda kämpa för att hålla tidsplanen, det blir lätt
missa viktiga detaljer och mängder av fel kan göras. I en sådan verksamhet behövs en anna
kvalités kontroll, exempelvis ett Andon-system. 

Företagsledningen kan lägga stora pengar på moderna och Andon-system utan att kvalitén 
förändras. Andon fungerar inte förrän de anställda förstår hur viktigt det är att se problemen 
direkt och lösa de snabbt. Det gäller att alla inser att kvalité är var och ens ansvar. När ett fel 
upptäcks handlar det om att stoppa arbetet och undersöka vad som hänt.[6] 
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4.7 Muda 
 
Inom Lean finns ett begrepp Muda, som på japanska betyder något som är oproduktivt, som 
inte ger värde. TPS har definierat tre typer av slöseri, Muda, Mura och Muri.[15][16] 

Muri är överbelastning av maskiner och människor som påverkar deras värderingar och arbete i 

verlastas och gör att kunden får 
ämre kvalitet. Dessutom är det en säkerhetsrisk för företagets anställda vilket leder till onödiga 

h jämn produktion är viktigt för att undvika Mura. Ibland arbetar maskiner 
full kapacitet medan andra gånger är det brist på arbete. Detta är ojämnheter 

 

ika 

4.7.1 Muri  

en negativ omfattning. Överbelastning hos de anställda är då de får för många arbetsuppgifter 
som måste utföras och bidrar till ökad stressnivå. Om anställda tar beslut under stress blir 
resultatet sällan positivt och leder till bristande kvalitet och säkerhet. Muri kan förminskas 
genom att det finns standardiserade processer att följa och de onödiga, icke-värdehöjande 
aktiviteterna minskas. Även maskiner levererar sämre om de ö
s
kostnader.[15][16] 

4.7.2 Mura  

En balanserad oc
och anställda på 
till orsak av bristande planering, varierande produktionsvolymer, produktionsstopp. [15][16]

4.7.3 Muda 

Inom Muda har åtta former av slöseri definierats inom ramarna för Lean filosofin. De ol
typerna är väntan, rörelse, lager, omarbete, överarbete, transporter, överproduktion plus 
outnyttjad kreativitet. Eftersom Muda skiljer sig i viss mån mellan produktion och tjänstenivå 
har vi nedan listat typer av Muda samt belysande exempel för vår rapport. Mudan listad i 
följande tabell är de typer av slöseri som kan finnas på en service organisation. 
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Typ av Muda  Exempel  
Väntan  Downtime i datorsystemen samt responstider, 

downtime med skrivare, fax, kopiator. Det är 
även väntan när andra ska godkänna papper, 
kunder som köar, väntan på kundrespons. 
Tillhandahålla saker, papper, produkter innan 
det finns ett behov. Producera tidigare eller 

 Överproduktion

snabbar än vad som behövs i processteget 
efter (i vårt fall fler order än vad som kan 
hanteras) 

Lager  För mycket ärenden som samlas på hög, 
förråd, handläggning av ärenden och 
rapporter som tar mycket extra tid och lagras 
på efter varandra. Slut på lagret och svårt att 
få det man efterfrågar.  
Extra kopior, onödigt pappersarbete, 
upprepande av datainmatning, fylla i samma 
uppgifter i flera gånger i formulär 

 Överarbete

Omarbete  Felinmatning av information, fakturafel, alla 
former av fel. Felleveranser som måste 
levereras åter. 
Förflyttningar till och från medlen som måste 
utnyttjas, ex kopiator, fax, leta efter diverse 
dokument, köa, behöva utföra samma sak på 

 Rörelse

flera olika ställen.  
Transporter  Ex när e-post omdirigeras mycket, omfattande 

e-postbilagor, förflyttning av papper 
överhuvudtaget.  

Outnyttjad kreativitet  Utrustning som inte är lämplig, Ta reda på 
förmåga och inte deras tid, 

begränsat ansvar och inte tillräckligt med 
utvecklingspotential.  

människors 

 
Figur 6: Tabell med exempel på olika typer av Muda.[11][17] 
 
Motsatsen till Muda är värde och för att jobba med ständiga förbättringar kan man antingen 
förebygga och minska slöseri eller satsa på värdeökning. Det är minst lika viktigt att förebygga 
slöseri som att eliminera det.[11][17] 
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4.8 Värdeflödesanalys  
desanalys är ett verktyg inom TPS och 

information och material tills att en produkt elle  
en karta där processens olika steg fram till kund 
relevanta mätetal samt en tidslinje som förmedla

ns även symboler med på kart
exempelvis att leverans sker med lastbil. Nedan 
värdeflödesanalys.[9][17][18] 
 

 

 

 

 

 
klad värdeflödesanalys på produ

 
På figuren ovan har en värdeflödesanalys utförts på en produktionslina

rdnats i den följd de utförs. Tidslinjen under processtegen anger hur 
lång tid det tar att arbeta i den processen samt vä
förenklad version och avser att ge en uppfattning  
 

ör att skapa och implementera en värdeflödesanalys ska fem steg följas: 

i företag som sker på helt olika 
 

v en värdeflödesanalys. Först bör en dokumentation om 
kundinformation och kundbehov ske. Sedan identifieras processtegen i ordningsföljd 
samt val av relevanta mått och mätetal. I värdeflödesanalysen ska datarutorna fyllas i, 
hur information flödar, vilken teknologi som används samt antal personer som arbetar 
med den processen och tidslinjen som berättar hur lång tid processerna tar. 

3. När nulägesanalysen är färdigställd kan förbättringspotential hittas. Vissa processer går 
att sammanslås, göras effektivare, slöseri identifieras och elimineras.  
 

4. Skissa upp en framtida version av värdeflödesanalysen, med steg 3 i åtanke. ´ 
 

5. Sista steget är att skapa en handlingsplan och implementera den framtida 
värdeflödesanalysen. [6] 

Värdeflö dess grundtanke är att analysera flödet av 
r tjänst når kund. Analysen illustreras i form av
finns med. Kartläggningen har även med 
r hur lång tid varje del tar samt tid för hela 

processen. Det fin an som berättar hur aktiviteten sker, 
syns en förenklad 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 7: Fören ktionslina [17] 

. Nyckelaktiviteter har 
fått en processruta och o

ntetiden mellan stationerna. Detta är en 
 om hur en värdeflödesanalys ser ut.[6][9]

F
 

1. Bestäm tjänste- eller produktfamilj. Det finns processer 
sätt och det är viktigt att den avgränsning som sker inte blir missvisande. En familj är
en grupp varor eller tjänster som har liknande processteg.  
 

