
2014-06-09 

   

 

 

 

      Akademin för Innovation, Design och Teknik 
   

 

 

 

 

 

 

       

Effektivisering av 
informationsflödet för order 

med speciella kundkrav 
 

 
 

Examensarbete  
 

Grundläggande nivå, 15 hp  

 

 
Produkt- och processutveckling 

 
 

 

 

Stina Lind och Julia Lundberg 
 

 
 

 

 

 

 

 

Rapport nr:  

Handledare, företag: Håkan Isaksson 

Handledare, Mälardalens högskola: Antti Salonen 

Examinator: Sabah M Audo 



II 

ABSTRACT 

 

There is a growing demand for quality and flexibility among customer 

requirements that leads to a competition between producing companies. To win 

customers and meet customer demands companies must be flexible and able to 

meet and fulfill the customer requirements. Flexible companies need to be well 

structured and equipped with good communication between staff. With high level 

of customization the amount of order information increases. To be able to handle 

the increased amount of information the companies is required to develop a flow 

of information quality. Companies need to find the perfect combination of 

philosophy, processes, staff and problem solving tools to be competitive. 

Companies attempts to recreate the successful combination used by the well-

known car manufacturer Toyota. Toyotas success is built up by reducing non-

value adding activities through the entire company to create value for the 

customer. This successful combination is based on lean production. 

 

OSTP in Örnsköldsvik is a manufacturing company specialized on producing 

welded and stainless steel pipe fittings. The use of the products requires high 

quality which leads to customer requests regarding inspections and testing of the 

used material and for the finished product. Increasing request of inspections and 

testing have caused a higher load of labor for the departments in OSTP´s 

production that handle specific customer requirements. This is the underlying 

problem area of this thesis. OSTP´s request is to improve the process and the flow 

of information for the departments that is handling specific customer requirements 

with the aim to reduce delivery delays.    

 

Knowledge of the procedure of the processes and the value stream is identified 

from interviews with the staff and observations of the processes. The value stream 

mapping has revealed a number of annotations with the possibility of 

improvement. All the annotations were combined and evaluated which led to the 

conclusion that information quality represents the major cause of the activities 

that lead to non-value adding activities in the information flow. The information 

quality is shown to be unreliable which causes uncertainty among the employees. 

The annotations were analyzed and evaluated. Suggestions for improvement of 

the annotations are presented with support from literature studies. From analyzing 

the annotations it is shown that the most common problem in the information flow 

is associated with the collecting of customer requirements. Other annotations in 

the procedure of the processes handling specific customer requirements is 

problem associated to large inventories between processes and problems 

occurring from lack of standardized work and teamwork.  

 

The final conclusion and recommendations suggested for OSTP is based on the 

improvements of the annotations. The recommendation that is suggested for 

OSTP is developed to meet the company´s own work of improvement that builds 

on the tools and techniques used in Lean production. Recommendations to the 

company are divided into two categories, short-term improvements and 

sustainable long-term improvements. Short-term improvements are to introduce 

structure and standardized work in all processes, reduce inventory so that 

problems are brought to the surface. The last short-term improvement suggested 
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for the company to maintain and develop successful teamwork within and 

between all processes. Sustainable long-term improvements are built on 

maintenance of the short-term improvements. The long-term improvements is to 

reduce inventories between all processes by producing in smaller batch sizes, 

shorter lead times, build in quality into the system, develop the company´s 

production planning, educating and develop flexible workforce and create a 

stronger philosophy within the company where everyone is involved and aiming 

for the same goal.   
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SAMMANFATTNING 

 

Konkurrensen mellan producerande företag ökar idag i takt med att kundernas 

krav på kvalitet och flexibilitet ökar. Ett producerande företags förmåga att skapa 

flexibilitet efter kundens önskemål bygger på en väl fungerande verksamhet med 

god kommunikation mellan de anställda. Med hög kundanpassning ökar mängden 

information som måste hanteras i verksamheten vilket ställer krav på företaget att 

utveckla ett väl fungerande informationsflöde. För att utveckla ett 

konkurrenskraftigt företag eftersöks den perfekta kombinationen av filosofi, 

processer, personal och problemlösningsverktyg. Till hjälp för att finna denna 

kombination väljer ett stort antal företag att gå i den framgångsrika biltillverkaren 

Toyotas fotspår. Toyotas framgångsmodell står för att skapa värde för kunden 

genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter i hela verksamheten. 

Framgångsmodellen bygger på att skapa en resurssnål produktion vilket går under 

termen Lean produktion.   

 

Företaget OSTP i Örnsköldsvik är specialiserade på att tillverka svetsade och 

rostfria rördelar. Produkternas användningsområden ställer höga krav på kvalitet 

vilket har bidragit till att kundernas efterfrågan på speciella kundkrav angående 

kontroll och provning av materialet och produkterna har ökat. Ökningen av 

kundkrav har förorsakat en ökad belastning på de avdelningar som hanterar order 

med speciella kundkrav vilket är det bakomliggande problemområdet för detta 

examensarbete. OSTP i Örnsköldsvik vill förbättra företagets informationsflöde 

för projektorder som består av de order som innefattar speciella kundkrav. 

Företaget vill även effektivisera processen för projektorder med målet att minska 

företagets leveransförseningar.   

 

Med hjälp av intervjuer och observationer har en kartläggning av processen för 

projektorder utfärdats och värdeflödet identifieras. Kartläggningen och det 

identifierade värdeflödet har visat på ett antal iakttagelser med möjlighet till 

förbättring. Iakttagelserna har sammanställts och utvärderats där det har framgått 

att informationskvaliten står för den största orsaken till de aktiviteter som inte är 

värdeskapande i informationsflödet. Informationskvaliten har visat sig vara 

opålitlig vilket orsakat osäkerhet hos de anställda. Med litteraturstudier som stöd 

har iakttagelserna analyserat och utvärderats för att resultera i ett antal 

förbättringsförslag. Analysen har visat att orsaker till problem i informationsflödet 

i flera fall är kopplade till sammanställningen av kundkraven. För övriga 

iakttagelser i processen för projektorder har analysen visat att problem som 

uppstår är orsakade av stora lager mellan processerna samt bristande 

standardiserat arbete och teamwork.  

 

De identifierade iakttagelsernas förbättringsförslag ligger till grund för den 

fastställda slutsatsen och till de rekommendationer som är framtagna till företaget. 

Dessa rekommendationer är anpassade för att kunna appliceras i OSTPs eget 

förbättringsarbete som bygger på de verktyg och tekniker som används inom Lean 

produktion. Rekommendationerna är uppdelade i förbättringar som på ett effektivt 

sätt ger resultat på kort sikt och förbättringar som ger ett hållbart resultat på lång 

sikt. Förbättringsmöjligheter som rekommenderas på kort sikt är att införa struktur 

och standardiserat arbete för alla processer, minska lagren så att problem förs upp 
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till ytan och att företaget ska upprätthålla och utveckla lagarbetet i och mellan alla 

processer. Förbättringsmöjligheterna som rekommenderas på lång sikt bygger på 

att de kortsiktiga förbättringarna upprätthålls. Rekommendationer på långsikt är 

att minska lagren mellan alla processer med hjälp av mindre batchstorlekar, korta 

ner ledtiderna, bygga in kvalitet i hela verksamheten, arbeta effektivt med 

produktionsplanering, utbilda och utveckla en flexibel personal samt att skapa en 

tydligare filosofi inom företaget där alla engagerat strävar mot samma mål. 
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FÖRORD 

 

Vi vill tacka OSTP i Örnsköldsvik för ett intressant och givande uppdrag. Ett 

särskilt tack vill vi tillägna vår handledare från företaget, Håkan Isaksson, som 

funnits till stöd under hela examensarbetet. Vi vill även tillägna ett stort tack till 

alla anställda som bidragit med sin värdefulla tid och kunskap.  
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BEGREPPLISTA 

 

Batchstorlek Är det antal produkter som samtidigt går vidare till nästa 

process i kedjan. 

 

Betning Är en metod för att effektivt avlägsna oönskade 

föroreningar på produkten som uppstått vid 

värmebehandling av rostfritt stål. 

 

Dragande system Ett dragande system bygger på att producera efter kundens 

behov/efterfrågan genom att skicka signaler uppåt i kedjan 

vid behov av material, komponenter osv.   

 

Enstycksflöde Ett ultimat enstycksflöde är en process utan lager, att en 

produkt vandrar vidare i kedjan utan att lagerläggas mellan 

olika processer. 

 

Genchi Genbutsu  Genchi Genbutsu är den japanska termen för att gå och se 

efter med egna ögon för att verkligen förstå situationen.  

 

Heijunka Heijunka är den japanska termen för att jämna ut 

arbetsbelastningen i produktionen. 

 

Hansei Är den japanska termen för att oförtröttligt reflektera. 

 

JIT Står för Just-in-time och är ett begrepp som står för att 

leverera material och komponenter i precis rätt tid. 

 

Kaizen Är den japanska termen för att ständigt arbeta med att 

förbättra processer. 

  

Körplan  Individuellt schema för hur de anställda ska lägga upp sitt 

arbete. 

 

Lean produktion  Är den filosofi för hur en organisation/verksamhet ska 

utnyttja sina resurser genom att eliminera alla faktorer som 

inte bidrar till något värde för kunden. 

 

Ledtid Är den tid det tar från att en produkt börjar tillverkas till att 

den är färdigtillverkad. 

 

Legering En legering består två eller flera grundämnen som 

kombineras för att förbättra materialegenskaperna. 

 

Orderrad En orderrad står för en artikel och uppger den detaljerade 

informationen angående en artikel i försäljningsordern. 
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PMI Står för Positive Material Identification som på svenska 

betyder förväxlingsprovning. Detta är en metod som 

används för att mäta och analysera en metalls uppsättning 

av beståndsdelar där värdet ges i procent. 

 

 

Ställtid Är den tid det tar från att en produkt tillverkas till att en 

annan produkt kan börja tillverkas i samma maskin. 

 

Teamwork Är ett samlingsbegrepp för hur en grupp arbetar 

tillsammans för att nå ett gemensamt mål. 

 

Tryckande system Ett tryckande system producerar inte direkt mot efterfrågan 

utan producerar efter en produktionsplan vilket i många fall 

leder till att lager uppstår efter och mellan processer. 
 

 

 



   

1 

 

1 INLEDNING 
 

I detta kapitel behandlas den allmänna bakgrunden till examensarbetet samt ges 

en företagsbeskrivning med tillhörande problemformulering och frågeställningar. 

Syfte, mål och avgränsningar fastställs för examensarbetet. 

1.1 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras den allmänna bakgrunden till examensarbetet. 

Problembakgrunden given från OSTP för detta examensarbete presenteras i 

underrubrik 1.3.1 Problembakgrund. 

För att ett producerande företag ska bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden 

krävs både god kvalitet och hög flexibilitet för att tillfredsställa kundernas krav 

och behov. När kunden har höga krav och specifika behov ökar pressen på 

företaget att tillfredsställa kunden (Chen och Jiao, 2006). Många företag väljer att 

tillämpa Lean i sin organisation för att hitta den rätta kombinationen av filosofi, 

processer, personal och problemlösningsverktyg med målet att tillfredsställa 

kunden och att bli framgångsrika på lång sikt (Liker, 2009, s. 24). Vid 

implementering av Lean börjar företag oftast med att studera verkstadsgolvet med 

förhoppningar att hitta besparingar av arbetskraft, nästa steg är att se över de icke 

värdehöjande arbetet. Problem brukar uppstå när ett företag ska implementera 

Lean på kontoret på grund av svårigheter att visualisera målet. Målet blir svårt att 

visualisera för att det är svårt att urskilja och fastställa var det sker värdehöjande 

arbete samt kvantiteten av det värdehöjande arbetet som utförs av personalen 

(Lane, 2007, s. 167). För att implementera Lean i hela organisationen behövs 

skicklig planering av hela processen, från att ordern tas emot tills att ordern 

levereras. God planering bygger på hur produktionsinformationen rör sig genom 

hela processen, att rätt produktionsinformationen delas i rätt tid och i rätt format 

till rätt människor i rätt miljö för att skapa ömsesidiga fördelar för alla som berörs 

av processen (Forslund, 2004, s. 42).  

 

I ett producerande företag behövs det stora mängder information för att kunna 

genomföra en order, information som behövs är bland annat produktinformation, 

processinformation, resurs information, lagerinformation, orderinformation, 

planeringsinformation och kvalitetsinformation (Huang et al., 2010). När stora 

mängder information ska vandra genom företaget är det lätt att det uppstår 

felaktigheter i informationen. Felaktigheter i informationen kan uppstå redan i 

informationen som presenteras i ett företags produktkatalog eller från ett 

bristfälligt orderunderlag. Vilket leder till att hela processen drabbas då mycket tid 

går åt till att samla in ofullständig information samt att rätta till felaktig 

information (Lane, 2007, s. 182). Ett väl fungerande informationsflöde reducerar 

ledtider och minskar icke värdehöjande aktiviteter vilket gör att personalen kan 

fokusera på mer kritiska problem eller ta sig an en ny arbetsuppgift. Ett väl 

fungerande informationsflöde minskar kostnader och effektiviserar processer 
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(Lane, 2007, s. 168). För att minska problem med informationen längre ner i 

processen är det viktigt att noggrant samla in korrekt och fullständig information 

redan vid ordermottagning (Lane, 2007, s. 182). 
 

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING 
I detta avsnitt förklaras det hur företaget är uppbyggt samt ges en kortfattad 

beskrivning av företagets utbud av produkter och provningar. 

OSTP i Örnsköldsvik är specialiserade på att tillverka svetsade och rostfria 

rördelar. Företaget ägs till 51 procent av Tubinoxia och 49 procent av 

Outokumpo. OSTP i Örnsköldsvik har två anläggningar som tillsammans har 

cirka 150 anställda. Företaget arbetar drivet med ständiga förbättringar vilket 

inom företaget benämns som The Route to World Class, RtWC. RtWC bygger på 

principerna i Lean där syftet är att skapa värde för kunden genom att arbeta med 

hela processen, från order till leverans. OSTP i Örnsköldsvik har utvecklat en 

företagskultur där värdeskapande aktiviteter alltid ska eftersträvas, från det att den 

anställde stämplar in tills att den anställde stämplar ut. Företaget arbetar effektivt 

med att upprätthålla ordning och reda på arbetsplatserna med hjälp av 

Leanverktyget 5S som står för att städa, sortera, standardisera, strukturera och se 

till, mer om verktyget 5S går att läsa i underrubriken 2.2.8 5S. OSTP i 

Örnsköldsvik arbetar även regelbundet med att dokumentera avvikelser och 

trender inom företaget för att identifiera förbättringsmöjligheter i hela 

verksamheten. 

 

Utbudet av produkter består bl.a. av rörböjar, T-rör, konor, gavlar och 

specialprodukter. Produkterna finns representerade i ett brett utbud av storlekar. 

Det finns många användningsområden för produkterna, några av dessa är 

vattenrening, medicin, livsmedel, kemi och pappersindustrin. Produkterna 

tillverkas i stor utsträckning som standardprodukter men även efter speciella 

kundkrav. Dessa kundkrav kan dels bestå av dimensioner som avviker från 

standarderna samt att kunden kan erbjudas en mängd olika provningar och 

mätningar av materialet och produkten, så kallade specialprodukter. 

Specialprodukter innebär oftast att kunden har speciella krav på provningen, 

ordern kan fortfarande bestå av en standard rörböj men kunden har begärt en 

speciell provning av produkterna. Kundkraven är en viktig del av utbudet då den 

vida utsträckningen av användningsområden för produkterna kräver hög kvalité 

och tillförlitlighet på produkterna och dess materialegenskaper.  För 

specialprodukter erbjuder OSTP kunden både intern och extern provning. Om 

kunden önskar extern provning skickas idag provplåtar till ett 

provningslaboratorium för förstörande provning, där utförs bland annat 

dragprovning, mikrostrukturanalys, ferrit mätning, hårdhetsprovning samt kontroll 

av korrosionsbeständigheten. Provplåtar beskrivs utförligt under avsnitt 4.4 

Nulägesbeskrivning provplåtar. OSTP arbetar idag med att bygga upp ett eget 

laboratorium för att själva kunna ta över den förstörande provningen. Andra 

externa kontroller som OSTP erbjuder är att på kundens förfrågan utföra ultraljud 
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och tredjepartsinspektion av produkterna. Den interna provningen består av 

oförstörande provning där bland röntgen, penetranttest och specialkontroll, dessa 

provningar beskrivs utförligt i underrubriken 4.3.1 Kartläggning av processer. 
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
I detta avsnitt beskrivs problembakgrunden till detta examensarbete samt 

presenteras en frågeställning utifrån problembakgrunden. I detta avsnitt redogörs 

även de givna projektdirektiven från OSTP. 

1.3.1 PROBLEMBAKGRUND 

Det ställs högre och högre krav på säkerheten på de produkter OSTP i 

Örnsköldsvik erbjuder eftersom att produkternas användningsområde kräver hög 

säkerhet och därför har kundens krav på kvalitén på produkterna ökat. Med högre 

krav på kvalitén har efterfrågan på produkter med speciella kundkrav angående 

extern och intern provning, s.k. projektorder ökat. Ökningen av projektorder som 

innehåller specialprodukter har orsakat en ökad belastning på de avdelningar som 

hanterar projektorder på OSTP. Den ökade belastningen har bidragit till 

svårigheter att tidsberäkna ledtiden för projektorder vilket leder till 

leveransförseningar. Problemet uppstår när ordern når de olika avdelningarna i 

produktionen, där de anställda upplever att den administrativa ledtiden tar tid från 

produktionens ledtid. De anställda i produktionen upplever även svårigheter med 

att utföra sitt arbete då orderinformationen är svårarbetad. 
 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs projektdirektiven givna från OSTP. Syftet och målet med 

detta examensarbete redogörs samt ställs en inramande frågeställning upp. 

1.4.1 PROJEKTDIREKTIV 

Nedan listas givna direktiv från OSTP angående innehåll och fokus för detta 

examensarbete: 

 

 Kartläggning av informationsflödet från ordermottagning till leverans av 

order. 

 Identifiera problem i informationsflödet. 

 Fastställa vilken nödvändig information de anställda behöver för att utföra 

sitt arbete. 

 Identifiera icke värdeskapande aktiviteter för projektorderprocessen. 

 Ta fram ett lösningsförslag som förbättrar arbetsprocessen. 

1.4.2 SYFTE OCH MÅL 

Examensarbetet innefattar att undersöka och kartlägga nuläget, från 

ordermottagning till leverans av ordern. Syftet med examensarbetet är att 
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underlätta och effektivisera arbetet för de anställda genom att finna 

förbättringsförslag för informationsflödet och hanteringen av projektorder. 

 

Målet OSTP vill uppnå är att minska de icke värdeskapande aktiviteterna i 

processen och för kundens räkning kunna lämna en mer tillförlitlig leveranstid 

och därmed reducera sina leveransförseningar. 

1.4.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med avseende på problembakgrunden har en frågeställning utfärdats som 

besvaras längre fram i denna rapport. Frågeställningen är utfärdad för att rama in 

och vara till hjälp vid redogörelsen av detta examensarbete. 

 

Frågeställning: 

 

1. Varför uppstår det problem i produktionen? 

2. Vilka icke värdeskapande aktiviteter sker i informationsflödet? 

3. Hur kan informationsflödet förbättras? 

4. Hur påverkas OSTPs leveranssäkerhet av informationsflödet? 

5. Hur kan företagets arbete med Lean appliceras på hanteringen av 

projekorder? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
I detta avsnitt anges avgränsningar för detta examensarbete. 

 

Avgränsningar överenskommet med företaget är att examensarbetet enbart 

behandlar utvalda delar av kedjan för projektorder, order med speciella kundkrav. 

Dessa utvalda delar är: från det att säljaren mottar en order från kund till att ordern 

släpps i produktion och från när ordern är färdigtillverkad till utleverans av 

ordern. Tillverkningsprocessen kommer inte behandlas i detta examensarbete. I 

första hand ligger fokus på informationsflödet med ett framarbetat 

förbättringsförslag. I andra hand behandlas övriga iakttagelser och 

förbättringsmöjligheter av arbetsprocessen för projektorder.  

 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng (C-nivå) och har en begränsad 

tidsram på 10 veckors arbete. På grund av den begränsade tidsramen 

implementeras inte förbättringsförslagen inom dessa 10 veckor. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel behandlas den teoretiska referensram som ligger till grund för 

genomförandet av detta examensarbete. Här presenteras bakgrunden till Lean 

produktion med tillhörande verktyg och tekniker samt informationskvalitet.  

2.1 LEAN PRODUKTION 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till Lean produktions ursprung samt det 

som ligger till grund för dess framgång. 

 

Den japanska biltillverkaren Toyota grundade Lean produktion, även kallat The 

Toyota Production System som står för resurssnål produktion. Toyotas unika sätt 

att förhålla sig till produktion har bidragit till att vara långt mer vinstgivande än 

sina konkurrenters. Toyotas nyckel till framgång är att de med hjälp av Lean 

produktion har blivit kända för att tillverka fordon av mycket hög kvalitet vilket 

har skapat stor tillförlitlighet hos konsumenterna (Liker, 2009, s. 22). Det som 

ligger till grund för Toyotas konkurrenskraftighet är hur företaget arbetar med 

metoder snarare än med teknik, att lägga märkte till små detaljer, arbeta med 

system och samordnade arbetsteam (Burcher et al., 1996). Under det senaste 

årtiondet har industrier över hela världen valt att implementera Toyotas 

förhållningssätt i företaget utan att lyckas bli lika framgångsrika som Toyota 

(Spear och Bowen, 1999). Anledningen till att de flesta företag misslyckas med att 

införa Lean är på grund av att de fokuserat på små delar i verksamheten istället för 

att se Lean som ett helhetssystem som måste tränga igenom hela 

organisationskulturen. För att åstadkomma detta krävs att ledningen tar del av den 

vardagliga verksamheten och lär ut vad som beskrivs som The Toyota Way till 

alla nivåer i organisationen (Liker, 2009, s. 25).   

 

The Toyota Way är Toyotas interna framgångsmodell för att skapa en gemensam 

filosofi för att utveckla och förbättra hela organisationen (Spear och Bowen, 1999 

och Liker, 2009, s. 25). I Figur 1 – Illustration av Toyotas framfångsmodell på 

nästkommande sida visas framgångsmodellen för The Toyota Way som består av 

fyra grundstenar.  

 

Grunden till pyramiden består av en gemensam filosofi som bygger på ett 

långsiktigt tänkande. Nästa nivå i pyramiden fokuserar på processer där målet är 

att eliminera slöseri och skapa ett jämnt flöde. Nästa byggsten står för att skapa 

respekt mellan anställda och partners samt att ständigt utveckla ledare som lever 

efter filosofin. Den sista byggstenen är problemlösning, Toyota vill skapa en 

organisation som strävar efter ständigt lärande och ständiga förbättringar (Liker, 

2009, s. 24). 
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I underligganderubrik beskrivs de 14 principer som ligger till grund för Toyotas 

framgångsmodell.  

2.1.1 14 PRINCIPER 

De tidigare nämnda grundstenarna täcks upp av 14 principer framtagna av Toyota 

som möjliggör att grundstenarna uppfylls. Dessa 14 principer beskrivs nedan. 

 

Princip 1 –  Basera beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska beslut.  

 

Princip 1 bygger på att de anställda ser sin uppgift som något mer 

än bara ett avlönat arbete. De anställda gör sitt bästa inte enbart för 

sin egen skull utan för hela företagets och kundens räkning (Liker, 

2009, s. 98-100). 

 

Princip 2 –  Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

 

Princip 2 bygger på att med hjälp av ett enstycksflöde skapa en mer 

effektiv problemlösning. Enstycksflödet bidrar till att när fel 

uppkommer stannar hela processen och problemet måste lösas 

omedelbart (Liker, 2009, s. 116). 

 

Princip 3 –  Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

 

Princip 3 innebär att tillverka efter kundensbehov och därmed inte 

bygga upp stora lager, vilket baseras på ett dragande system (Liker, 

2009, s. 135-139). 

Problem-
lösning

Anställda och 
partners

Eliminera slöseri och skapa ett 
jämnt flöde

Långsiktigt tänkande

Figur 1 – Illustration av Toyotas framgångsmodell (Liker, 2009, s. 24) 
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Princip 4 –  Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 

 

Princip 4 står för att jämna ut produktion samt planering vad 

gällande både volym och produktmix. Arbeta med jämn takt istället 

för att över och underbelasta systemet (Liker, 2009, s. 145-148). 

 

Princip 5 – Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att 

det blir rätt från början. 

 

Princip 5 bygger på att stoppa processen för att bygga in kvalitet. 

Istället för att lösa problem tillfälligt hitta grundorsaken till 

problemet och eliminera denna (Liker, 2009, s. 162-164). 
 

Princip 6 – Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 

förbättringar och personalens delaktighet. 

 

Princip 6 innebär att med hjälp av standardiserat arbetssätt 

bibehålla produktionseffektiviteten genom att förhindra 

förekomsten av felaktiga produkter samt felaktigt arbetssätt. 

Standardiserat arbetssätt stimulerar de anställda att finna 

förbättringsmöjligheter (Liker, 2009, s. 176-179). 

 

Princip 7 –  Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

 

Princip 7 bygger på att arbeta med det som japanerna kallar 5S, 

som står för att sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa 

en vana vilket kommer vara till hjälp för att upptäcka problem 

(Liker, 2009, s. 186-189). 

 

Princip 8 – Använd bara pålitlig och väl utprovad teknik som stödjer 

personalen och processerna. 

 

Princip 8 står för att försöka anpassa tekniken efter människan då 

det är människan som utför arbetet, ny teknik är till för att 

underlätta människans arbete och datorer är till för att flytta 

information (Liker, 2009, s. 196-199). 

 

Princip 9 – Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 

filosofi och lär ut den till andra. 

 

Princip 9 bygger på att istället för att köpa in en ledare istället 

utveckla sina egna ledare (Liker, 2009, s. 210-212). 
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Princip 10 – Utveckla enastående människor och team som följer företagets 

filosofi. 

 

Princip 10 står för att utveckla det individuella arbetet för att sedan 

utforma effektiva och funktionella team (Liker, 2009, s. 224-225).  

 

Princip 11 –  Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre.  

  

Princip 11 innebär att företaget måste skapa god kontakt med sina 

sammarbets partners för att skapa en långsiktig fördel (Liker, 2009, 

s. 241-244). 

 

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

(genchi genbutsu). 

 

Princip 12 bygger på att med hjälp av grundlig förståelse som att 

skapas genom att själv sätta sig in i processen snabbare hitta en 

lösning på problem (Liker, 2009, s. 268-269). 

 

Princip 13 –  Fatta beslut långsamt och i koncensus, överväg noga samtliga 

alternativ, verkställ snabbt.  

 

Princip 13 står för att basera alla beslut på noggrann analyserad 

fakta för att få allt rätt från början (Liker, 2009, s. 283-284). 

 

Princip 14 –  Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 

(hansei) och ständigt förbättra (kaizen). 

 

Princip 14 står för att ständigt arbeta med problemlösning och 

därmed identifiera grundorsaken för att kunna vidta åtgärder 

(Liker, 2009, s. 297-299). 

2.2 LEANVERKTYG OCH TEKNIKER 
I detta avsnitt beskrivs verktyg och tekniker inom Lean produktion. 

Enligt Jones och Womack (1996, s. 16-26) definieras Lean som en verksamhet 

uppdelad i fem processteg, dessa steg är att definiera kundvärdet, definiera 

värdeflödet, uppbringa ett kontinuerligt flöde, tillverka mot kundorder samt att 

sträva efter högsta kvalitet. Som stöd för dessa processer krävs även en 

företagskultur där alla är engagerade och strävar efter ständiga förbättringar. 
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”Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick 

då kunden ger oss en order till den punkt då vi får in pengar. Den tiden 

förkortar vi genom att ta bort det som inte tillför något värde.” 

(Liker, 2009, s. 25) 

 

Lean produktion eftersträvar ett oavbrutet flöde genom processerna genom att 

eliminera allt slöseri som inte tillför något värde för kunden (Karlsson och 

Åhlström, 1996; Liker, 2009, s. 27). Nästa steg i Lean är att utöva ständiga 

förbättringar vilket även går under den japanska termen Kaizen (Karlsson och 

Åhlström, 1996). Kaizen är den process där man gör värdeökande förbättringar, 

små som stora. Ständiga förbättringar uppnås genom att arbeta effektivt med att 

lösa problem, dokumentera och förbättra processer, samla in och analysera data 

samt att beslutsfattandet förs ner till arbetarnivå (Liker, 2009, s. 45).  