2. Beskriv en nuläget me  hjälp ad
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des 

 
a 

å vilket 
era exempelvis en order 

issvisande då process- och ledtider uppskattas 
och ett genomsnittsvärde används. En värdeflödesanalys ger verksamheter möjlighet tt 
dokumentera, mäta, och analysera en rad aktiviteter som hänger samman. Det ger även en bild 
som hjälper företaget att förbättra sin struktur och strategi samt visualiserar hur organisationen 
fungerar idag och hur den borde vara i framtiden. [17][19] 

4.8.1 Teknologier  

När man kartlägger ett administrativt flöde är det viktigt att skriva upp hur många olika 
teknologier som används vid de olika processtegen. Med teknologier menas de programvaror 
som används för att bearbeta informationen i varje process. I ett processteg kan flera lika 
teknologier användas och i ett annat steg kan det finnas andra som används. Att använda sig av 
många och olika teknologier är ett uppenbart tecken på bristande samordning. Ofta kan det leda 
till långa ledtider, bristande flöde, om- och överarbete samt kvalitetsrelaterade problem.[17] 

4.9 5 Why 
 

n lämplig. Svaret på ett 
roblem ligger ofta djupare än vad som förmodas och genom att ställa frågan Varför fem 

efiniera Problem: Min bil vill inte starta 

ng av 5 Why metoden. [11] 

 
Till en början användes värdeflödesanalys endast på produktionsflöden men sedan utveckla
den och kom att användas även på icke produktions nivå, det vill säga administrativ nivå. 
Att kartlägga administrativa flöden skiljer sig från produktiva flöden så att det döljs tid i 
datorer, hur information går mellan avdelningar, inkorgen etc. De administrativa flödena har
även en informell ordningsföljd när det gäller exempelvis orderbehandling och de stödjer oft
flera andra processer. En ordertyp kan flöda genom systemet på olika sätt beroende p
land den ska till etc. värdeflödesanalys är ett bra verktyg för att visualis
tills den levereras till kund, dock kan den vara m

 a

o

För att nå roten till ett problem, är användning av 5 Why metode
p
gånger kommer man längre och längre ner i kedjan för att kunna hitta källan till problemet. 
Tillvägagångssättet börjar med att ett problem formuleras och sedan ställs frågan Varför? 
Därefter fortsätter man och ställer frågan Varför igen men på föregående svar.  
 
D
 

 
Figur 8: Exempel på en tillämpni



 

 
 

 ger 

4.10 Business Process Simplification 

Business Process Simplification handlar om att förbättra det arbetssätt tjänsterna utförs på 
om 

r 
vart möjliga innan? 

s Simplification kallas även för ständiga förbättringar och bygger på en 
h 

• Eliminering av defekter i processen 

• Ständiga förbättringar 

En viktig del av Business Process Simplification är att kartlägga processen för att få ökad 
förståelse för denna. En processkartläggning gör det möjligt att förenkla processen genom att 
sammanföra eller eliminera processer som är oeffektiva. Vid mappning av processen framställs 
en karta som visar hur arbetet utförs. Kartan innehåller detaljer av all viktig information för att 
kunna förstå flödet av information och material. En processkarta kan användas för att förstå hur 
en produkt eller tjänst levereras till kund. Kartan gör det också möjligt att identifiera fel inom 
processen eller att minska cykeltiden.[20] 

Examensarbetarna anser att Business Process Simplification bygger på Lean filosofin och 
använder sig av TPS verktygen, därför görs inte en förklaring på djupare nivå. 

  

När rotorsaken har identifierats kan lösning till problemet genereras och implementeras. I detta 
fall kan underhåll av bilen ske mer regelbundet för att undvika att problemet upprepas. 
 
En nackdel med 5Why metoden är att det kan generera flera vägar som leder till olika orsaker
och svaren kan även variera beroende på vem det är som gör metoden. En möjlighet att kringgå
detta är att rada upp alla möjliga felorsaker och använda 5 Why på varje orsak. En annan 
nackdel är att det går att ställa första frågan på olika sätt och därmed få olika resultat.  
 
5 Why är en enkel men effektiv metod som i grunden är en ifrågasättande inställning och
underliggande orsaker till problem som annars inte uppmärksammas. Metoden hänger samman 
med Leans filosofi att problem är något värdefullt som ger möjlighet till förbättringar.[6][11] 

genom att utforma värdehöjande arbetsutföranden som gör det möjligt att få de resultat s
krävs för att omvandla en verksamhet så att den växer snabbare, samtidigt som den är ett bättre 
och billigare alternativ än konkurrenterna. 

När Business Process Simplification ska implementeras ska första frågan vara: Vilka 
värdehöjande arbetsutföranden är viktiga för kundens behov och preferenser, men som inte ha

Business Proces
förståelse och förenkling av processer i förhållande till en uppgift att eliminera slöseri oc
förbättra den övergripande kvaliteten på produktionen.  Fokus ligger på: 

• Eliminering av slöseri, aktiviteter som inte tillför något värde  
• Reduktion av cykeltiden 

• Arbetar inflytande och involverande 
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4.11 Management information system (MIS) 

formationssystem arbetar med datorer och har i uppgift att skapa, lagra och flytta 

tet sker 
å rätt sätt. Det som lagras, och är inputen i ett system och kalls för data. Data bearbetas och ut 

 

rationen.  

 

 

Ett management information system (MIS) är en organisation bestående av människor, 
ande information och 

formationssystemet är nyckeln för att få företagets 
ationssystem utvecklas som kan möta företagets 

 som möter företagets behov är mycket komplext och svårt. 
. Vid 

, 
r ett 

tidpunkt, i rätt 
orm och till rätt kostnad. Med denna införståelse hos ledningen handlar det om att lägga tid, 
nergi och pengar på att utvec la rätt informationssystem åt företaget och dess behov.[21]

Företag använder informationssystem för att höja intäkterna och minska kostnaderna. 
In
information, som är en samling av fakta. Det kan bestå av siffror, text, bilder, ljud- eller 
videoklipp. 

Eftersom informationen som skickas är det värdefulla i företag så är det viktigt att utby
p
kommer en output, det är information.  Ett system består av en grupp datorer som arbetar 
tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Systemet arbetar efter inputs, databearbetning, 
outputs och feedback. Systemet arbetar i flera steg, först ska operation väljas, sedan utförs den
valda aktiviteten, efter det kommer ett resultat av den valda operationen och slutligen ges ett 
besked om huruvida det lyckades att genomföra ope

 

 

 

Figur 9: Dataflöde i informations system.[21] 

processer, mjukvara, databaser, hjälpmedel som kan hantera återkomm
beslutsfattande. Hanteringen av in
organisation att fungera, därför bör ett inform
behov. 

Att utveckla ett informationssystem
Det slutar ofta med att företag använder sig av outsourcing eller köper in ett färdigt system
systemets konstruktion är det viktigt att avgöra hur det nya systemet kommer att arbeta för att 
möta företagens behov som definieras under en systemanalys. För att kunna införa systemet 
handlar det om att skapa de olika komponenterna (hårdvara, mjukvara, databaser, etc.) montera 
dem och sätta det nya systemet i drift. Kontinuerligt systemunderhåll och översyn ska sedan 
utföras, syftet med det är att ha en kontroll och kunna ändra systemet så att det fortsätter att 
uppfylla företagets föränderliga affärsbehov. 

För att utveckla ett väl fungerande MIS krävs mycket förstående och kunskap om mjukvara
hårdvara samt programmering. Det viktiga för ledningen i ett företag är att förstå att MIS ä
system, som tillhandahåller rätt information till rätt person på rätt plats, vid rätt 
f
e k
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5 Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel redovisas tillämpningar av teorin och en arbetsbeskrivning av den vald
processen kommer att presenteras samt de problem som har identifieras i de olika process
 

a 
tegen. 

 De 

Ett företagsövergripande informationssystem som ska samordna alla de resurser, information 
och aktiviteter som krävs för att slutföra affärsprocesser, såsom beställningar eller fakturering. 
Logistics Center använder SAP R/3 till finansiella ändamål som bokföring, inköp och 
fakturering. I SAP R/3 lagras alla gamla order, fakturor och artiklar med pris. SAP R/3 har ett 
bra stöd för orderhantering men på Logistics Center går det inte att lägga en order i SAP R/3 
det görs i ett annat program. 
 
CompScot 
Även kallat OMS, är ett orderhanteringssystems som lagrar kundorderinformation och 
lagerstatus. Systemet består av tre delar OIS, ICS och WMS och används för orderhantering 
och lagerplanering. I den första delen OIS registreras order manuellt. ICS delen lagrar artikel 

 används för inventering av lager. När en order 
registrerats i CompScot går en automatisk signal till SAP R/3 för att spara samma information 

ras i 

 kan 
sedan direkt i POL lägga sin order. En order som läggs i POL går direkt in i CompScot för 
automatisk registrering. 
 