 

Fler verktyg och tekniker inom Lean produktion presenteras i underliggande 

rubriker. 

2.2.1 JUST-IN-TIME 

En viktig del av Lean är just-in-time (Liker, 2009, s. 28; Pettersen, 2009). Just-in-

time bygger på ett enstycksflöde och står för att leverera rätt artiklar vid rätt 

tidpunkt och i rätt mängd (Liker, 2009, s.125). Fördelar med detta är att fel 

upptäcks tidigare i processen och om kundernas efterfrågan förändras hinner 

produktionen ställa om för att uppfylla kundernas nya krav (Karlsson och 

Åhlström, 1996; Liker, 2009, s. 125). Just-in-time produktion bygger på ett 

dragande system vilket innebär att färdiga produkter från en station inte skickas 

vidare till nästa station innan denna station ger signal att de är redo att ta emot fler 

produkter (Brown och Mitchell, 1991; Liker, 2009, s. 44). Material och delar 

levereras allt eftersom de behövs i nästa station. Detta bidrar till en minskning av 

produkter i arbete vilket även bidrar till en mer städad arbetsplats och ger även en 

kortare ledtid. I motsats till det dragande systemet finns det tryckande systemet. I 

ett tryckande system färdigställer varje station sin batch och skickar vidare 

oberoende om nästa station är redo att ta emot en ny batch eller inte. Ett tryckande 

system framhäver flaskhalsar och bidrar till många produkter i arbete vilket 

resulterar i mellanlager som tar upp både lageryta och binder kapital (Brown och 

Mitchell, 1991).  

2.2.2 FÖRLUSTFOKUSERADE FÖRBÄTTRINGAR 

Förlustfokuserade förbättringar handlar om att eliminera slöseri i hela kedjan. 

Dessa slöserier definierar Liker (2009, s 50-51) som överproduktion, väntan, 

onödiga transporter eller förflyttningar, överarbetning eller felaktig bearbetning, 

överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet hos de 

anställda. Nedan presenteras dessa slöserier mer utförligt samt konsekvenserna 

förorsakade av slöserier.  
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 Överproduktion innebär att ett företag producerar fler komponenter än vad 

som är beställt av kunden vilket leder till onödiga kostnader i form av 

lager, personal och transporter. 

 

 Väntan uppstår när exempelvis en operatör övervakar en automatisk 

maskin eller inte har något att göra på grund av materialbrist vilket bland 

annat leder till outnyttjad arbetskraft samt onödiga kostnader. 

 

 Onödiga transporter eller förflyttningar är ineffektiva transporter av 

material, komponenter och produkter som tar längre tid än nödvändigt på 

grund av omvägar vilket bidrar till förlängda ledtider och slöseri av energi. 

 

 Överbearbetning eller felaktigbearbetning består av ineffektiv bearbetning 

på grund av felaktig utrustning eller ogenomtänkt produktutformning 

vilket bidrar till slöseri i form av onödiga arbetsmoment och felaktiga 

produkter. Överarbetning kan även leda till att kvalitén blir bättre än vad 

som efterfrågas vilket även räknas som slöseri. 

 

 Överlager kan bero på att det beställs hem för stora mängder råvaror, att 

det finns mycket produkter i arbete eller att det ligger ett stort lager av 

färdiga produkter på lager. Onödigt stora lager leder till problem i 

produkten döljs så som avbrott, dålig produktionsplanering och sena 

leveranser. 

 

 Onödiga arbetsmoment är rörelser som bidrar till långa ledtider. Dessa 

rörelser kan exempelvis bestå av att söka efter utrustning som kommit bort 

eller sökande efter saknad information. 

 

 Defekter och felaktiga produkter leder till reparationer och omarbetningar 

som är slöseri i form av arbetskraft, tid och motivation. 

 

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda resulterar i att de anställda blir 

omotiverade vilket försämrar de anställdas strävan efter ständiga 

förbättringar. 

 

För att eliminera slöseri bör grundorsaken till varför slöseriet uppstår analyseras. 

Inom Lean identifieras grundorsaken med fördel genom att gå och studera 

problemet med egna ögon vilket går under den japanska termen genchi genbutsu. 

Fördelen med att själv gå och se efter är att det oftast går fortare än att fråga andra 

om problemet (Liker, 2009, s. 36). Ett annat sätt att finna grundorsaken till 

problemet är att utföra en problemundersökning med hjälp av 5 Varför. Denna 

problemundersökningsmetod går ut på att när ett problem uppstår ställa frågan 

varför fem gånger. Genom att ställa frågan varför fem gånger finna grundorsaken 

istället för att lösa problemet temporärt vilket kan medföra att problemet 

återkommer (Adams et al., 1999). 
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Karlsson och Åhlström (1996) och Liker (2009, s. 51) anser att lager är den största 

källan till slöseri genom att detta binder kapital i osålda varor. Lager är inte enbart 

de produkter som står i lagret utan även de produkter som befinner sig i arbete. 

All form av lager döljer problem och förhindrar problemlösningen. Effekten av att 

minska produkter i arbete är oftast mer effektivt än att minska antalet anställda. 

Det viktigaste är inte att ta bort lager helt utan att hitta orsaken till varför lagret 

har uppkommit. Lager går att minska genom att arbeta effektivt med 

underhållsarbete av maskiner för att minska avbrott samt minska batchstorlekarna 

vilket förhöjer flexibiliteten och skapar intresse att minska ställtider. 

2.2.3 PRODUKTIONSUTJÄMNING 

På ett producerande företag varierar vanligtvis antalet mottagna kundorder kraftigt 

under olika perioder under året. Variationen av antalet mottagna kundorder leder 

ofta till att företag har en ojämn kapacitetsutjämning vilket har en negativ effekt 

på produktiviteten (Burcher et al., 1996).  

 

”Att starta och stanna, överutnyttja och därpå underutnyttja människor 

är ett problem eftersom det inte gynnar vare sig kvalitet, standardisering 

av arbetet, produktivitet eller ständiga förbättringar.” 

(Liker, 2009, s. 148) 

 

Produktionsutjämning betyder att företaget inte tillverkar direkt enligt inflödet av 

kundorder utan samlar ihop order för att sedan planera produktionen. Planeringen 

går ut på att jämna ut arbetsbelastningen och skapa en mixad produktion. 

Heijunka är Toyotas egen term för produktionsutjämning (Liker, 2009, s.148). 

Toyotas sätt att arbeta med utjämning av produktionen beskrivs som att det är 

bättre att arbeta som sköldpaddan istället för haren. Att arbeta långsamt och 

konsekvent som sköldpaddan har visats sig vara högt produktivt och bidrar till 

mindre slöseri vilket är fördelaktigt jämfört med den snabba haren som sticker 

iväg för att sedan stanna upp helt (Burcher et al., 1996, Liker, 2009, s.148). 

 

För att skapa en utjämnad och mixad produktion behöver batchstorleken minskas 

vilket även leder till att lagren och produkter i arbete minskar. Genom att bilda sig 

förståelse för hur logistiken kontrolleras för produktionssystemet, lära sig att se 

vart kapacitet finns tillgänglig i proportion till en utjämnad arbetsbelastning. Om 

de anställda kan utföra mer än sin egen arbetsuppgift kan kapacitet flyttas till 

eventuella flaskhalsar vilket kommer reducera dessa samt jämna ut 

arbetsbelastningen. För att detta ska gå att genomföra krävs det att alla 

arbetsuppgifter är standardiserade samt att det finns definierade och strukturerade 

arbetsinstruktioner tillgängliga för alla anställda (Burcher et al., 1996). 

Sammanfattningsvis skapas produktionsutjämning genom att gå mot ett 

enstycksflöde med mindre lager och mindre batcher vilket bygger på just-in-time. 
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Att samla in order från kund på hög och därifrån planera produktionen och 

schemalägga personal istället för att maximera maskinkapaciteten. Använda sig av 

en flexibel arbetsorganisation med multifunktionell personal samt att sträva efter 

ett nära samarbete med alla parter i kedjan från leverantörer till slutkund (Burcher 

et al., 1996).  

 

För att kunna applicera produktionsutjämning på en kundorderstyrd produktion 

krävs det ett något annorlunda upplägg av processen. Enligt Liker (2009, s. 154-

156) går det att kombinera kundorderstyrd produktion med produktionsutjämning 

genom att istället för att tillverka direkt efter kundernas krav istället utföra 

ändringar på produkten i arbete. Viktigt att tänka på vid beställning av en 

specialbyggd produkt är att uppmärksamma kunden på att det kommer ta längre 

tid att färdigställa ordern.  

2.2.4 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Inom Lean ingår det att arbeta med ständiga förbättringar med avseende att 

minska slöseri i alla system och processer i organisationen. För att lyckas med 

detta måste alla anställda arbeta tillsammans för att finna förbättringar i 

organisationen. Förbättringarna ska helst gå att åtgärda utan att orsaka stora 

investeringar för organisationen (Baghel och Bhuiyan, 2005). 

2.2.5 STANDARDISERAT ARBETSSÄTT 

Det krävs ett standardiserat arbetssätt för att finna förbättringar i en process. Med 

hjälp av att standardisera arbetssättet kan onödiga rörelser och moment upptäckas. 

Ett standardiserat arbetssätt stimulerar människan att finna genvägar för att 

underlätta arbetet. Om de anställda tillåts använda sin kreativitet kommer detta 

bidra till ständigt utvecklingen och lärandet av de anställda och processerna 

(Liker, 2009, s. 298). 

2.2.6 VISUELL STYRNING 

Syftet med visuell styrning är att föra upp problemen till ytan, inga problem ska 

förbli dolda. Genom att använda sig av enkla medel och standarder visa 

människan när processen är rätt och när processen är fel (Liker, 2009, s. 60). 

Visuell styrning bygger på att det finns tydliga standarder för hur arbetet ska 

utföras. Med visuell styrning ska det framgå hur arbetet ska utföras och det ska gå 

att avgöra huruvida arbetet i processen följer det standardiserade arbetssättet 

enbart genom att studera processen. Visuell styrning går att jämföra med 

trafikskyltar, när människan uppmärksammar en trafikskylt ska skyltens betydelse 

vara självklart. Samma sak gäller arbetet i en process, när en process studeras ska 

det genast framgå vilket standardiserat arbetssätt som används. Visuell styrning är 

inte enbart till för att klargöra huruvida en standard efterföljs utan är även 

användbart när det kommer till kommunikation och vid förmedling av 

information. Kommunikation ska ske med enkla medel så som att en tom ruta 

markerad på golvet visar att det är något som saknas. Information som förmedlas 
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med hjälp av visuell styrning ska vara tydlig i sitt slag och en grundregel är att 

tänka att ju mindre information, desto bättre. Ett väl fungerande visuellt 

styrsystem ökar produktiviteten, höjer kvalitén genom att minska fel och misstag, 

säkerställer ledtider, underlättar kommunikationen mellan de anställda och ger de 

anställda bättre kontroll över sin arbetsmiljö (Liker, 2009, s. 189-196).    

2.2.7 KVALITETSSÄKRING 

För att säkerhetsställa kvalitén på en produkt är det viktigt att bygga in kvalité i 

systemet för tillverkningen av produkten. Kvalité byggs in i ett system genom att 

vidta åtgärder när ett problem uppkommer samt att åtgärda problemet för att 

förhindra att samma problem uppstår igen. För att förhindra att problem uppstår är 

det effektivt att införa arbete med felsäkring, felsäkring motverkar att den 

anställde begår felsteg (Liker, 2009, s.169-171). Ett exempel på felsäkring kan 

vara att ett speciellt moment måste utföras annars går det inte att påbörja nästa 

moment. 

2.2.8 5S 

5S är ett Lean verktyg som används för att visualisera problem. De fem S:en står 

för sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa en vana/självdisciplin. 

Sortera innebär att endast verktyg och material som används ska finnas framme. 

Strukturera betyder att var sak har sin uppmärkta plats. Städa innebär att det ska 

vara städat och rent på arbetsplatsen och runt arbetsplatsen. Standardisera går ut 

på att införa rutiner för att sortera, strukturera och städa. Det sista S:et står för att 

skapa en vana/självdisciplin för att se till att arbetet med 5S upprätthålls (Liker, 

2009, s. 187).  

2.2.9 TEAMWORK 

Teamwork bygger på människors respekt för varandra och att respekten mot 

människors förmåga. För att vara ett framgångsrikt team behöver team 

medlemmarna lita på varandra och ge varandra ömsesidig respekt samt sträva 

efter samma mål. Ett team ligger till grund för att stödja det värdeskapande arbetet 

men det är den enskilda individen som utför det värdeskapande arbetet. Teamets 

uppgift är att hjälpa varandra, motivera varandra och delar med sig av sin kunskap 

till varandra (Liker, 2009, s. 224-226). 

2.3 INFORMATIONSKVALITET 
I detta avsnitt beskrivs utfallet och följderna av kvalitetsnivå på informationen. 

 

Det är konstaterat att information med svag tillförlitlighet och validitet orsakar att 

informationen förlorar sitt värde och sin funktion. Tillförlitlighet och validiteten 

beror på informationen noggrannhet, aktualitet och att informationen ges i rätt 

format (Cutler et al., 2002). Forslund (2004, s. 42-43) har utfört en forskning i 

ämnet logistik och informationskvalitet i orderprocessen och sammanställt flera 
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olika författares syn på hur informationskvalité ska definieras. Definitionen 

sammanfattas enligt måtten nedan. 

 

 Aktuell   – Informationen är uppdaterad. 

 Noggrann    –  Informationen är rätt. 

 Fullständig  –  Rätt information presenteras. 

 Tillgänglighet   –  Informationen är lätt att tillgå. 

 Kompatibel   –  Med vilken lätthet information från olika 

                                    informationsställen kan jämföras utan att motsäga 

                                    varandra. 

Sammanfattningen av definitionen stödjs av flera författare som trycker på det 

viktiga med att information ska vara felfri, koncist och förståelig. Informationen 

måste vara övertygande för att inte skapa tveksamheter och osäkerhet för de 

anställda (Forslund, 2004, s. 42-43). Inom logistik används det väl kända uttrycket 

The Seven Rights of Logistics, vilket i logistiksammanhang står för att leverera rätt 

produkt, i rätt mängd, i rätt kvalitet, till rätt ställe, i rätt tid, till rätt kund och till 

rätt pris (Merkuryev et al., 2010), kan även appliceras för informationskvalitén. 

Vid applicering i informationskvalitén skrivs uttrycket om till att det ska vara rätt 

information, i rätt format, i rätt tid, i rätt mängd, till rätt person och plats 

(Forslund, 2004, s. 42-43).  
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3 METOD OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
 

I detta kapitel presenteras metoden och tillvägagångssättet som har använts i 

utförandet av detta examensarbete.  

3.1 VAL AV METOD 
I detta avsnitt förklaras val av metod för genomförandet av detta examensarbete. 

En övervägande kvalitativ metod har använts för att samla in data till detta 

examensarbete men det förekommer även inslag av kvantitativ metod. Valet av 

metod är baserat på att inriktningen för detta examensarbete är ett omfattande och 

brett ämne. Den insamlade informationen är till stor del hämtad från intervjuer 

med anställda från olika avdelningar i kedjan vilket även har bidragit till att en 

kvalitativ metod har använts. Valet av metod är även baserat på att intervjuerna 

har utformats olika beroende på arbetsuppgifter och avdelning i kedjan. Bidrag till 

den kvantitativa metoden har varit att i stor utsträckning standardisera och 

strukturera tillvägagångssättet i studien.  

 

Examensarbetet är uppbyggt av fältarbete och sekundär data. Fältarbetet består av 

intervjuer, observationer och kartläggningar. Sekundär data är hämtad från 

litteraturer, vetenskapliga artiklar och rapporter för att stödja resultat och analyser 

av fältarbetet.  

 

För att analysera den insamlade informationen har verktygen DMAIC och 7QC 

tillämpats som stöd för att upprätthålla kvalité och standard på examensarbetet. 

DMAIC och 7QC beskrivs i underrubrik 3.4.2 Sex sigma och DMAIC samt i 

underrubrik 3.4.3 7QC.  

 

För att erhålla relevanta och aktuella källor till all sekundär data har ett urval 

gjorts baserat på publicerings år och vikten av att innehållet ska vara 

betydelsefullt för detta examensarbete. All sekundär data bygger på grundkällan 

om inget annat anges. 

 

3.2 LITTERATURUNDERLAG 
I detta avsnitt redogörs hur litteraturstudier har använts som underlag för detta 

examensarbete.  

 

En litteraturstudie inriktad på ämnet Lean produktion har utförts parallellt med 

detta examensarbete. Information har samlats in angående hur Lean kan tillämpas 

i hela verksamheten, från kontorsnivå till verkstadsgolv samt hur Lean kan 

tillämpas på den information som flödar genom hela företaget. Denna 
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litteraturstudie är utförd för att samla in information som stödjer eller motbevisar 

resonemang och diskussioner angående resultat, analys och förbättringsförslag.  

3.3 DATAINSAMLING 
I detta avsnitt redogörs hur datainsamlingen har utförts för detta examensarbete. 

Datainsamlingen ligger till grund för resultat, analys samt förbättringsförslag. 

Datainsamlingen ger även en klar bild av hur verksamheten är uppbyggd och hur 

arbetet i de olika avdelningarna fungerar.  

 

Underliggande rubriker beskriver teorin bakom intervjuteknik och 

observationsteknik samt hur dessa har använts vid datainsamling för detta 

examensarbete. 

3.3.1 INTERVJUER 

Enligt Lantz (2013, s. 7, 26) finns det tre faktorer som påverkar resultatet av en 

intervju dessa är förberedelsearbetet, kontakten under intervjun och hur svaren 

analyseras och sammanställs. Det som ligger till grund för förberedelsearbetet är 

fyra fastställande: 
 

 Klargöra varför det är viktigt att lösa problemet. 

 Fastställa syftet med intervjuerna. 

 Identifiera teorier som är till hjälp att lösa problemet. 

 Fastställa avgränsningar av problemet och definiera frågeställningar. 

 

När förberedelsearbetet är utfört kan intervjuprocessen påbörjas. Lantz (2013, s. 

85) beskriver kontakten under intervjun som ett samspel där det är viktigt att 

intervjuare och respondent förstår bakgrunden och syftet med intervjun. 

Samspelet består även av att vara noga med att som intervjuare upprätthålla 

balansen mellan att styra respondenten och att vara lyhörd för detaljer. I alla 

intervjuer finns en tolkningsprocess som är viktig att ha i åtanke då tolkningar 

bygger på förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter vilket kan påverka 

resultatet enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 17) samt Lantz (2013, s. 87-90). 

Miljön där intervjun utspelar sig har stor inverkan på samspelet mellan intervjuare 

och respondent. En intervju kräver god koncentration vilket gör det önskvärt att 

genomföra intervjun i en miljö där både intervjuare och respondent känner sig 

bekväma (Lantz, 2013, s. 95-97).  

 

Vid analysering av kvalitativ data är målet att hitta ett inre mönster som är fritt 

från logiska motsägelser. För att finna mönstret måste den utförda intervjun 

analyseras i sin helhet vilket kommer bidra till en global förståelse, därefter kan 

intervjuaren urskilja framträdande mönster och sammanhängande information 

(Lantz, 2013, s. 138). 
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Vid utformningen av intervjuunderlaget, se Bilaga 1 – Intervjuunderlag, till detta 

examensarbete har inspiration hämtats från Ekholm och Fransson (1992) upplägg 

angående att utforma en enkät. Intervjuunderlag är byggt på indirekta frågor vilket 

får respondenten att inte låsa sig vid en direkt fråga utan kan fortsätta resonera 

kring frågan enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 71-72). Intervjuunderlaget 

består av öppna frågor, att respondenten själv får forma sitt svar, kopplade till 

respondentens arbetsprocess med tillhörande informationsflöde. Med hjälp av 

öppna frågor skapa diskussion för att få en heltäckande bild ur olika perspektiv av 

respondentens situation. Projektets bakgrund och projektdirektiven ligger som 

grund till intervjuunderlaget.  

 

Intervjuerna är i största del utförda med de anställda med koppling till 

projektorder vilket har gett ett naturligt urval av respondenter. Intervjuer har även 

utförts med anställda som behandlar standardorder för att få större förståelse för 

hela processen. Miljön där intervjuerna genomförts är i respondentens vardagliga 

arbetsplats detta för att skapa trygghet för respondenten och en bättre förståelse 

för intervjuaren. Alla intervjuer är utförda av två intervjuare ansikte mot ansikte 

med respondenten/respondenterna. Kompletterande intervjuer har utförts för att 

förtydliga resonemang och oklarheter. 

3.3.2 OBSERVATIONER 

För att samla in information och skapa större förståelse för arbetsprocessens olika 

moment har en deltagande observationer genomförts på delar av kedjan. En 

deltagande observation är enligt Bryman (2002, s. 176) ett vanligt förekommande 

vid kvalitativ undersökning och känns igen på ett aktivt deltagande i den 

observerande miljön av observatörerna. Observationerna i detta examensarbete 

har utförts i utforskande syfte och för att på ett bättre sätt kunna utnyttja utfallet 

av intervjuerna, med målet att få en verklig bild av situationen. Med hjälp av 

dessa iakttagelser kunna stödja resultat och analyser från intervjuerna. Enligt 

Bryman (2002, s.182) har slutsatser dragits att observationer i jämförelse med 

enkäter och intervjuer ger större tillförlitlighet och precision av informationen. 
 

3.4 KARTLÄGGNING OCH VÄRDEFLÖDE 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet som använts vid kartläggningen av 

verksamheten samt av värdeflödet. 

 

Vid utförandet av en kartläggning av nuläget sker arbetet utifrån fyra tydliga 

stadier enligt Brunt (2000). Dessa stadier är: 
 

1. Ta reda på kundkraven. 

2. Specificera det fysiska flödet för alla processer. 

3. Kartlägg materialflödet. 

4. Kartlägg hur informationen förflyttas och bestäm huruvida detta görs med 

ett dragande eller tryckande system. 
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Enligt Hines och Rich (1997) kan en förenklad version av kartläggning användas 

för att identifiera vilka verktyg som kan vara till hjälp för vidare analysering av en 

kartläggning. Den förenklade versionen av kartläggning innebär att identifiera det 

specifika värdeflödet för att sedan stödja upp detta med intervjuer med berörda 

parter i processen genom hela värdeflödet. 

 

Beroende på vart kartläggningen utfärdas finns det vissa skillnader, 

kartläggningen av arbetet som sker på kontoret skiljer sig från kartläggningen som 

utförts på verkstadsgolvet. I verkstaden består det faktiska materialflödet av 

produkten vilket gör det lätt att skapa förståelse för flödet. På kontoret är det 

svårare att identifiera materialflödet som består av uppgifter på papper eller 

elektroniska uppgifter. Det finns även skillnader vid identifiering av 

informationsflödet för kontoret och verkstadsgolvet. Skillnaderna bygger på att 

det sker en förväxling angående vad som är informationsstyrning och vad som är 

informationsflöde. Informationsstyrning är den insamling av information som 

används för att stödja verksamheten som exempelvis orderbehandling. 

Informationsflöde består av information som triggar igång en signal för en process 

eller anställd att denne ska påbörja ett nytt arbete. På kontoret uppstår ofta en 

förväxling av dessa två på grund av att arbetet på kontoret ofta är ostrukturerat 

och att arbetsuppgifterna inte sker i någon speciell arbetsföljd. Det uppstår även 

svårigheter att identifiera arbetsgången på grund av att arbetet för en administrativ 

avdelning kan bestå av många olika uppgifter (Keyte och Locher, 2008, s. 19-20). 

 

För att nå framgång med kartläggningen bör avgränsningar av det valda 

värdeflödet utfärdas så som att bestämma på vilken nivå kartläggningen ska 

utföras (Keyte och Locher, 2008, s. 23-25). Kartläggningen för detta 

examensarbete är framtagen på enhetsnivå samt processnivå. På enhetsnivå 

studeras samarbetet och informationsutbytet mellan de olika enheterna inom 

kedjan för projektorder. I vissa fall studeras processnivån vilket innebär att en 

specifik arbetsuppgift inom en process kartläggs. 

 

Kartläggningen är framtagen genom att undersöka kedjan uppströms med start vid 

utleverans. Undersökningen av kedjan har sammanställts i fyra uppdelade 

kartläggningar. En grundlig kartläggning är utfärdad för de processer som sker 

före tillverkningen samt för de processer som sker efter tillverkningen. Det har 

utfärdats en förenklad kartläggning av tillverkningsprocessen samt en för den 

externa provningen, vilket i detta examensarbete benämns som provplåtar. Denna 

uppdelning är gjord för att underlätta sammanställningen av kartläggningen och 

ger en tydligare och bättre anpassad bild av arbetet före och efter tillverkning.  

Med hjälp av dessa två kartläggningar samt information från intervjuerna har 

informationsflödet och värdeflödet identifierats. Samma uppdelning är tillämpad 

på informationsflödet och värdeflödet, detta för att arbetsmomenten före och efter 

tillverkning ser mycket olika ut och är svåra att bedöma på samma nivå. En 

övergripande kartläggning har utförts före tillverkning och en mer utförlig 
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kartläggning har utförts efter tillverkning. Kartläggningens upplägg bygger på 

projektdirektiven för detta examensarbete. Projektdirektivens fokus är att 

underlätta arbetet för de anställda efter tillverkning. För att finna en lösning på 

detta krävs även en inblick i kedjan före tillverkning. 

3.4.1 VÄRDEFLÖDESANALYS 

I denna underrubrik beskrivs tillvägagångsättet vid analysering av värdeflödet. 

 

En värdeflödesanalys är ett analyserande verktyg som ligger till grund och är till 

hjälp för att implementera Lean i organisationen. En värdeflödesanalys ger 

möjlighet att dokumentera, mäta och analysera en bred uppsättning 

sammanhängande aktiviteter samt att visa vägen till en förbättrad strategi och 

struktur inom organisationen (Keyte och Locher, 2008, s. 15-16). Det som mäts 

och analyseras är icke värdeskapande aktiviteter, nödvändiga men icke 

värdeskapande aktiviteter och värdeskapande aktiviteter (Hines och Rich, 1997).   

 

En värdeflödesanalys är utförd på informationsflödet och värdeflödet före 

tillverkning, efter tillverkning samt för provplåtar. Med hjälp av 

värdeflödesanalysen identifieras icke värdeskapande aktiviteter genom att 

fastställa vart det uppstår problem i arbetet och vart det inte uppstår problem i 

arbetet. Värdeflödesanalysen ligger till grund för diskussioner och 

rekommendationer. 

3.4.2 SEX SIGMA OCH DMAIC 

I denna underrubrik presenteras kortfattat kvalitetsprogrammet Sex Sigma samt 

verktyget DMAIC, DMAIC har använts till problemlösningsarbetet för detta 

examensarbete.  

Sex Sigma definieras som en verksamhet med mål att eliminera fel och brister i 

alla processer, att bygga in kvalitet i hela kedjan (Lucas, 2002). Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att implementera Sex Sigma är att tillämpa den genomtänkta 

strategin, DMAIC, vilket innebär att arbeta efter processen: definiera, mäta, 

analyser, förbättra och kontrollera (Anbari och Kwak, 2006). 

 

DMAIC är ett verktyg inom Sex Sigma som används vid problemlösning för att 

förbättra kvalitén och produktivitet (Desai, 2012). Nedan ges en förklaring till vad 

DMAIC står för enligt Anbari och Kwak (2006).  

 

Define   Definiera kundenskrav och förväntningar, definiera projektets 

begränsningar samt definiera processen genom att kartlägga processen. 

 

Measure   Utför mätningar som är till värde för kunden, samla ihop nödvändig 

data angående processen. 
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Analyse   Analysera orsakerna till fel och definiera källorna till felen samt hur 

ofta felen uppstår, bestäm vikten av felen. 

 

Improve  Förbättra processen genom att eliminera att fel uppkommer, 

implementera förbättringsåtgärder. 

 

Control Kontrollera att processen uppfyller kundkraven och ta fram en strategi 

för att upprätthålla den förbättrade processen. 

3.4.3 7QC 

7QC är ett verktyg som exempelvis kan tillämpas i DMAIC för att mäta och 

analysera data. Några av dessa verktyg är använda under genomförandet av detta 

examensarbete vilket beskrivs i avsnitt 3.5 Resultat och analys av insamlad data. 