5.1 Stödsystem  
På Logistics Center finns en rad olika datorsystem som används för att stödja arbetet. Dessa 
system är av stor vikt att personalen är införstådda i för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
olika systemen lagrar viktig information och används dagligen av de anställda. I bilaga 6 
redovisas en systemöversikt samt hur de är kopplade.  
 
SAP R/3  

data och WMS är ett lagerhanteringssystem som

där. Kund- och orderinformation behövs vid fakturering och inköp och måste därför spa
SAP R/3. 
 

 
Figur 10: Illustrationen visar de olika delarna i CompScot (OMS).[22] 
 
Parts OnLine (POL) 
POL är en webbaserad tjänst där kunden lägger sin order. POL har två ingångar, en ”Supplier” 
ingång som de anställda har tillgång till och en ”Back Door” som är till för kunderna. I 
kundingången syns pris, leveranstid, lagerstatus, vart och hur en vara ska beställas. Kunden
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Bussines OnLine (BOL) 
BOL är en webbtjänst för de anställda på ABB. I BOL läggs leverantörer in som tillverkar de 
produkter som de använder. BOL visar leverantörens leveranstid och eventuell lagerstatus.  

n programvara som erbjuder dokumenthantering, intern och extern e-post, webblösningar, 
kalender och en snabbmeddelande funktion. Lotus-Notes e-posten används över hela Logistics 

 Inkorg, Pågående och Avslutade ärenden. 

produktinformation och offerten. 
delen används för att generera en offert, alla offerter får ett eget nummer och lagras i 

svarig för ett produktområde. 
ffertgruppen har en gemensam e-post där alla förfrågningar kommer in. Varje dag sorteras e-

en ansvarig person till respektive produktansvariges inkorg. Den person som är 
 kollar 

ch 
ar kan visa en leverantör som används tidigare. I ett produktregister kan tillverkare 

nnas listade. Denna information finns lagrad i olika databaser: 
 

• Lotus-Notes, en sökning bland äldre e-post för att se om en förfrågning lagts på samma 
artikel tidigare.  

• Offra, för att leta fram gamla offerter.  
• Prislistor finns färdiga till vissa produkttyper.  
• BAAN är ett motorregister för upp till 10 år gamla order där finns information om 

motordelar och leverantörer. Behövs information från en order äldre än 10 år sökes 
orderpärmar igenom. 

• SAP R/3 och CompScot lagrar alla artiklar, gamla order och fakturor som finns i 
systemet. 

• DrawingStore är ett ritningsarkiv där man kan hitta delar till främst motorer.  
 kan beställas. 

Centers egna tekniker. 

 
Lotus-Notes 
E

Center och är uppdelad i
 
Offra 
Offra är en offertdatabas och är en del av Lotus-Notes. Offra är indelad i två databaser, en del 
för e-postkonversation, där sparas allt som inte leder till offert och den andra delen är ett 
ffertregister, där sparas kundens e-post, leverantörens svar, o

Den andra 
systemet. 

5.2 Arbetsprocessen på Logistics Center 
5.2.1 Offerering 

Offertgruppen består av fem personer och varje person är an
O
posten ut av 
ansvarig att sortera ut e-posten byts ut varje vecka enligt ett rullande schema. Varje dag
respektive produktansvarige sin inkorg för att se vilka förfrågningar som kommit in. De 
förfrågningarna som berör icke lagerförda produkter måste en leverantör letas upp till. 
Offertgruppen har den webbaserade tjänsten BOL till sin hjälp där många leverantörer redan 
finns inlagda med listpris, leveranstid och eventuell lagerstatus. Finns inte en leverantör i BOL 
till den produkten som efterfrågas används andra informations källor. Gamla offerter, order o
förfrågning
fi

• POL används också för att hitta information om vart ifrån en del
• Ibland rådfrågas Logistics 

  
När leverantören har kontaktas ska svar inväntas angående pris och leveranstid. När denna 
information har kommit in räknas ett nytt pris ut enligt ABB:s rabatt och vinst formler. 
Offertgruppen räknar med att kunden ska få svar inom två arbetsdagar. Hela processtiden för 
en förfrågan är en timme om produkten finns i BOL annars tar det upp till 2,5 timmar. 

30(59) 



5.2.2 Kundens godkännande 

 en 
rder. 

ansvarsområde för ett antal 
 Kunderna har den webbaserade tjänsten POL till sitt förfogande där de själva kan 

tivt artikelnummer används för att kunna hantera ordern i systemet. När en order för 
 flik vid namnet ”do something” och 

När orderhanteraren ser meddelandet går den in i POL och lägger in det fiktiva artikelnumret, 
s 

är 

ot. Ordern sparas och ett 
rdernummer genereras. 

fram ett ordernummer går den in i ICS delen av CompScot för att 
pScot skickas allt automatiskt över till 

ning för godset hos DHL Kurir. När 

er 

Kunden får en offert som är giltig i två månader, anser kunden att det är ett rimligt pris läggs
o

5.2.3 Orderhantering 

Orderhanterarna är en grupp bestående av sju personer med ett eget 
länder.
registrera sin beställning. Är inte kunden inskriven i POL läggs beställningen via e-post eller 
fax, post och telefon används mycket sällan. Dessa order måste hanteras manuellt av de 
anställda.  

En order gällande icke lagerförd produkt kan inte gå igenom POL med sitt ABB artikelnummer 
utan ett fik
en icke lagerförd produkt läggs i POL fastnar den under en
ett e-postmeddelande skickas till orderavdelningen.  

leveranstid och pris efter offert. Kunden som lägger ordern i POL lägger alltid med offerten
referensnummer som orderhanteraren kan hitta i databasen Offra. När ordern är klar i POL och 
registrerad skickas alla information automatiskt iväg till CompScot. Orderhanteraren går in i 
OIS delen för att ta fram ordernumret.  

Order som inte läggs direkt i POL och hanteras manuellt kommer in på samma e-post, d
förfarandet är annorlunda.  

Kunskap är en databas som lagrar kunder med deras kundnummer, fakturaadress, 
leveransadress och annan viktig information. När en manuell order kommer in på e-posten tas 
kundnumret fram för att sedan registreras i OIS delen av CompSc
o

När orderhanteraren fått 
bekräfta leveranstiden. När arbetet är klart i Com
programmet SAP R/3, samtidigt sker en automatisk bok
ordern registrerats skrivs den ut och läggs i en pärm för arkivering (10 år). Sedan skrivs 
orderunderlag och offert ut och skickas direkt vidare till inköp. Innan underlaget skickas öv
till inköp antecknas ordernummer i CompScot ner på övre hörnet av underlaget. En 
orderbekräftelse och trackning nummer hos DHL skickas via e-post till kunden.  

Hela processtiden för manuell inmatning tar 10 minuter och hanteringen i POL 5 min. 
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5.2.4 Inköp 

Inköpsgruppen består av sju personer där varje person har ett ansvar för ett specifikt 
produktområde. Orderhanteraren kommer in med orderunderlag till ansvarige för den gällande 
produkten på inköp. När ett orderbundet köp kommer från orderavdelningen går inköparen in i 

rnummer som står högst upp på orderunderlaget och inköparen får 
upp en beställningsanmodan. Med underlaget från orderavdelningen finns en offert där 

ven i 

rdern har lagts lägger inköparen orderunderlaget i en pärm tills leverantören 
återkommer med uppgifter om när de kan leverera. Tiden det tar att invänta svar från 

 

et 
r. Pärmen med inköp som ska bevakas kollas igenom 

varje dag. När godset kommer in på lagret skickas ett godsmottagande från lagret till inköparen 
 

 kan skickas iväg tidigare. 

ot av en person som kontrollerar att ordernummer, artikelnummer och 
antalet produkter i leveransen stämmer. Efter kontrollen läggs artiklarna in i SAP R/3 därefter 

 

s 
 

En annan person placerar ut godset på vald plats och där står godset tills det är dags att packa 
ds. 

 
paketeringen jobbar två pers ner som på en dator läser av vilka order som ska packas och 

levereras samma dag. I WMS delen av CompScot syns vilka order som ska ut och vart de är 
placerade. Lagret är uppdelat i två delar, ett trucklager med de större artiklarna och en annan 
del för de små artiklarna. Lagret för små artiklar består av höga hyllor med en automatiserad 
hissteknik som hissar ner den hyllan som behövs vid behov. De artiklarna som ska packas från 
trucklagret skrivs ut på en plocklista ur systemet med artikelnummer, plats och antal.  
  

SAP R/3 och skriver in orde

inköparen kan se vilken leverantör som bör kontaktas för ett inköp, kontakt görs via e-post eller 
fax. Att lägga en inköpsorder tar bara ett par minuter eftersom en leverantör redan finns gi
offerten.  
 
När inköpso

leverantören varierar väldigt mycket, det kan ta från 0-10 dagar, därför kollas pärmen med 
inköp igenom varje dag för att inköparen ska kunna trycka lite hårdare på leverantören vid sena 
besked. När svaret har kommit in antecknas detta ner och orderunderlaget skickas tillbaka till 
orderhanteraren.  

I orderunderlaget finns redan en preliminär leveransdag som offertgruppen tagit fram, skiljer 
sig datumet måste kunden kontaktas igen av orderhanteraren.  
 
Inköparen behåller en kopia på inköpet i en pärm för att bevaka inköpet och se till att material
levereras i tid till Logistics Centers lage

är produkterna inne innan avtalad leveranstid kontaktas kunden (av orderhanteraren) för ett
godkännande om att varorna

5.2.5 Lager 

På hela lagret jobbar det sex till sju personer som roterar mellan de olika stationerna. 
Inkommande gods tas em

genereras ett nummer, ett så kallat 5000 NR, och med detta nummer läggs ordern in i WMS
delen av CompScot.  När detta är klart genereras en plats åt godset på lagret av WMS. 
Datasystemet själv kan känna av vart det finns en ledig plats, hur stor platsen är och hur stor 
plats godset behöver. Detta matchas ihop och en lämplig plats ges. När en plats har hittat
skrivs artikelnummer, plats och antal artiklar ut på en etikett. Inmatningen av informationen tar
10 minuter att utföra. 
 

ordern och leverera till kund. Ska ordern ut samma dag placeras den bland utgående go

I o
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Personerna stationerade på trucklagret hämtar artiklarna till packningen. När en order släpps på 
en artikel som ligger i hissautomaterna hissas hyllan automatiskt ner, paketeringsansvarige går 

 egna 

 

eringen 

inns det gods som bör gå samma dag men som ännu inte kommit in från leverantör skickas ett 
 

är en order är packad på lagret kommer det en delivery note från lagret via fax upp till 

 
att det levereras med TNT Kurir. Vissa 

kunder (till exempel USA) vill betala frakten själv då måste orderhanteraren gå in i 
t Memnon och ändra i fraktinställningarna. Alla flygningar bokas dagligen 

förutom de som går till USA och Singapore där bokas hela veckans leveranser på fredagen. 

ra 
som 

ill vissa länder behövs extra speciella tulldokument som har beteckningarna A.TR och EUR.1 

.TR dokument och länder som har speciella avtal med EU behöver EUR.1 dokument, Israel 

fram med en vagn utrustad med skärm och handscanner. Varje hylla och plats har sin
sträckkod som läses av med scannern för att försäkra sig om att rätt artikel plockas.  När 
varorna plockats skriver systemet ut en etikett med ordernummer, artikelnummer och antal. När
varorna har paketerats faxas en delivery note upp till orderhanterarna på kontoret. Personen 
som packar varorna är samma person som kontrollerar att rätt vara har paketerats. Paket
tar 15 minuter till två timmar beroende på hur stort paketet är, hur många delar som ingår i 
ordern och om det är ett set av flera artiklar. 
 
F
förseningsmeddelande upp till orderhanterarna på Logictics Centers kontor. Meddelandet
skickas elektroniskt och syns på en dataskärm som finns på väggen på kontoret.  
 
Färdig paketerad order ställs bland utgående gods.  Orderhanteraren faxar sedan ner papper till 
packningen som ska fästas på godset. Klockan 17.00 varje dag kommer DHL för att hämta 
gods. 

5.2.6 Fakturering och Exporthantering 

N
orderavdelningen. Där står det bland annat pris, emballage typ, vikt, dimensioner och 
leveranstid. Logistics Center står för fraktkostnaderna och alla order som görs bokas 
automatiskt in på DHL Kurir som leveranssätt. Väger ett paket över 80 kg när en delivery note 
kommit upp bokas leveransen om till flyg då det blir mindre kostsamt. Flygleverans används
också då kunden begär det, kund kan även ibland kräva 

dataprogramme

 
Alla länder i EU har en automatisk fakturering men ska en order utanför EU måste en faktura 
skrivas in i CompScot för att följa med paketet som ett tulldokument. När fakturan skrivs ut 
kommer den ena ut på lagret och den andra på kontoret. Den andra fakturan ska skickas med 
post till kund. Ska paketet till en slutkund som inte är ett lokalt ABB skickas en 
proformafaktura för att visa värdet på godset som kunden sedan betalar för. En proformafaktu
är egentligen en faktura som utfärdas enbart för tullen för att visa tullen värdet av de varor 
levereras. Proformafakturan är inte ett underlag för betalning.  
 
T
dessa dokument måste stämplas och skrivas under av Handelskammaren i Örebro innan de 
skickas iväg. Behövs sådana dokument säger kunden till om detta. Turkiet kräver alltid ett 
A
är ett sådant land som allt kräver det. 
 
När kund kontaktas används aldrig den personliga e-posten, utan alltid den gemensamma 
kundservice e-posten. Detta är viktigt då personalen inte alltid är på arbetsplatsen och då kan 
någon annan ta över. I bilaga 4-5 redogörs de olika tulldokumenten.  
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5.2.7 Kundfordring 

I faktureringssteget innan har fakturan skrivits in i CompScot, när detta görs skickas den 
automatiskt vidare till programmet SAP R/3 som är Logistics Centers bas för hantering av
kundfordringar. 
 
Betalning sker automatisk via programmet Cash In Time. Om pengarna mot förmodan inte är 
överförda så registreras de i systemet som förfallna fakturor. Programmet avsöker automatis
denna information var 14:e dag.  

 

kt 

som 
örsening. Är 

et så att fakturan är förlagd så e-postas en ny över direkt.  

 

 
Eftersom pengarna överförs automatiskt så tar det ingen tid för kundfordringsansvarig att 
uppfölja denna del. Den tid de avsätter gäller endast då betalningen är sen eller utgått. Det 
sker är att kunden kontaktas, oftast via telefon för att undersöka anledningen till f
d
 

5.3 Värdeflödesanalys på Logistics Center 
 

Figur 11: Värdeflödesanalys av nuläges på en PPC order. 
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5.3.1 Beskrivning av 
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värdeflödesanalysen, steg för steg 

sen se bilaga 2.  