7QC står för de sju kvalitetsstyrningsverktygen och är ett förbättringsverktyg som 

används vid insamling och analys av data angående förbättringsarbete. 7QC består 

av sju kvalitetsverktyg som används vid förbättringsarbete. De sju 

kvalitetsverktygen är datainsamling, histogram, paretodiagram, ishikawadiagram, 

uppdelningsdiagram, sambandsdiagram samt styrdiagram (Bergman och Klefsjö, 

2007, s. 243). 

 

Datainsamling Innebär att samla in data som tydliggör kvalitetsproblemet. 

Insamlingen av data utförs genom att exempelvis en tablå 

eller checklista används för att dokumentera varje 

observation (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 244-246). 

 

Histogram Vid stora mängder insamlad data kan dessa fördelaktigt 

delas upp i delområden för att illustrera dess variation 

under en viss tid (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 247-249). 

 

Paretodiagram Används vid fastställandet av vilket problem som är mest 

kritiskt och bör lösas först (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 

249-251). 

 

Ishikawadiagram Är ett så kallat orsak-verkan-diagram och innebär att 

orsakerna till det valda problemet benas ut för att finna 

grundorsaken till problemet (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 

252-255). 

 

Uppdelningsdiagram Används för att identifiera orsakerna till variation genom 

att dela upp data i delgrupper och undergrupper för att finna 

grundorsaken till problemet (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 

256-257). 

 

Sambandsdiagram Då det är olämpligt att dela upp data i delgrupper kan ett 

sambansdiagram användas för att identifiera samband 
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mellan problemen (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 257-

258). 

 

Styrdiagram Illustrerar data grafiskt för att förbättra förståelsen av 

resultatet. Syrdiagram visar förändringen som funktion av 

tiden vilket gör det enkelt att upptäcka förändringar och 

avvikelser (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 258-260). 

 

 

3.5 RESULTAT OCH ANALYS AV INSAMLAD DATA 
I detta avsnitt redogörs det hur resultatet av den insamlade informationen har 

sammanställts och analyserats. 

 

Resultatdelen är uppdelad i nulägesbeskrivningar av det som sker före 

tillverkning, under tillverkning, efter tillverkning samt en nulägesbeskrivning av 

den externa provningen av provplåtar. Nulägesbeskrivningarna ger en samlad bild 

av hur situationen ser ut idag för de olika områdena som har studerats. Med hjälp 

av nulägesbeskrivningen identifiera och skapa förståelse för förbättrings 

möjligheter i verksamheten. 

 

Vid analysering av resultatet har informationen kopplats till kapitel 2 Teoretisk 

referensram för att stödja argumentationer och resonemang. Analysen av 

nulägesbeskrivningarna är sammanställda i punktade listor, tabeller samt diagram 

vilket ligger till grund för diskussion och rekommendationer. Diagram som 

används i sammanställningen av den insamlade informationen är ishikawadiagram 

och paretodiagram.  
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4 RESULTAT 
 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av all insamlad data. Resultatet är uppdelat i 

fem avsnitt, nulägesbeskrivning före tillverkning, nulägesbeskrivning tillverkning, 

nulägesbeskrivning efter tillverkning och nulägesbeskrivning provplåtar. 

4.1 NULÄGESBESKRIVNING FÖRE TILLVERKNING 
I detta avsnitt redovisas resultatet av all insamlad data för delprocesserna före 

tillverkning. Resultatet för nulägesbeskrivningen före tillverkning är uppdelat i 

fem underrubriker, kartläggning av delprocesser, arbetsgång delprocesser, 

informationsflöde, värdeflöde och sammanställning. 

4.1.1 KARTLÄGGNING AV DELPROCESSER 

Fokus med denna kartläggning är att samla in den information som har betydelse 

för processerna längre ner i kedjan. Figur 2 – Kartläggning av de administrativa 

delprocesserna i grundflödet nedan visar en kartläggning av de administrativa 

delprocesserna utifrån ett grundflöde. Alla order måste passera delprocesserna i 

grundflödet men i många fall förekommer avstickare från delprocesserna, dessa 

tas inte upp i denna kartläggning på grund av att det administrativa flödet ser olika 

ut för varje specifik order beroende på vad som måste fastställas och kontrolleras 

innan order kan släppas i produktion. Första steget i grundflödet är att säljaren 

mottar en order från kund. Steg två är att en ordermottagare kontrollerar och 

skickar ärendet vidare till nästa steg i grundflödet. Detta steg är Q-order som 

granskar och hanterar det administrativa runt kundkraven. Steg fyra är att planera 

produktionen av ordern därefter sker en orderbokning vilket är sista steget innan 

tillverkningen kan påbörjas. Mellan varje delprocess sker en väntan innan ärendet 

går vidare i kedjan. 

  

Figur 2 – Kartläggning av de administrativa delprocesserna i grundflödet 
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4.1.2 ARBETSGÅNG DELPROCESSER 

I denna underrubrik förklaras varje administrativ delprocess i grundflödet samt 

ges en kortfattad beskrivning av arbetsmomenten. 

Steg 1 – Försäljning 

Säljaren fastställer vilken produkt kunden vill ha och vilka krav kunden ställer på 

produkten. Detta görs i samråd med kund samt med kvalitetsstandarder som 

underlag. Alla krav på produkten behandlas och fastställs för att sammanställas i 

en kostnadskalkyl. När allt är fastställt från OSTPs sida och kundens sida skickas 

en offert till kund.  

 

Steg 2 – Ordermottagning 

Ordern mottas och kontrolleras att den är fullständig därefter återkopplar 

ordermottagaren till kund. Efter godkännande av kund skickas ordern vidare till 

nästa delprocess. Beroende på vilken typ av order skickas ärendet vidare till rätt 

delprocess.  

 

Steg 3 – Q-order 

Q-order är en delprocess enbart för projektorder. I denna delprocess granskas 

kundkraven och kontrolleras att de är genomförbara samt om det ska utföras 

eventuella interna och externa provningar/mätningar av produkten och materialet. 

Denna information utläses från grundordern där informationen måste sökas upp. 

Informationen sammanställs i ett orderkrav för den interna verksamheten samt i 

fall att externa tester ska utföras utformas ett provningsintyg med specifikation av 

vilka prover som ska utföras och vilka värden proverna bör ligga mellan anges.  

 

Steg 4 – Planering 

Planeraren avläser på artikelnumret om ordern är av projekttyp eller 

standardprodukter. När ordern är av projekttyp syns detta på att artikelnumret 

avslutas med en bokstav som står för vilken typ av provning som ska utföras på 

produkten. För att kunna planera in provningen tar planeraren fram orderkravet 

där det står mer specifikt om hur provningen ska utföras därefter kan ordern 

planeras in. Vid specifika projektorder anordnas tvärfunktionella projektgrupper 

där avstämningsmöten anordnas. Planeraren samlar ihop informationen om vad 

som ska utföras med ordern och detta schemaläggs med redan fastställda ledtider i 

körplanen, ledtider kan dock behöva justeras för avdelning kontroll beroende på 

vilka specifika kundkrav som ställs. När planeraren är färdig med ordern kan ett 

skärprogram uträttas och tillverkningen påbörjas. 
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4.1.3 INFORMATIONSFLÖDE 

Informationsflödet för administrationsprocessen är uppdelad i fyra delprocesser. I 

den första delprocessen, försäljning, samlas all information in från kunden 

angående ordern därefter plockar resterande steg i administrationsprocessen ut den 

information som är nödvändig för varje delprocess. När information är oklar eller 

saknas vänder sig den anställde bakåt i kedjan för att finna den eftersökta 

informationen. Informationsflödet för administrationsprocessen är sammanställt i 

Figur 3 – Informationsflödet för de administrativa delprocesserna nedan. 

4.1.4 VÄRDEFLÖDE 

För varje delprocess är information insamlad för de aktiviteter som har betydelse 

för den som utför arbetet i den specifika delprocessen.  Den insamlade 

informationen från intervjuer och observationer visar på vart det inte uppstår 

problem i arbetsgången samt där det uppstår problem i arbetsgången som leder till 

icke värdeskapande aktiviteter. 

 

Steg 1 – Försäljning 

Problem uppstår inte: 

 När kunden vet vad den vill ha. 

 När kunden är återkommande och det sedan tidigare finns information 

insamlad från kunden. 

 När kunden följer OSTPs mallar. 

 

Problem uppstår: 

 När OSTP kommer in sent i ett projekt och därmed har lite att säga till om. 

 När kundens eget orderunderlag är bristfälligt. 

Figur 3 – Informationsflödet för de administrativa delprocesserna 
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Steg 2 – Ordermottagare 

Problem uppstår inte: 

 Om all information är korrekt. 

 Om all information är insamlad. 

 

Problem uppstår: 

 Vid bristfällig information angående ordern. 

 När information angående ordern saknas. 

 När det inte finns någon att fråga när det uppstår tveksamheter. 

 

Steg 3 – Q-order 

Problem uppstår inte: 

 Om all information är korrekt. 

 Om all information är insamlad. 

 

Problem uppstår: 

 När informationen angående specifikationer på provningarna är svår att 

finna. 

 När informationen är bristfällig. 

 När information saknas. 

 Vid bokning av tredjepartskontroll och ultraljud. 

 När det inte finns någon att fråga när det uppstår tveksamheter. 

 

Steg 4 – Planering 

Problem uppstår inte: 

 När informationen i orderkravet är tydligt.  

 På grund av erfarenhet. 

 När det finns en väl fungerande projektgrupp. 

 

Problem uppstår: 

 När det är mycket specifika kundkrav i orderkravet. 

 När många order måste gå igenom samma tillverkningsprocess och 

delprocesser efter tillverkning då det uppstår överbelastning av 

personalkapacitet och maskinkapacitet. 

 När det inte finns någon att fråga när det uppstår tveksamheter. 
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4.1.5 SAMMANSTÄLLNING  

I Diagram 1 – Problemområden för de administrativa delprocesserna nedan visas 

en sammanställning av de identifierbara problemområdena från värdeflödet. 

Problemområdena har delats in fem områden, problem som uppkommer angående 

informationen, problem som uppkommer angående vem som är ansvarig vid 

frågor, kundrelaterade problem, problem som uppstår vid bokning av extern 

besiktning/kontroll samt vid överbeläggning av personal- och maskinkapacitet. 

 

Resultatet av sammanställningen på förgående sida visar att det största 

problemområdet är information. I Diagram 2 – Problemorsaker under 

problemområdet information nedan visas problemorsakerna till problemområdet 

information. Problemorsakerna är bristfällig information, saknad av information, 

att informationen är svårfunnen samt att informationen är otydlig. 
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Diagram 1 – Problemområden för de administrativa delprocesserna 
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Diagram 2 – Problemorsakerna under problemområdet information 
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Figur 4 – Tillverkningsstegen för en standardrördel 

Information som är bristfällig är: 

 Kundens eget orderunderlag. 

 Information upptagen av försäljning angående ordern.  

 Där det uppstår frågetecken. 

Information som saknas är: 

 Specifikationer angående ordern. 

 Specifikationer angående provningarna. 
 

Information som är svårfunnen är: 

 När specifikationer angående provningarna är svårfunnen. 

 

Informations som är otydlig är: 

 Specifika kundkrav i orderkravet. 

 

4.2 NULÄGESBESKRIVNING TILLVERKNING 
I detta avsnitt redovisas en övergripande kartläggning av tillverkningsprocessen 

samt en kortfattad beskrivning av arbetsgången för att skapa förståelse för senare 

delprocesser i kedjan.  

4.2.1 KARTLÄGGNING AV DELPROCESSER 

Tillverkningsprocessen beskrivs kortfattat för en standardrördel för att ge bättre 

förståelse för följande delprocesser efter tillverkning. I Figur 4 – 

Tillverkningsstegen för en standardrördel nedan visas tillverkningsstegen för en 

standardrördel.  
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Första steget i tillverkningsprocessen är att böjarna laserskärs ut ur en plåt. Nästa 

steg är plåtarna formas med hjälp av en stans därefter sker en kantfräsning. 

Böjarna kalibreras för att sedan kunna häftas ihop med hjälp av svetsning och 

därefter svetsas böjarna samman. Efter svetsning sker en ändklippning av böjen, 

därefter genomgår böjen en värmebehandling för att erhålla önskade 

materialegenskaper. Enligt OSTP är värmebehandlingen tillverkningsprocessens 

flaskhals då detta steg tar lång tid samt att utrymmet är begränsat. Sista steget i 

tillverkningsprocessen är att slutkalibrera böjen.  

4.3 NULÄGESBESKRIVNING EFTER 

TILLVERKNING 
I detta avsnitt redovisas resultatet av all insamlad data för delprocesser efter 

tillverkning. Resultatet för nulägesbeskrivningen efter tillverkning är uppdelat i 

fem underrubriker, kartläggning av delprocesser, arbetsgång delprocesser, 

informationsflöde, värdeflöde och sammanställning 

4.3.1 KARTLÄGGNING AV DELPROCESSER 

Fokus med denna kartläggning är att samla information angående arbetet i 

delprocesserna efter tillverkningen samt att koppla samman detta med 

informationsflödet. Figur 5 – Kartläggning av delprocesser efter tillverkning 

nedan visar en kartläggning för alla delprocesser efter tillverkning. Delprocesser 

efter tillverkning beskrivs i underrubriken 4.3.2  Arbetsgång delprocesser.  
 

 

Första steget efter tillverkningen är att utföra betning av produkterna. Steget efter 

betningen är antigen röntgen eller penetranttest detta beror på vilken typ av 

produkt ordern består av. Den mest förekommande ordningen är att ordern går 

från betning till röntgen och sedan vidare till penetranttest, men det förekommer 

även att ordningen byts på röntgen och penetranttest. Anledningen till detta är att 

det uppmärksammats att det vid tjockväggiga produkter är en fördel att utföra 

penetranttestet före röntgen då fel i denna typ av produkt upptäcks först i 

penetranttestning. Steg fyra är att kontrollera produkterna samt att märka 

produkterna. Innan steg sex, lagerläggning, kan utföras måste frisläppningen 

Figur 5 – Kartläggning av delprocesser efter tillverkning 



   

29 

 

kontrollera och godkänna det administrativa angående ordern, därefter lagerläggs 

ordern. Sista steget är att paketera ordern innan ordern kan skickas till kund. 

4.3.2 ARBETSGÅNG DELPROCESSER 

För varje delprocess ges en beskrivning av materialflödet samt alla 

arbetsmomenten för varje delprocess efter tillverkningen. 