 
 
ABB:s kundbas består av Lokala ABB kontor runt om i världen samt en del nyckelkunder. 
Varor skickas dagligen med lastbil, ibland bokas flyg. Det beställs cirka 110 PPC order per år 
som genererar 2 263 073,15 SEK.  
 

2. Examensarbetarna fastställde huvudprocesserna genom att intervjua personalen och 
söka information i utgivna PowerPoints, dessa ordnades sedan i följd. Viktigt är att det 
är processteg och inte funktioner som ska få en processruta i värdeflödesanalysen.  

Figuer 13: Aktiviteter i den följd de utförs 
 

 
3. Nästa steg är att välja och samla in mätetal som är av värde för värdeflödesanalysen och 

resultatet. De mätetal som var intressanta och tillgängliga var antal personer som 
arbetar inom en process, processtid (P/T) och ledtid (L/T). Processtid och ledtid är mått 
som alltid ska användas i en värdeflödesanalys2. De programvaror som används listades
även upp då alltför många teknologier kan vara en brist på samordning och därmed 

 

                                                

För att enklare förstå hur kartläggningsprocessen gick till har en redogörelse för 
tillvägagångssättet beskrivits. För fullständig symbollista samt förstorad bild av 
värdeflödesanaly

1. Värdeflödesanalysen av Logistics Center började med att identifiering och 
informationssamlande av kund skedde.  
 

 
Figur 12: visar Kundrutan i värdeflödesanalysen

Snitt: 0-1 order per dag 
Intäkt: 2 263 073,15 Skr 

 

orsak till längre ledtider och extra arbete.  

  

 
2 Enligt författarna av Leanhandboken samt författaren av The Toyota Way 
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es i flera omgångar för att 
vara så korrekt som möjligt. Svårigheter som stöttes på var att bestämma dels vilka 

das upp i. 
artar vår 

et efter offert är att kunden godkänner offerten och lägger en 
order som nästa processteg, orderbehandlingen tar hand om. Eftersom varan ska köpas 

er in till 
elivery note till faktureringsrutan som 

rbereder diverse nödvändiga dokument, såsom export och fraktalternativ till lagret, 
och sedan skickas den från lagret till kund. Kunden betalar sedan för varan och flödet 
har avslutats.  
 

5. Sedan infördes de mätetal som insamlats i värdeflödesanalysen. För att ta reda på hur 
lång tid varje station tar samt hur lång väntan är mellan stationerna har de anställda 
intervjuats. Tanken var från början att följa en och samma order från beställning till 

und av tidsbegränsningen samt att PPC order inte alltid läggs 
rojektgruppen möjlighet att göra detta. Dock har flera medarbetare 

inom varje processteg tillfrågats för att styrka informationen. 

4. En skiss av hur flödet är uppbyggt lades fram och omarbetad

mätetal som skulle användas och dels vilken ordning processerna skulle ra
Eftersom det börjar med att kunden lägger en offert hos offereringen så st
värdeflödesanalys där. Steg

in till lagret så går ordern vidare till inköpsrutan som ser till att varan komm
CSN. När den har inkommit skickas en d
fö

leverans men på gr
dagligen hade inte p

  



6 Problemidentifiering 
6.1 Offerering 
ABB är ett börsnoterat företag i USA och måste därför följa USA:s politiska regler och 
bestämmelser över vilka länder det är tillåtet att sälja till och inte. Följer inte de anställda på 
ABB detta kan de få stora böter. Vilka dessa länder är ändras hela tiden, ett land som varit 
godkänt kan bli svartlistat. Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad vid alla ändringar
finns veckobrev som talar om allt detta men ofta är det saker som man får höra via andra och 
det kan bli svårt att memorera allt.  
 

. Det 

n 
att 

 

 till att kolla upp det.  

Annan skräp e-post som kommer in kan vara förfrågningar som kunden själv kan ta reda på om 
denne själv bara lägger lite tid att kolla informationen i POL. Vid sådana fall ges en steg för 
steg beskrivning över vart informationen kan hittas i POL. På så vis utbildas kunden i hur de 
ska använda POL och förhoppningsvis klarar de det själva nästa gång. 
 
Lotus-Notes har en lång set-up time på morgonen på cirka 5-10 minuter, ett system som är 
mycket viktigt för offertgruppen. Andra spilltider på datakrångel uppstår vid inloggningar, 
tiden för hur länge en inloggningssession är öppen varierar mellan de olika programmen. 
Offergruppen arbetar i många olika system och när de växlar mellan dessa kan en utloggning 
ske.  Vissa program säger ifrån att personen inte är inloggad men stor irritation uppkommer och 
omarbete sker med de program där utloggningen inte meddelas förrän information har matats 
in och hanteraren ska gå vidare till nästa steg. POL som är ett av de mest använda programmen 
på offert har ett sådant problem där utloggningen inte syns direkt. 
 
Offertgruppen har mycket väntan som ligger hos leverantören, men detta är inget stort problem 
för offereringen de tar sig an en annan uppgift under tiden. Offereringen har som mål att ge 
kunden svar inom 2 arbetsdagar, det är när denna tid överstiger som ett problem uppstår. 

6.2 Orderhantering 
När en order är klar på orderhanteringen går den vidare till inköp, som sedan ska komma 
tillbaka med ett svar om hur snabbt leverantören kan leverera. Skiljer sig tiden från den 
preliminära tiden offertgruppen tog fram måste kunden kontaktas igen. Ibland kan svaret från 
inköpsavdelningen ta flera dagar. Denna långa väntetid anser orderhanterarna var ett problem.  

6.3 Inköp  
Det enda problemet som upptäcktes på inköpsavdelningen är att mycket tid går åt att vänta på 
leverantörerna. Leverantören ska ge besked om när leverans kan ske innan inköparen kan gå 
vidare med en order och överlåta arbetet till orderhanteringen. Vissa leverantörer ger svar 
under samma dag medan andra kan ta 10 dagar på sig eller mer. 

Det me a slöseri med tid, och ett av de största problemen på offereringen, är att det på deras 
gemensamma e-post kommer in otroligt mycket feladresserad e-post. Den felskickade e-poste
kan beröra andra produkter från andra divisioner på ABB och då kan det vara svårt i början 
förstå att den inte tillhör någon av Logistics Centers produktområde. Det är inte förrän 
offereringens handläggare har lagt ner tid och möda att leta i alla databaser efter produkten som
det går att förstå att det inte tillhör deras avdelning. Eftersom det ändå är en kund till ABB 
måste ett svars ge om vart man kan vända sig i stället, det tar också tid

st
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6.4 Lager 
Det blir fel när 5000 NR:et genereras för att matcha ordern i SAP R/3 mot CompScot. 

e kommunicera på rätt sätt med varandra och ordern registreras aldrig i 
cot för lagerhantering. Finns inte ordern registrerad i WMS:en syns inte 

Scot 
 

 de 
n 
.  

voice är alla de exportdokument som ska skickas med godset till kund. Invoice behövs alltid i 

-
. 

tigt 
em 

 

 de 

 
Identifierad Muda på Logistics Center 

Datasystemen kan int
WMS delen i CompS
heller att ordern kommit in på lagret och ingen signal kan skickas till OIS delen av Comp
för orderhantering. Om ingen signal skickas till OIS:en vet inte orderhanterarna att ordern har
kommit fram. Kommunikationsproblemen uppstår på grund av att signalerna fastnar mellan
olika systemen för att de inte uppdateras samtidigt. Om det ena systemet har uppdaterats till e
nyare version blir den inte kompatibel med det andra systemet som ligger på en äldre standard
 
In
dubbla kopior, en till DHL och en till kunden. Exporthanteraren som skickar dokumenten till 
lagret skickar ibland endast en kopia, och då måste den packningsansvarige kopiera 
dokumenten själv. 