Steg 1 – Betning  
Betning är en metod för att effektivt avlägsna oönskade föroreningar på 

produkten som uppstått vid värmebehandling av rostfritt stål. Metoden bidrar 

även till att stålet får en skyddande yta med god korrosionsbeständighet. Betning 

är en kemisk behandling som löser upp den förorenade ytan, därefter spolas 

produkten rent med vatten under högt tryck. Det är viktigt att avlägsna 

kemikalierna innan ytan torkat för annars uppstår missfärgningar på produkten. 

 

Innan betningen påbörjas hämtar operatören information från sin körplan 

angående vilken order som ska genomgå betning först. Ordern hämtas från 

ospecificerad lagerplats. Betning, spolning samt torkning utförs, därefter placeras 

produkterna i ett mellanlager innan order går vidare till nästa delprocess. 

Eventuella provplåtar genomgår samma process därefter lagerläggs dessa i väntan 

på att skickas på extern provning, provplåtar beskrivs under avsnitt 4.4 

Nulägesbeskrivning provplåtar. Nästa delprocess är antingen röntgen eller 

penetranttestning, i vilken ordning dessa delprocesser utförs beror på vilken typ av 

produkt ordern innehåller. 

 

Steg 2 – Röntgen 

Röntgen är en oförstörande kvalitetskontroll där svetskvaliteten undersöks med 

hjälp av röntgenstrålning. Detta gör det möjligt att se brister och fel i svetsen och 

kunna åtgärda detta innan produkten skickas iväg till kunden.  

 

Innan röntgen påbörjas söker operatören i körplanen för att se vilken order som 

har tidigast leveransdatum och hämtar därefter ordern från ospecifik lagerplats. 

För ordern med tidigast leveransdatum söks orderkravet fram och där utläses 

vilken röntgenmetod operatören ska använda samt hur stor del av ordern som ska 

röntgas. Produkterna märks upp med ett nummer i samband med att röntgen 

genomförs och parallellt med detta granskas röntgenplåtarna. När ordern är 

röntgad fylls ett provningsintyg i, se Bilaga 2 – Provningsintyg för röntgen, och 

där anges resultatet av röntgen med hänvisning till produktens nummer samt 

dokumenteras tidigare steg i produktionskedjan så som svetsmetod och 

värmebehandling. Icke godkända produkter skickas tillbaka i produktionskedjan 

för reparation och detta anges i provningsintyget. Provningsintyget görs 

tillgänglig för frisläppningen.  Ordern lagerläggs där det finns plats i väntan på 

nästa steg i kedjan. Röntgenplåtarna arkiveras, om röntgenplåtarna ska skickas 

med ordern till kund lagerläggs dessa. 
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Steg 3 – Penetranttest 

Penetranttest är en oförstörande kvalitetskontroll, metoden går ut på att finna 

sprickor och andra ojämnheter på produktens yta. Produkterna målas med en 

färgad penetrantvätska som får torka på ytan för att sedan tvättas bort och 

därefter appliceras en framkallningsvätska som får penetrantvätskan att ”blöda” 

ut från eventuella sprickor och andra ojämnheter på produktens yta (Larson, 

2002). 

 

Innan penetranttestning påbörjas hämtas information om vilken order som ska 

penetranttestas från körplanen. Därefter tas orderkravet fram och där utläses hur 

stor del av ordern som ska kontrolleras och vilken yta som ska undersökas. 

Penetranttest utförs på hela produktens yta eller enbart på svetsytan. 

Provningsintyg fylls i, se Bilaga 3 – Provningsintyg för penetranttest och där 

dokumenteras resultatet från testet med hänvisning till produktens nummer samt 

anges artikelnumret på den färg som använts vid testet. Icke godkända produkter 

skickas tillbaka i produktionskedjan och detta anges i provningsintyget. 

Provningsintyget görs tillgänglig för frisläppningen.  Ordern lagerläggs där det 

finns plats i väntan på nästa steg i kedjan. 
 

Steg 4 – Kontroll 

Den interna kontrollen består av fyra oförstörande kontroller dessa är 

dimensionskontroll, hårdhetskontroll, ferritprovning och PMI kontroll.  

 

Dimensionskontroll innebär att produktens dimensioner fastställs och 

kontrolleras att de ligger inom gränserna.  

 

Hårdhetskontrollen mäter materialets hårdhet och görs för att bestämma 

materialets förmåga att motstå plastisk deformation.  

 

Ferritprovning mäter materialets ferrithalt, ferrithalten har betydelse för svetsens 

hårdhet, tänjbarhet och känslighet för sprickor.  

 

PMI kontroll är en materialanalys som mäter kompositioner av olika legeringar 

och dess halter. Detta görs för att se om det är rätt materialtyp som använts. 

 

Innan kontroll påbörjas hämtas information om vilken order som ska kontrolleras 

först från körplanen eller via muntlig dirigering om en order är brådskande. 

Orderkravet söks fram och där utläses hur stor del av order som ska kontrolleras 

och vilken/vilka kontroller som ska utföras. I orderkravet utläses även information 

angående vilken yta som ska kontrolleras samt gränsvärden för mätningarna. 

Kontrollerna utförs och ordern sammanställs i fyra olika rapporter, ett dokument 

för varje kontroll se Bilaga 4 – Provningsintyg för dimensionskontroll, Bilaga 5 – 

Provningsintyg för hårdhetskontroll, Bilaga 6 – Provningsintyg för ferritprovning 

och Bilaga 7 – Provningsintyg för PMI kontroll. Icke godkända produkter skickas 
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tillbaka i kedjan om det är möjligt att reparera produkten annars kasseras 

produkten. 

 

I kontrollen genomförs även märkning av produkten efter kundens önskemål. Den 

information märkningen ska innehålla hämtas från orderkravet därefter märks alla 

produkter med samma märkning. Ibland kan det även finnas önskemål om 

färgmärkning vilket i så fall utläses från orderkravet. Märkningen utförs därefter 

lagerläggs orden på lämplig plats i väntan på frisläppning. Alla rapporter samlas 

ihop och görs tillgängliga för frisläppningen. 

 

Steg 5 – Frisläppning 

Frisläppningen kontrollerar att alla dokument finns och är rätt ifyllda.   

 

När den interna provningen är utförd visas detta i frisläppningens körplan. Innan 

frisläppningen av ordern kan utföras måste den som frisläpper kontrollera att alla 

dokument från den interna och externa provningen finns tillgängliga. Dokumenten 

kontrolleras utifrån kundkraven, när dokumenten är godkända frisläpps ordern. 

Dokumenten skickas till kund via mail, post eller med gods. Ska dokumenten 

skickas med gods måste dokumenten lämnas till ansvarig för paketering av 

ordern. 

 

Steg 6 – Lagerläggning 

Ordern hamnar i färdigvarulagret. 

 

Lagerplats offentliggörs vilken ger möjlighet för paketeringen att plocka ordern 

och sedan paketera den.  

 

Steg 7 – Paketering  

Produkterna paketeras med olika emballage beroende på kundens önskemål och 

hur de ska transporteras till kunden. Paketeringen kan ske exempelvis på en 

lastpall, i en wellpapplåda eller i en trälåda. 

 

Innan paketering påbörjas söks den order som behöver paketeras först för att 

komma fram i tid upp i körplanen eller via muntlig dirigering om en order är 

brådskande. Därefter tas en plocklista fram för den valda ordern där information 

finns om vilka produkter som ska paketeras. Varorna hämtas från angiven 

lagerplats i plocklistan. Passande emballage söks upp från grundordern eller fås 

via muntlig källa. Om kunden har önskemål om att få certifikat från provningarna 

eller röntgenplåtar med skickade fås denna information muntligt. Därefter 

paketeras ordern och fraktsedel skrivs ut. Ordern placeras på lager i väntan på 

utleverans. 

4.3.3 INFORMATIONSFLÖDE 

Med hjälp av kartläggningen av processerna samt information från intervjuerna 

har informationsflödet fastställts. I Figur 6 – Informationsflödet för 
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delprocesserna efter tillverkning nedan visas information som är nödvändig för att 

utföra arbetet för varje delprocess samt vilka dokument som är nödvändiga för att 

utföra arbetet för varje delprocess. Figuren visar även den information som 

skickas vidare i flödet. 

 

  

Figur 6 – Informationsflödet för delprocesserna efter tillverkning 
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4.3.4 VÄRDEFLÖDE 

För varje delprocess är information insamlad för de aktiviteter som har betydelse 

för den som utför arbetet i den specifika delprocessen.  Den insamlade 

informationen från intervjuer och observationer visar på vart det inte uppstår 

problem i arbetsgången samt där det uppstår problem i arbetsgången som leder till 

icke värdeskapande aktiviteter. 

 

Steg 1 – Betning 

Problem uppstår inte: 

 Med informationen om vad som ska utföras med ordern. 

 Vid utförandet av betningen. 

 

Problem uppstår: 

 Vid oklarheter om vilken order i körplanen som ska genomgå betning 

först. 

 När ordern ska sökas upp från ospecificerad lagerplats innan betning. 

 När tillgänglig och ospecificerad lagerplats ska sökas upp till ordern efter 

att betningen är utförd. 

 Vid oklarheter om vart provplåtar finns som hör till ordern. 

 

Steg 2 – Röntgen 

Problem uppstår inte: 

 Vid utförandet av röntgen. 

 

Problem uppstår: 

 Vid oklarheter om vilken order i körplanen som ska röntgas först. 

 När ordern ska sökas upp från ospecificerad lagerplats innan röntgen. 

 När informationen om vad som ska utföras med ordern är bristfällig i 

orderkravet. 

 När informationen i orderkravet blir en tolkningsfråga. 

 När orderkrav saknas. 

 Angående tiderna som anges på följekortet då dessa inte alltid anses 

stämma överens med den verkliga tid arbetet tar att utföra för varje 

produkt. 

 När röntgade orderstorleken inte stämmer överens med orderstorleken 

given på följekortet. 

 När alla operatörer inte är behöriga att kontrollera röntgenplåtarna. 

 Vid oklarheter om röntgenplåtarna ska skickas med till kund. 

 Vid val av format på provningsintyg (vilket antal sidor som behövs). 
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 När information från tidigare steg i tillverkningen ska anges i 

provningsintyget. 

 När tillgänglig och ospecificerad lagerplats ska sökas upp till ordern efter 

att röntgen är utförd. 

 

Steg 3 – Penetranttest 

Problem uppstår inte: 

 Vid utförande av penetranttest. 

 Vid ifyllnad av provningsintyg. 

 Angående vilken yta som ska penetranttestas. 

 

Problem uppstår: 

 När ordern ska sökas upp från ospecificerad lagerplats innan penetranttest. 

 När tillgänglig och ospecificerad lagerplats ska sökas upp till ordern efter 

att penetranttest är utförd. 

 

Steg 4 – Kontroll 

Problem uppstår inte: 

 När informationen i orderkravet är korrekt. 

 Vid ifyllnad av test rapporterna. 

 Vid dimensionsmätning. 

 Vid ferritmätning. 

 Vid PMI kontroll. 

 

Problem uppstår: 

 Vid oklarheter om vilken order i körplanen som ska kontrolleras först. 

 När ordern ska sökas upp från ospecificerad lagerplats innan kontroll. 

 När informationen om vad som ska utföras med ordern är bristfällig i 

orderkravet. 

 När informationen om vad märkningen ska innehålla saknas. 

 När informationen i orderkravet blir en tolkningsfråga. 

 När informationen i orderkravet är irrelevant och överflödig. 

 När informationen i orderkravet är oläslig (p.g.a. att texten inte syns).  

 Vid saknad av information om gränsvärden för de olika mätvärdena. 

 Vid saknad av information om att dimensionskontroll ska utföras. 

 Vid bristfällig information angående extra märkning av produkterna 

(färgmärkning). 



   

35 

 

 När tillgänglig och ospecificerad lagerplats ska sökas upp till ordern efter 

att kontroll är utförd. 

 När produkterna har varit med om reparation vilket inte framgår på 

produkten utan måste sökas fram. 

 Vid tredjepartskontroll då valet av tidpunkt för kontroll ofta är för tidigt 

eller för sent. 

 När kontrollanten måste hjälpa och ge instruktioner till paketerarna. 

 Vid svårigheter att använda mätutrustningen. 

 När tillgänglig och ospecificerad lagerplats ska sökas upp till ordern efter 

att kontroll är utförd. 

 

Steg 5 – Frisläppning 

Problem uppstår inte: 

 När alla certifikat är på plats och är rätt i fyllda. 

 När provsvaren finns tillgängliga i tid. 

 När tredjepartskontrollen är utförd i tid. 

 

Problem uppstår: 

 När certifikat saknas. 

 När certifikat är ofullständiga. 

 När externa kontroller av provplåtarna dröjer. 

 Vid väntan på tredjepartskontroll. 

 

Steg 6 – Paketering 

Problem uppstår inte: 

 Vid uppsökandet av order att paketera. 

 Angående vilka produkter som ska paketeras. 

 

Problem uppstår: 

 Vid oklarheter om vilken order i körplanen som ska paketeras först. 

 Vid saknad av information om utleveransdatum (när behöver ordern 

skickas). 

 Vid saknad av information om vilket emballage som ska användas. 

 Vid saknad av information om certifikat ska skickas med ordern. 

 Vid saknad av information om vilka certifikat som ska skickas med orden. 

 Vid saknad av information om röntgenplåtar ska skickas med. 

 Vid väntan på tredjepartskontroll.  
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4.3.5 SAMMANSTÄLLNING 

I Diagram 3 – Problemområden för delprocesserna efter tillverkning nedan visas 

en sammanställning av de identifierbara problemområdena från värdeflödet. 

Problemområdena har delats in sex områden, problem som uppkommer angående 

informationen, problem med lagerplatser, problem som uppstår vid extern 

besiktning/kontroll, problem angående ordningen i körplanen, problem med de 

olika certifikaten samt problem orsakade av bristande utbildning.  
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Diagram 3 – Problemområden för delprocesserna efter tillverkning 
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Resultatet av sammanställningen på förgående sida visar att det största 

problemområdet är information. I Diagram 4 – Problemorsaker under 

problemområdet information nedan visas problemorsakerna till problemområdet 

information. Problemorsakerna är saknad av information, bristfällig information, 

att informationen är tolkningsbar/otydlig, informationen är felaktig samt att 

informationen är oläslig. 

Information som saknas är: 

 Orderkrav. 

 Märkningens innehåll. 

 Gränsvärden angående provningarna. 

 Att dimensionskontroll ska utföras. 

 Instruktioner till paketerarna. 

 Typ av emballage. 

 Om certifikat ska skickas med ordern till kund. 

 Vilka certifikat som ska skickas med ordern till kund. 

 Om röntgenplåtarna ska skickas med ordern till kund. 
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Diagram 4 – Problemorsakerna under problemområdet information 
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Information som är bristfällig är: 

 Specifikationerna av vad som ska utföras med ordern. 

 Om röntgenplåtarna ska skickas med ordern till kund. 

 Angående om reparation gjorts på produkten. 

 Om extra märkning ska utföras (färgmärkning). 

 Vilket format som ska användas för provningsintyget. 

 Vad som gjorts i de tidigare stegen. 

 

Information som är tolkningsbar/otydlig är: 

 Specifikationerna i orderkravet till röntgen. 

 Specifikationerna i orderkravet till kontroll. 

 Utleveransdatum. 

 

Information som är felaktig är: 

 Tiderna för att utföra arbetet. 

 När informationen i orderkravet är irrelevant och överflödig. 

 Att orderstorleken inte stämmer överens med orderstorleken given på 

följekortet. 

Information som är oläslig är: 

 När texten försvinner i formatet. 

 

4.4 NULÄGESBESKRIVNING PROVPLÅTAR 
I detta avsnitt presenteras provplåtarna samt ges en beskrivning av 

provplåtsprocessen. Resultatet av all insamlad data för provplåtarna redovisas. 

Resultatet för nulägesbeskrivningen av provplåtar är uppdelat i tre underrubriker 

vilka är kartläggning och arbetsgång för provplåtar, provplåtar samt värdeflöde. 

4.4.1 KARTLÄGGNING OCH ARBETSGÅNG FÖR PROVPLÅTAR 

Fokus med denna kartläggning är att samla information angående provplåtarnas 

flöde. Figur 7 – Kartläggning av delprocesser för provplåtar nedan är en 

kartläggning av alla delprocesser för provplåtarna. Q-order formulerar 

provningsintyg angående vilka provningar och kontroller som ska utföras externt. 

Provplåtarna tillverkas i samband med att tillhörande order tillverkas. Därefter 

genomgår provplåtarna med tillhörande order betningsprocessen. Sedan skiljs 

provplåtarna från övriga ordern och läggs på lager i väntan på att de ska skickas 

på extern provning, detta utförs av den administrativa avdelningen. Dagligen går 

en anställd från den administrativa avdelningen till produktionen för att se efter 

om det finns färdiga provplåtar som kan skickas iväg på extern provning. Finns 

färdiga provplåtar skickas dessa iväg till extern provning samma dag. Den externa 

provningen utförs, därefter kan det ta upp till två veckor innan provsvar erhållits. 
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När provsvaren mottagits och har kontrollerats att de är godkända kan de skickas 

vidare till nästa delprocess. Frisläppningen sker när både externa och interna 

provningar är genomförda, dokumenterade och godkända. Därefter skickas 

provsvaren till kund antigen via mail, post eller med gods efter kundens önskemål. 

4.4.2 PROVPLÅTAR 

Vid önskemål från kund om extern provning tillverkas provplåtar i samma kvalité 

som de övriga produkterna. Provplåtarna består av två hopsvetsade plåtar som 

motsvarar ordinarie produkter. Provplåtarna är ett vanligt önskemål från kund och 

då dessa genomgår en annorlunda kedja jämfört med produkterna beskrivs denna 

kedja för sig. 

4.4.3 VÄRDEFLÖDE 

Nedan visas insamlad information angående värdeflödet för provplåtar steg för 

steg. Den insamlade informationen visar på vart det inte uppstår problem med 

provplåtarna samt där det uppstår problem med provplåtarna som leder till icke 

värdeskapande aktiviteter. 

 

Steg 1 – Q-order 

Problem uppstår inte: 

 Vid planering om ordern ska innehålla provplåtar. 

 Om vilka tester provplåtarna ska genomgå. 

  

Problem uppstår: 

 Om information angående vilken provning kunden har beställt saknas. 

 När gränsvärden för provningarna saknas. 

 

Steg 2 – Tillverkning 

Problem uppstår inte: 

 Vid tillverkning av provplåtar. 

  

Figur 7 – Kartläggning av delprocesser för provplåtar 
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Problem uppstår: 

 Angående vart provplåtarna finns. 

 

Steg 3 – Betning 

Problem uppstår inte: 

 Vid betning av provplåtar. 

Problem uppstår: 

 Angående vart provplåtarna finns. 

 

Steg 4 – Skicka provplåtar 

Problem uppstår inte: 

 När provplåtarna är klara i god tid. 

 

Problem uppstår: 

 Om provplåtarna inte kan skickas i tid. 

 

Steg 5 – Extern provning 

Problem uppstår inte: 

 Under tiden den externa provningen pågår. 

 

Problem uppstår: 

 Om provsvaren är icke godkända. 

 

Steg 6 – Provsvar 

Problem uppstår inte: 

 Om de är godkända. 

 Om provsvaren är i tid. 

  

Problem uppstår: 

 Om provsvaren är icke godkända. 

 Om provsvaren är sena. 

 

Steg 7 – Frisläppning 

Problem uppstår inte: 

 Om provsvaren är tillhandahållna i tid. 

 Om provsvaren är godkända. 

 Om fel inte uppstått i den interna kontrollen. 
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Problem uppstår: 

 Om provsvaren är icke godkända. 

 Om provsvaren är sena. 

 När certifikaten från provningarna ska skicka med gods ut till kund. 

 Vid bristande kommunikation med alla inblandade. 

 

Steg 8 – Paketering 

Problem uppstår inte: 

 Om paketeringen vet om att provsvar ska skickas med gods. 

 Om provsvaren är i tid. 

 

Problem uppstår: 

 Om paketeringen inte vet om att provsvar ska skickas med gods. 

 Om provsvaren inte är i tid. 

 

4.4.4 SAMMANSTÄLLNING 

I Diagram 5 – Problemområden för provplåtsprocessen nedan visas en 

sammanställning av de identifierbara problemområdena från värdeflödet. 

Problemområdena har delats in tre områden, problem som uppkommer angående 

information/kommunikation, problem med defekter samt problem som uppstår vid 

hanteringen av provplåtarna. 
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Diagram 5 – Problemområden för provplåtsprocessen 
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Resultatet av sammanställningen på förgående sida visar att det största 

problemområdet är information/kommunikation. I Diagram 6 – Problemorsaker 

under problemområdet information/kommunikation nedan visas problemorsakerna 

till problemområdet information/kommunikation. Problemorsakerna är bristfällig 

kommunikation och saknad av information. 

 

Kommunikation som är bristfällig är: 

 Fyra av problemen som uppstår under bristfällig kommunikation handlar 

om försenade provsvar. 

 Kommunikation mellan de inblandade i provplåtsprocessen. 

 

Information som saknas är: 

 Om information angående vilken provning kunden har beställt saknas. 

 Gränsvärden angående provningarna. 

 När certifikaten från provningarna ska skicka med gods ut till kund. 

 Om paketeringen inte vet om att provsvar ska skickas med gods. 
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4.5 AVVIKELSERAPPORTERING FRÅN OSTP 
Detta avsnitt innehåller data hämtad från OSTPs interna avvikelserapportering 

angående leveransförseningar från år 2013 samt visas en sammanställning av 

detta. Avvikelserapporteingen från OSTP är uppdelad i tre underrubriker, 

leveranssäkerhet, orsaker till leveranssäkerhet och kostnader leveransförseningar. 

4.5.1 LEVERANSSÄKERHET 

I Tabell – 1 Sammanställning av OSTPs leveranssäkerhet år 2013 nedan visas en 

sammanställning av OSTPs leveranssäkerhet mätt mot utlovat leveransdatum för 

månaderna januari till december under år 2013 samt visas företagets målvärde på 

en månadsvis leveranssäkerhet på 95 procent. Tabell – 1 Sammanställning av 

OSTPs leveranssäkerhet år 2013 har sammanställt i Diagram 7 – 

Sammanställning av OSTPs leveranssäkerhet år 2013 på nästkommande sida, där 

den gröna linjen i tabellen visar målvärdet för leveranssäkerheten. 
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Diagram 7 – Sammanställning av OSTPs leveranssäkerhet år 2013 

Tabell 1 – Sammanställning av OSTPs leveranssäkerhet år 2013 
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4.5.2 ÅRLIG LEVERANSSÄKERHET 

I denna underrubrik redovisas OSTPs årliga leveranssäkerhet för år 2013. Denna 

information är framtagen av OSTP och hämtad från Bilaga 8 – Sammanställning 

av leveranssäkerheten år 2013 framtagen av OSTP.  

 

Medelvärdet för antalet sena leveranser är 81 procent under år 2013. OSTP har 

under 2013 levererat 14 465 orderrader varav 9 911 orderrader har levererats i tid. 

1 831 orderrader har levererats innan lovad leveranstid och 2 723 orderrader har 

levererats efter utsatt leveranstid. 

4.5.3 ORSAKER LEVERANSFÖRSENINGAR 

I Tabell 2 – Sammanställning av de aktiviteter som orsakat leverasförseningar år 

2013 nedan visas en sammanställning från år 2013 av de aktiviteter som orsakat 

leveransförseningar månadsvis samt visas OSTPs månadsvisa målvärde för varje 

aktivitet. De olika aktivitetsgrupper som OSTP har delat in sina 

leveransförseningar i är: sen produktion, administration, 

omarbetning/reparationer, datarelaterat, sen röntgen, sen paketering/utleverans, 

sen plock ur lager/slutkontroll, kommunikation Svedje-Övik, övrigt/okänd orsak 

och råmaterialbrist. Dessa aktiviteter består av en eller flera samlade orsaker, 

orsakerna går att utläsa i Bilaga 9 – Sammanställning av orsaker till 

leveransförseningar framtagen av OSTP.  

 

 

Tabell 2 – Sammanställning av de aktiviteter som orsakat leveransförseningar år 2013  
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Från Tabell 2 – Sammanställning av de aktiviterer som orsakat levarans 

förseningar år 2013 sammanställs den månadsvisa rapporteringen för varje 

aktivitets leveransförsening i Tabell 3 – Varje aktivitets andel av den totala 

leveransförseningen för år 2013 nedan. Tabell 3 – Varje aktivitets andel av den 

totala leveransförseningen för år 2013 nedan visar hur stor andel varje aktivitet 

står för av OSTPs totala leveransförsening för år 2013. Aktiviteterna står sorterade 

efter storleksordning med största andel överst. 

 

I Diagram 8 – Sammanställning av Tabell 3 nedan visas en sammanställning av 

Tabell 3 – Varje aktivitets andel av den totala leveransförseningen för år 2013.  
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Tabell 3 – Varje aktivitets andel av den totala leveransförseningen för år 2013 
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5 ANALYS 
 

 

I detta kapitel analyseras resultatet uppdelat i avsnitten nulägesanalys före 

tillverkning, eftertillverkning, provplåtar, leveransförseningar och orderkrav. För 

varje avsnitt presenteras uppmärksammade iakttagelser med möjlighet till 

förbättring.  Dessa iakttagelser beskrivs och analyseras därefter ges ett 

förbättringsförslag. 

5.1 NULÄGESANALYS FÖRE TILLVERKNING 
I detta avsnitt är nulägesanalysen före tillverkning uppdelad i underrubrikerna, 

delprocesser och informationsflöde.  

 

Från kartläggningen av nuläget före tillverkning listas nedan uppmärksammade 

iakttagelser inom de identifierade problemområdena samt i informationsflödet. 

Problemområdena är information, ansvarig, kundrelaterat, extern 

besiktning/kontroll och överbeläggning, se underrubrik 4.1.5 Sammanställning. 

Iakttagelserna analyseras var för sig med koppling till kapitel 2 Teoretisk 

Referensram, därefter ges ett rekommenderat förbättringsförslag. 

5.1.1 DELPROCESSER 

I denna underrubrik analyseras iakttagelserna 1-3 angående de administrativa 

delprocesserna före tillverkning samt ges ett förbättringsförslag till var och en av 

iakttagelserna. 

 

Iakttagelse 1:   Ojämnheter i orderingången 

 

Beskrivning:  Alla order som är genomförbara tas emot oavsett hur 

beläggningen ser ut just för tillfället, vilket medför 

ojämnheter, dvs. över- och underbelastning i flödet. 

 

Analys: Fördelen med att OSTP väljer att inte tacka nej till order är 

att företaget behåller sin tillgänglighet och konkurrenskraft 

på marknaden. Men detta skapar även ett ojämnt inflöde av 

order vilket orsakar en ojämn kapacitetsutjämning. I sin tur 

medför detta att det byggs upp en belastning på både 

människa och maskin vilket har en negativ effekt på 

produktiviteten.   

 

Förbättringsförslag: Att OSTP implementerar ett effektivare arbetssätt med sin 

produktionsplanering, förslagsvis genom att samla order på 

hög vilket medför att det på ett bättre sätt går att planera 

produktion och skapa bättre förutsättningar för 
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schemaläggning av personal och maskiner istället för att 

maximera kapaciteten.   

 

 

Iakttagelse 2:   Kundanpassning 

 

Beskrivning:  OSTP lägger stor vikt vid att vara kunden till lags, har 

kunden krav som OSTP har svårt att hantera löser företaget 

problemet. En order kan vara svår att genomföra på så vis 

att de resurser företaget tillhandahåller inte räcker till, 

vilket leder till att företaget riskerar att göra en förlustaffär 

samt riskerar kvalitén på sina produkter.    

 

Analys: Fördelen med att arbeta med kundanpassning är att 

företaget vinner fler kunder och med detta bygger upp sin 

konkurrenskraftighet. Nackdelen är att företaget tar sig an 

för svåra uppgifter vilket både tar tid och kostar mer än vad 

det skapar värde vinstmässigt. En annan nackdel är att 

kvalitén på produkterna blir lidande då företagets 

kompetens nätt och jämnt räcker till för att uppfylla 

kundkraven vilket medför att företaget ibland blir beroende 

av externa tjänster och kompetens. 

 

Förbättringsförslag: För att kunna erbjuda god kvalitet till kunden och samtidigt 

vara en lönsam affär för OSTP, bör verksamheten och 

utbudet ses över för en bedömning om vad som är till fördel 

att erbjuda kunden både internt och extern.  