6.5 Fakturering och Exporthantering 
Gods som överstiger 80 kg och ska ombokas från DHL Kurir till flyg är en process som tar 5
0 min att genomföra. Examensarbetarna anser att detta vara onödigt omarbete för personalen1

 
När det behövs specialpapper till tullen är det mycket tid som går åt att vänta på att 
Handelskammaren i Örebro stämplar och skickar över dokumenten via posten igen. 

.6 Kundfordring 6
I CompScot registreras fakturorna, därefter går en automatisk signal till SAP R/3, eftersom 
SAP R/3 är det bokföringsprogrammet de ska använda sig av på Logistics Center, det är vik
att allt överensstämmer och att informationen som skickas blir rätt. Ibland uppstår det probl
när informationen överförs och det händer att summorna inte överensstämmer mellan de olika
programmen. Detta har hänt oftare på senare tid och vad det beror på vet ingen. Antagligen är 
det signalfel mellan datorsystemen. När summan inte stämmer hos kunden protesterar de och 
det innebär merarbete för kundfordringsansvarige.  

.7 Muda 6
Vissa av de problemen som uppmärksammats på de olika avdelningarna på Logistics Center är 
Muda. Det innebär slöserier som och kan elimineras med rätt metoder. I följande tabell listas
identifierade problemen som klassificeras som Muda. 

Typ av Muda 
Väntan  Svar från leverantör – offerering och inköp 

Svar från inköp till order 
Set-up time på Lotus-Notes 
Svar från handelskammaren 
Skräp e-posten på offereringen 
Uppkopiering av invoice på lagret 

 Överarbete

Omarbete  Automatutloggningen från POL 
Ombokning från DHL Kurir till flyg 
Signalfel på fakturorna 

Transporter  Skräp e-posten på offereringen 
Figur 14: Tabell med identifiering av de olika typerna av Muda.  
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7 Analys och Resultat  

 

xamensarbetarna kommit fram till att ett Andon-system borde implementeras. Den ansvarige 

r 

en spärrkod införs i systemet för de länder som ej är tillåtna. Samtidigt som 
spärrkoden läggs in i Kunskap meddelas offert- och ordersystemen. När en spärrad kund ska 

nvändas 
tt varje 
åste 

kan elimineras kommer mycket Muda hos 

otes är 5-10 minuter. För att minska tiden 
tering och rensning av systemet genomföras. Problemet med utloggning i POL 
m ändring av inställningarna görs så sessionen hålls öppen längre när man 

yker upp för att undvika omarbete och 
ritation hos personalen. Om detta irritationsmoment kan elimineras hjälper det också 

tt hitta ett tillfredsställande arbet

Ett pålitligt informationssystem som möter föret  inom både Lean och 
MIS. För att systemen ska vara pålitliga krävs regelbundet underhåll eftersom affärsbehoven 
förändras konstant. Ett klart behov hos offerthan  att hålla POL 

en längre.  
  

Detta kapitel innehåller examensarbetarnas lösningar till de problem som identifierades i 
kapitel fem samt en argumentering för lösningarna på de uppställda problemen. Nedan listas de
olika lösningsförslagen upp samt en ingående förklaring. 

7.1 Offert 
Eftersom regelverket ändras och påverkar vilka länder som är godkända för leverans så har 
e
för veckobreven som skickas ut bör uppdatera varningar i systemet när dessa regler förändras. 
På så sätt skulle systemet säga till när det är något som inte stämmer på grund av ändrade regle
etc. Kunskap är den databas där information om alla registrerade kunder samlas. Vi 
rekommenderar att 

registreras kommer en varningsruta upp.  
 
Arbetet med att fördela e-post är inget problem men att sätta sig in i feladresserad e-post är 

ycket Muda. Examensarbetarna har identifierat skräp e-posten som två olika typer av Muda. m
Den ena är överarbete eftersom tid läggs på annat än arbetsuppgiften. Tiden måste a
mer effektivt och nu när avdelningen har reducerat sin personalstyrka är det viktigt a
möjlighet till effektivisering tas. Den andra typen av Muda är transport då e-posten m
omdirigeras. Om den felaktiga e-posten 
offertgruppen att minska. Offererings e-posten känns som en allmän hjälpcentral. Kunden 
behöver bättre information om vart de ska vända sig så att inte förfrågningar rörande andra 
divisioner kommer in till Logistics Center. Kunden behöver också bättre kunskap om hur 
produktinformation kan hittas i POL. Hur denna information ska spridas till kund råder 
examensarbetarna att Logistics Center själva undersöker då examensarbetet har avgränsat sig 
från att inte gå in på kundnivå.  
 
Set-up tiden på morgonen för användarna av Lotus-N
borde en uppda
kan undvikas o
loggar in som ”supplier”. Eftersom POL inte säger ifrån direkt att man är utloggad innebär det 
Muda i form av omarbete när inmatning av data upprepas. Därför råder examensarbetarna att 
en Andon-signal som påpekar utloggning omedelbart d
ir
personalen till a sflöde. 
 

agets behov är av stor vikt

terarna på Logistics Center är
sessionen öpp
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7.2 Orderhantering 
På orderhanteringen har de ett bra standardiserat arbetssätt. Det är en mall som ska fyllas in 

d med att inköp ska återkomma med 
ntör om leveranstid, se delkapitel 7.3.  

 köp 

d 

etet så effektivt som möjligt. Den optimala lösningen är att 

tidig så att de är samtydiga. När 

med de uppgifter som saknas i antingen POL eller CompScot. Det blir svårt att göra fel när 
information redan finns lagrad om kunderna i databaser. De har även offertunderlag för att hitta 
information om artiklarna. Dock finns det Muda som stör arbetet. Orderavdelningen har 
mycket väntan som en typ av Muda, till exempel i samban
svar från levera

7.3 Inköp  
På inköp är mest Muda väntan på respons från leverantörerna. Examensarbetet har avgränsat 
sig till att inte fördjupa sig på denna nivå och lämnar detta som en rekommendation till 
Logistics Center. Ett kontrakt kan införas med de vanligaste leverantörerna men det är något 
som Logistics Center själva får undersöka och lokalisera förbättringsmöjligheter till. Om denna 
väntetid kan kortas ned kommer ledtiden på värdeflödesanalysen att minskas och flödet flyter 
på snabbare. 
 
Princip 11 i Lean filosofin säger respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer 
genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. Examensarbetarna anser att Logistics Center 
ska arbeta mer ihop med sina leverantörer och även försöka få dem att arbeta mer mot Lean 
och tillsammans bygga upp ett koncept som passar båda parter. 
 
Även arbetsprocessen på inköpsavdelningen är standardiserad. Det är lätt att genomföra ett
i SAP R/3, all information finns tillgänglig i programmet och i orderunderlaget.  

7.4 Lager 
Det är stora kommunikationsproblem mellan SAP R/3 och CompScot som bidrar till fel vi
orderhantering. Enligt princip 8 inom Lean filosofin ska endast pålitlig, välbeprövad teknik 
som stöder medarbetarna och processerna användas. MIS syftar till att hitta optimala 
ystemlösningar för att göra arbs

endast SAP R/3 används på hela Logistics Center. Denna lösning är möjlig då SAP R/3 har de 
nödvändiga funktionerna som krävs för orderhantering. Informationen från CompScot måste 
flyttas och SAP R/3 måste uppdateras samt personalen utbildas. Enligt Lean-filosofins princip 
1 ska företaget basera sina ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även på bekostnad av 
kortsiktiga finansiella mål och i enlighet med detta rekommenderar examensarbetarna att 
endast SAP R/3 används på Logistics Center. Detta innebär att problemen med de olika 
systemen upphör och processen effektiviseras. Är fallet så att Logistics Center inte har de 
finansiella möjligheterna att införa denna lösning i dagsläget bör de se över sina 
ystemunderhåll och se till att systemen alltid uppdateras sams

de finansiella medlen är tillgängliga ska Logistics Center omedelbart gå över till att endast 
använda SAP R/3. 
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7.4.1 5 Why på lagret  

Examensarbetarna har gått igenom en fellogg för avvikelser och klagomål på hela Logistics 
Center som personalen ska fylla i vid varje fel som uppstår. På de vanligaste felen på lagret har 
5 Why metoden tillämpats. Se bilaga 3 för Tabell utifrån felloggen på Logistics Center. 

Enligt felloggen för avvikelser och klagomål var det nä
d hjälp av

st mest förekommande felet att fel antal 
produkter skickas till kund. Små detaljer räknades me  våg. Det är en vanlig våg med 

där vikten för en enhet vägs och sedan läggs produkter upp tills den 

n som 
åg 

ist en 
 ska 

 räknas 

rna paketeras rekommenderar examensarbetarna att en kontrollräkning görs 
r att undvika att fel antal produkter skickas till kunden. För att ha en så liten felmarginal som 
öjligt borde man lägga in en standardrutin för arbetet att en kontrollräkning görs vid varje 

erat arbete leder också till högre kvalité enligt Lean filosofins princip 6.  
 
Vid val av ny lämplig teknik kan Logistics Center utreda sina möjligheter med hjälp av 
benchmarking. Examensarbetarna har inte fördjupat sig inom detta då det är en stor uppgift, 
men föreslår djupare analys till avdelningen.  

 

en plastburk på 
sammanlagda vikten för rätt antal enheter visas på vågen. Större detaljer räknas för hand.  

Fel antal skickas 
till kund

Personalen 
räknar felVågen visar fel

Vågen är inte 
tillräckligt 
noggrann

Har ej dubbel‐
kontrollerats

 

Figur 15: Tillämpad 5 Why metod på problemet: Fel antal skickas till kund 

Enligt Lean princip 8 ska tekniken som används stödja personalen och vara pålitlig. Våge
används i nuläget är inte tillräckligt noggrann och därför uppstår fel vid räkningen. En ny v
som är bättre anpassad för lagret bör införskaffas. Annan teknik kan övervägas, möjligtv
maskin som räknar med laser och är välbeprövad innan implementering. Den nya tekniken
även stödja räkning av de större detaljerna som räknas för hand. Om inga detaljer
manuellt reduceras risken för att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn. Det är dock 
viktigt att den nya tekniken är välbeprövad så att inte fel uppstår på grund av dålig teknik. 
Samtidigt som varo

Vågen är inte 
anpassad för 

lagret
Rutin finns inte

fö
m
order. Ett standardis
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Fel produkt 
skickas till kund

Orderhanteraren 
väljer fel artikelLagret plockar fel

Artikeln är fel  Kunden har 
angett fel artikelplacerad på 

hyllan

Lagerarbetarna 
har placerat den 

fel

Ingen 
rutinkontroll 

finns  

Figur 16: Tillämpad 5 Why metod på problemet: Fel produkt skickas till kund 

Det mest förekommande problemet var att fel produkt skickades till kund. De felleveranserna 
där fel produkt skickas till kund på grund av att kunden valde fel ligger utanför projektets 
ramar. Projektet ska inte gå in på kundnivå och därför görs ingen djupare undersökning på vad 
det kan bero på. Ibland har fel produkt skickats för att lagerarbetarna har placerat artikeln på fel 
lagerplats. Examensarbetarna rekommenderar att standardrutiner för dubbelkontroll införs för 

er på sig om detta 
nummer läses av direkt från artikeln kan ett Andon-meddelande komma upp om det är fel 

 

hitta 
. 

att försäkra sig om att rätt vara har plockats. Alla artiklar har ett artikelnumm

artikel som plockats för den gällande ordern.  
 
För att förhindra felleveranser har examensarbetarna rekommenderat rutinkontroller, dock är de
medvetna om att denna lösning inte löser grundorsaken bakom felet, det vill säga att det är en 
retroaktiv lösning. Därför rekommenderas att Logistics Center fördjupar sig i detta för att 
rotorsaken bakom felen. Det blir då lättare att hitta åtgärder som kan förebygga att fel uppstår
Det gäller att stoppa att fel uppstår då varorna läggs på hyllan och komma på en proaktiv 
lösning för att fel produkt ligger på fel plats. 
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Figur 17: Tillämpad 5 Why metod på problemet: Dubbelleverans skickas.  

Kunden kan lägga in sin order i POL, men för att försäkra sig om att den verkligen kommit in 
kan även en e-postförfrågan skickas till Logistics Center. Orderhanteraren tar denna förfrågan 
som en manuell order och registrerar den åt kunden. På så sätt kan dubbelbeställning ske i 
POL, men de på lagret har inte möjlighet att se om orderna är identiska och de skickar iväg 

e ett Andon-

tid ska skickas i dubbla kopior till 
inställning, alla set ska bestå av 2 

kopior men ibland är det inställt på bara 1 kopia. När orderhanteraren skriver ut märks inte vad 
inställningen är som styr antalet kopior. Problemet med att invoicen ibland skickas i enkla 
kopior till lagret från kontoret kan lösas genom att inställningarna i skrivarsystemet ändras. En 
inställning så att alla utskriftsset automatiskt skrivs ut i två kopior bör införas. Med denna 
lösning blir det en total eliminering av Mudan överarbete med invoicen. 
 

Dubbelleverans 
skickas

Orderhanteraren 
har skickat iväg 
dubbla order

Kunden har lagt 
in ordern två 

gånger

dubbelleveranser. Eftersom identiska order har exakt samma offertreferens bord
system implementeras som säger ifrån när en beställning med identiska orderrader eller 
offertnummer matas in på nytt. Denna lösning gör att dubbelleveranser förhindras. 
 

Orderhanteraren 
skickar en kopia av  
invoicen till lagret

 

Figur 18: Tillämpad 5 Why metod på problemet: Orderhantering skickas en kopia av invoice 
till lagret. 

Fel inställning i 
skrivarsystemet

Examensarbetarna frågade sig också varför invoicen som all
lagret bara skickas som en kopia i vissa fall. Det är en system
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7.5 Fakturering och Exporthantering 
Den väntetid som blir för att få tillbaka tulldokument är styrt av Sveriges stadgar och EU 
reglemente. Därför kan inte examensarbetarna påskynda förloppet i detta processteg.  
 
För att undvika ombokning av frakt till flyg från DHL Kurir kan emballagets ungefärliga 
dimensioner och vikt fastställas redan när offerthanteraren kontaktar leverantör i första skedet. 
Om leverantörerna kan bistå med denna information vid beställningen kan offerthanteraren ta 
med det i underlaget som ges vidare till orderhanteringen. Omarbetet för denna typ av bokning 
tar 10 minuter att utföra och om denna tid minskar reduceras värdeflödesanalysens ledtid. 
Tiden som sparas kan läggas på värdehöjande aktiviteter. 

7.6 Kundfordring 
När fakturorna skickas mellan de olika systemen kan fel uppstå som leder till att fakturorna inte 
överensstämmer med varandra. Även här är systemen som används CompScot och SAP R/3 
och kan lösas genom den föreslagna lösningen i delkapitel 7.4.  

7.7 Värdeflödesanalys 

Examensarbetarna anser inte att processtegen i värdeflödesanalysen kan kombineras. Flödet är 

e 
ypen som 

xamensarbetet har undersökt används dessa verktyg. Eftersom artiklarna som beställs inte är 
lagerförda blir det automatiskt så att de endast tillverkas på efterfrågan.  

De problemen och Muda som finns i de olika stegen är inte representerade i 
värdeflödesanalysen då de inte ligger under arbetsbeskrivningen. På värdeflödesanalysen syns 
bara hur lång tid det tar att utföra arbetet för de givna processtegen. Det som förblir dolt är 
tiden som läggs på att lösa interna problem och datakrångel samt väntan på att papper och 
besked som ska skickas tillbaka till det föregående steget. Med hjälp av interjuver och 
observationer vid kartläggningen har Muda hittats och listats. 

På värdeflödesanalysen syns det att antalet teknologier är olika i alla processteg och vid analys 

knologier en brist på samordning som leder till kvalitets problem. 

optimerat eftersom alla arbetssteg är nödvändiga i den valda processen. Arbetarna har andra 
processer i sina arbetsuppgifter och därför skulle en kombination av två steg bara betyda 
överbelastning av personalen (Muri). Att kombinera två steg innebär också kostnader för 
utbildning av arbetarna.  

Enligt Lean filosofin och princip 3 ska ett dragande flöde, Just-In-Time och enstycksflöd
tillämpas för att få ett så snabbt och effektivt flöde som möjligt. På den valda ordert
e

av nulägesbeskrivningen går det att läsa att det är olika teknologier vid de olika processtegen. 
Många datasystemfel ligger bakom detta och enligt författaren till Lean-handboken är många 
och olika te
Examensarbetarna anser att antalet teknologier borde minskas.   
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Ledtiden som beräknats för en PPC order är enligt värdeflödesanalysen; 9 veckor, 5 dagar och 
Det 

ara 
 

3,665 h. Detta är dock baserat på en uppskattning från personal och utlämnade Excelblad. 
finns svårigheter med att kartlägga och tidssätta processer som skiljer sig stort från varandra. 

e ej lagerförda artiklarna kan ta olika lång tid att producera för leverantörerna samt att D
hanteringen av orderna kan skilja sig beroende på vilken kund det är gör att ledtiden kan v
missvisande. Det som examensarbetarna har kommit fram till är därför en ungefärlig ledtid. För
att kunna undersöka värdeflödesanalysens ledtid ytterligare och få en mer rättvis bild 
rekommenderas att en verklig PPC order följs från offert till leverans för att kunna jämföra 
siffrorna med de som kommit fram via intervjuer.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Examensarbetarna genomförde en värdeflödesanalys för att kunna kartlägga hur 
informationsflödet på Logistic Center såg ut. Den ordertyp som fokuserades på var PPC, en 
order för icke lagerförda produkter som kräver mer hantering då lagerförda order går genom 
systemet automatiskt. Arbetet med kartläggningen gav examensarbetarna insyn i de ol
som existerade. De viktigaste lösningarna till de identifierade Muda listas nedan: 
 

ika Muda 

- Implementering av varningssystem som förhindrar att ej tillåtna order kan läggas samt 
som varnar när en session är utloggad.  Lösningen kan implementeras på kort sikt, 
gärna omgående. 
 

- Stor irritation och omarbete ligger även i att vissa sessioner inte är öppna tillräckligt 
länge, främst borde ”supplier” ingången i POL ändras så att den hålls öppen längre. 
 

- Utskriftsinställningarna till invoicen bör ändras så att alla set skrivs ut i två kopior. Då 
undviks omarbete på lagret och tid kan sparas och läggas på mer värdehöjande 
aktiviteter. 
 

- När offertavdelningen kontaktar en leverantör för att få fram giltiga pris och 
leveranstider ska de även fråga efter vad godset kommer ha för ungefärliga dimensioner 
och vikt. Detta för att förhindra att ombokningar av leveranssätt. 
 

- Eftersom de olika datasystemen har svårigheter att kommunicera med varandra 
rekommenderar examensarbetarna att endast ett datasystem används. Från intervjuerna 
kom det fram från flera processteg att systemen krånglar. Endast pålitlig teknologi som 
stöder personalens arbete ska utnyttjas enligt Lean och examensarbetarna ser en ideal 
lösning i att endast använda ett system. Detta kräver dock stora omkostnader och är en 
långsiktig lösning för hela ABB AB.  
 

- En rutin för en extra kontroll av artiklarna som packas på lagret borde införas så 
felleveranser kan undvikas. Detta ska vara en standard som görs vid varje order.  
 

- En annan teknik borde köpas in för att räkna artiklarna som packas på lagret. Den nya 
utrustningen måste vara välbeprövad och noga genomtänkt så att den passar lagrets 
behov. 
 

- Ett Andon-system som säger ifrån när dubbla order läggs ska implementeras för att 
förhindra dubbelleveranser från lagret. 

 
I början av denna rapport la examensarbetarna fram som mål att komma fram till förslag som 
reducerar Muda och effektiviserar arbetet. Målet har uppnåtts till viss del, en önskan om 
djupare analys av leverantörer och lagret fanns men på grund av tidsbegränsningen blev det 
inte möjligt.  
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Nedan redogörs rekommendationer från examensarbetarna för Logistics Cente
utveckling: 

rs vidare 

 
h SAP R/3 

cs 

iden 
förkortas genom diverse avtal, närmare samarbete och bättre kommunikation. Undersök 

• nvänd kartläggningsmetoden på alla ordertyper som finns på Logistics Center. 

 

 order från offertavdelning till leverans för att se orderns verkliga ledtid. 

gret bör göras så att 

• Reducera antalet teknologier samt uppdatera systemen så att CompScot oc
kommunicerar bättre. Mest optimalt är att helt implementera SAP R/3 på hela Logisti
Centers organisation.  
 

• Undersöka förbättringsmöjligheter på väntan från leverantör. Kanske kan t

också möjligheten att arbeta med Lean gentemot sina leverantörer, i enlighet med 
princip 11. 

  
A
 

• Undersök varför slutkund vänder sig till offereringens gemensamma e-post. Hur kan
Logistics Center informera kunderna bättre om vart information hittas i POL samt ge 
dem information om vilka produkter som tillhör deras division.  
 

• Följ en PPC
Med denna undersökning kan även annan Muda identifieras då all information inte 
kommer fram från intervjuer och observation. 
 

• En grundligare undersökning till varför artiklarna felplaceras på la
grundorsaken till felleveranser hittas och åtgärdas. 
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              Tidslinjen representerar hur lång tid varje process tar samt väntetiden mellan 

ntal teknologier: Menas de olika datasystemen som används. 

• Instruktioner och handböcker från Logistics Centers intranät 
• PowerPoint med generell information om Logistics Center 
• PowerPoint med beskrivning över

• PowerPoint med stegvis beskrivning över hur alla processer flödar genom Logistics 
Center och dess datasystem 

• Dokument över varje roll och dess ansvarsområde och arbetsuppgifter  
• Excelblad med information om alla ordar 20

 
2. Symbollista f

  Denna pil visar att det är dragande flöde mellan stati

                                      Pilen visar att det är utleverans. Lastbi
med vilket me

                                

Symbolen står för personalantal. 

P/T     Processtid: Är den verkliga tiden det tar att genomföra en process/aktivite

L/T     Ledtid: Är den tid det en aktivitet tar innan den är färdigbehandlad. E
k

           

A
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3.   Tabell utifrån felloggen på Logistics Center 
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3.   Tabell utifrån felloggen på Logistics Center 
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40
31

22 22 21 20
8 7 5 4 2 1 1

Avvikelser och kundklagomål 
2006‐01‐03 ‐ 2010‐03‐02
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4.   Tulldokument A.TR.
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5.   Tulldokument EU.1
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6.   Karta över kopplingarna mellan datasystemen 
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