 

 

Iakttagelse 3:   Utbud och prissättning 

 

Beskrivning:  OSTPs utbud är stort vilket är eftertraktat av kunden men 

vilket även skapar frågetecken angående om kunden 

faktiskt vet vad den har beställt och vad den kommer att 

betala för. Detta leder till att kunden beställer mer än den 

behöver vilket även skapar en onödig belastning för OSTP. 

 

Analys: Att kunna tillgå med ett stort utbud och vara flexibel mot 

kunden kan vara både en fördel och en nackdel, fördelen är 

att kunden kan få precis vad den vill ha men det kan vara 

till nackdel om kunden är osäker på vad den vill ha vilket 

förorsakar att kunden får betala mer än den behöver.     

 

Förbättringsförslag:  Att alltid erbjuda kunden paket med tydlig information om 

vad dessa paket innehåller och utifrån detta ändra i fall att 
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kunden vill ha någonting annat. Ett paket kan exempelvis 

vara anpassat för produkter med olja som 

användningsområde, där krav som ställs på dessa produkter 

är specificerade och prissatta.  

5.1.2 INFORMATIONSFLÖDE 

I denna underrubrik analyseras iakttagelserna 4-6 angående det administrativa 

informationsflödet före tillverkning samt ges ett förbättringsförslag till var och en 

av iakttagelserna. 

 

Iakttagelse 4:   Urval av information 

 

Beskrivning:  Stora mängder information samlas in från kund angående 

ordern. När ordern sedan vandrar längre ner i kedjan blir 

rätt information svår att urskilja för rätt avdelning. Detta 

skapar problem för de anställda då de antingen måste vända 

sig bakåt i kedjan eller tolka den givna informationen. 

 

Analys: Om informationen inte kommer till nästa steg i kedjan i rätt 

format, i rätt tid, i rätt mängd, till rätt person och plats 

förlorar informationen sitt värde och blir otillförlitlig för 

den som ska använda informationen. För att förbättra 

informationskvalitén är det till fördel att arbeta efter 

bestämda standarder. Att informationen finns tillgänglig på 

ett tydligt vis som inte går att tolka, samt att informationen 

är konsekvent på ett gemensamt språk.  

 

Förbättringsförslag:  Att informationen redan i första steget i kedjan, försäljning, 

sammanställs i en standard. Denna standard ska innehålla 

information som är nödvändig för varje delprocess längre 

ner i kedjan.  

 

 

Iakttagelse 5:   Otydligt vem som är ansvarig 

 

Beskrivning:  Vid oklarheter angående ordern läggs mycket tid och energi 

på att finna den som är ansvarig för ärendet och kan ge svar 

på de frågor som dykt upp. 

 

Analys: Idag finns inga standardiserade rutiner angående att ange 

vem som är ansvarig för vad samt vem som har haft ärendet 

senast. 

 

Förbättringsförslag: På alla dokument som vandra genom kedjan ska det tydligt 

anges vem som har varit i kontakt med kunden samt vem 
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som ansvarar för vad vilket kommer effektivisera arbetet 

genom att minska tiden för informationssökandet. 

 

 

Iakttagelse 6:   Informationssökande 

 

Beskrivning:  Arbetet på kontoret består till stor del av sökande efter 

information. Samma information måste sökas upp i flera 

delprocesser vilket tar onödig tid och energi från de 

anställda.  

 

Analys: Genom att minska tiden som de anställda lägger på att söka 

information och komplettera information och minska 

antalet kommunikationsmissar kan de icke värdeskapande 

aktiviteterna reduceras.   

 

Förbättringsförslag: Att utforma ett underlag som säljaren använder för att 

dokumentera informationen angående ordern som behövs 

längre ner i kedjan, denna dokumenterade information ska 

vara till hjälp och vara anpassad till alla nästkommande 

administrativa delprocesser. Vilket kommer leda till att de 

anställdas värdeskapande arbete ökar. 

5.2 NULÄGESANALYS EFTER TILLVERKNING 
I detta avsnitt är nulägesanalysen efter tillverkning uppdelad i underrubrikerna, 

delprocesser och informationsflöde.  

 

Från kartläggningen av nuläget efter tillverkning listas nedan uppmärksammade 

iakttagelser inom de identifierade problemområdena samt i informationsflödet. 

Problemområdena är information, lager, extern besiktning/kontroll, körplan, 

certifikat och utbildning, se underrubrik 4.3.5 Sammanställning. Iakttagelser 

gjorda i delprocesserna analyseras var för sig med koppling till kapitel 2 Teoretisk 

Referensram och därefter ges ett förbättringsförslag. Iakttagelser gjorda i 

informationsflödet analyserade med hjälp av Ishikawadiagram för att finna 

grundorsaken till problemet. Ishikawadiagrammet bygger på insamlad fakta som 

presenteras i underrubrik 3.4.3 7QC, därefter ges ett gemensamt 

förbättringsförslag för iakttagelserna gjorda i informationsflödet. 

5.2.1 DELPROCESSSER 

I denna underrubrik analyseras iakttagelserna 7-19 angående delprocesserna efter 

tillverkning samt ges ett förbättringsförslag till var och en av iakttagelserna. 
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Iakttagelse 7:  Oklarheter i varför vissa provningar/kontroller utförs 

internt 

 

Beskrivning:  De anställda förstår inte varför vissa provningar och 

kontroller utförs både internt och externt. Exempelvis kan 

kunden begära provning av ferrithalten både internt och 

externt. De anställda upplever den interna provningen som 

opålitlig, onödig och tidskrävande då produkterna sällan 

underkänns för något annat än fel dimension.  

 

Analys: För att motivera och inspirera de anställda är det viktigt att 

ständigt driva på lärandet och uppmuntra kreativitet. Detta 

går under en av grundstenarna i Toyotas framgångsmodell 

som står för att arbeta med ständigt lärande och att skapa 

förståelse för situationen. 

 

Förbättringsförslag:  Utbilda och informera de anställda om varför provningen 

utförs och vilka konsekvenser resultatet av mätningarna har 

angående materialets egenskaper och hur detta är kopplat 

till produkternas användningsområde. Exempelvis hur ett 

högt ferritvärde påverkar materialegenskaperna.    

  

 

Iakttagelse 8:  Bestämmelser angående provningarna som utförs i 

delprocessen kontroll 

 

Beskrivning:  Provningarna som sker i delprocessen kontroll, dvs. 

ferritprovning, PMI kontroll, hårdhetskontroll och 

dimensionskontroll är bristande på så vis att gränsvärden 

saknas för det som ska kontrolleras och mätutrustningen är 

svår att använda med de instruktioner som finns att tillgå. 

 

Analys: Beroende på varför företaget valt att utföra den interna 

kvalitetskontrollen bör bestämmelserna angående 

provningen anpassas. Utförs kvalitetskontrollen som en 

kvalitetssäkring inom företaget är det önskvärt att företaget 

definiera vilken kvalitetsstandard de vill uppnå samt hur 

den ska uppnås genom att tydligt specificera och 

standardisera kontrollerna. Utförs kvalitetskontrollen på 

uppmaning av kund bör det finnas en utfärdad standard från 

OSTP som det istället utförs förändringar i och därmed 

anpassas efter kundens önskemål. 

 

Förbättringsförslag: Företaget måste bli tydligare med varför den interna 

provningen i kontroll utförs, utförs provningen för 
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företagets egen kvalitetssäkring eller utförs provningen på 

uppmaning av kund. När detta är fastställt införa standarder 

och arbetsbeskrivningar för de anställda som utför 

kontrollen. 

  

 

Iakttagelse 9:   Oklarheter i hur körplanen ska följas 

 

Beskrivning:  Olika delprocesser väljer att följa körplanen på olika sätt. 

Vissa delprocesser påbörjar sitt arbete efter den givna 

ordningen i körplanen, andra letar upp vilken order som ska 

levereras först och börjar med denna. 

 

Analys: För att skapa ett jämnt flöde bör alla delprocesser följa 

samma ordning. Delprocesser där det finns möjlighet att 

effektivisera arbetet genom att plocka olika order från 

körplanen i fel ordning bör ses över. När operatörerna 

själva uppskattar vilken körordning som är mest effektiv är 

risken att det orsakar problem istället för att effektivisera 

processen. 

 

Förbättringsförslag:  Se över upplägget i körplanen och ordna så att alla 

delprocesser följer samma upplägg. Där möjlighet finns att 

effektivisera arbetet bör det läggas upp en planering dag för 

dag angående körordningen. Denna planering skulle 

exempelvis kunna uträttas med hjälp av ett 

planeringsverktyg anpassat för att utforma ett schema för 

hur arbetet ska disponeras på bästa sätt. 

 

 

Iakttagelse 10:  Kommunikationsproblem angående den externa 

besiktningen 

 

Beskrivning:  På grund av att det är svårt att tidsbestämma ledtiden innan 

ordern har genomgått delprocessen kontroll skapar det 

problem angående att boka ett passande datum med en 

extern besiktningsman.  

 

Analys: Då det idag finns stora lager mellan de olika delprocesserna 

blir ledtiden svårare att bestämma. Så länge produkterna är 

i arbete är tiden lätt att räkna ut men tiden i lager är svårare 

att hålla koll på. Speciellt när körplanen inte alltid följs.  

 

Förbättringsförslag:  Minska lagren mellan delprocesserna och utför en ny 

tidsstudie som ger mer tillförlitliga ledtider.   
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Iakttagelse 11:   Outnyttjad personal  

 

Beskrivning:  Vid en av de högt belastade delprocesserna utnyttjas inte 

personalen till fullo då en operatör saknar utbildning för att 

slutföra gällande delprocess och därmed måste lämna över 

arbete till en annan operatör. 

 

Analys: Genom att utbilda personalen så att alla de anställda vid 

delprocessen kan utföra alla uppgifter kommer 

arbetsbelastningen jämnas ut och arbetet kommer flyta på 

bättre samt ges större möjlighet att effektivisera processen 

då det går att undvika väntan. 

 

Förbättringsförslag:   Utbilda personalen så att alla kan utföra och avsluta sin 

delprocess. 

 

 

Iakttagelse 12:   Oklarheter angående arbetsuppgifter 

 

Beskrivning:  Vid överlämning mellan vissa delprocesser har de anställda 

svårigheter att avgöra var förgående delprocess 

arbetsuppgifter tar slut och var nästkommande delprocess 

arbetsuppgifter tar vid.  

 

Analys: En osäkerhet uppstår vid överlämnandet av ordern till nästa 

delprocess i kedjan då ansvarsområdena är oklara och det 

lätt uppstår kommunikationsmissar. Osäkerhet uppstår då 

arbetsinstruktionerna är otydliga och svårtillgängliga. Som 

det ser ut idag är det lätt att missförstånd uppstår samt att 

saker och ting glöms bort. 

 

Förbättringsförslag: Inför tydliga lättillgängliga arbetsbeskrivningar samt ett 

standardiserat arbetssätt.  

 

 

Iakttagelse 13:   Batchstorlekar 

 

Beskrivning:  OSTP arbetar efter ett tryckande system, en order går inte 

vidare i kedjan först hela ordern är klar i sin delprocess.  

 

Analys: Stora batchstorlekar medför att det byggs upp stora 

mellanlager mellan de olika delprocesserna. Dessa 

mellanlager kan om det är stora produkter eller många 
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produkter ta upp stor plats på verkstadsgolvet. Platsbristen 

orsakar att verkstaden blir svårframkomligt och att det blir 

tidskrävande att hämta och lagerlägga en order. Stora 

batchstorlekar medför även att fel på produkterna upptäcks 

sent i kedjan. Med mindre batchstorlekar kan ordern 

stoppas i tid, när första felet uppstår, därmed kan tid och 

resurser sparas genom att åtgärda problemet tidigare i 

kedjan innan fler fel uppstår. Stora batchstorlekar kan för 

varje delprocess ha en bearbetningstid på flera veckor till 

flera månader vilket gör det svårt att finna felorsaken. 

Felorsaken blir svår att identifiera då tiden från det att felet 

uppstått tills att det upptäcks är lång och det därmed blir 

svårt att spåra grundorsaken till problemet. 

 

Förbättringsförslag: Anpassa batchstorleken efter kapaciteten på 

värmebehandlingen. Värmebehandlingen är en flaskhals då 

alla order passerar genom denna process. Förslag på nytt 

flöde är att låta laserskärningen bearbeta hela ordern och 

bygga upp ett mellanlager, eftersom att ordern i detta läge 

bara består av platta plåtar behövs mindre lageryta. Låt 

därefter införa ett dragande system baserat på 

värmebehandlingskapaciteten vilket innebär att 

operatörerna bearbeta färre produkter åt gången för att gå 

mot ett enstycksflöde. Detta gör det möjligt att flytta 

arbetskraft mellan de olika delprocesserna när behov 

uppstår. 

 

 

Iakttagelse 14:   Oflexibel personal 

 

Beskrivning:  Personal som för tillfället har lite att göra vid sin station har 

svårigheter att uppmärksamma när en annan avdelning 

behöver hjälp. 

 

Analys: Det finns rutiner om att de anställd i produktionen ska 

försöka avlasta varandra om tid finns tillgänglig men denna 

rutin sitter inte i ryggraden hos alla anställda. Att rutinen 

inte sitter i ryggraden beror även på att det är svårt att veta 

exakt var hjälp behövs och vad som kan göras. 

 

Förbättringsförslag: Skapa och förbättra rutinen hos de anställda att de ska 

hjälpa andra avdelningar när det finns tid över men utan att 

det påverkar underhållsarbetet. Utfärda visuellt styrning 

med hjälp av tavlor där de anställda dirigeras dit arbetet 

finns. Detta för att bygga upp en rutin som ständigt efter 
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följs. För att detta ska fungera måste tydliga 

arbetsinstruktioner införas angående det arbete som kan 

utföras av alla, exempelvis bör det finnas en instruktion i 

avdelningen kontroll för hur märkningen av produkterna 

ska utföras.  

 

 

Iakttagelse 15:   Brister angående felsäkring 

 

Beskrivning:  En hel order kan genomgå alla tillverkningsprocesser fram 

tills att de når de kontrollerande delprocesserna utan att fel 

upptäcks. Om fel upptäcks i de kontrollerande 

delprocesserna är det oftast fel på ett stort antal produkter 

vilket leder till omfattande konsekvenser i form av både tid 

och kostnad.  

 

Analys: När de kontrollerande delprocesserna får hantera massor av 

felaktiga produkter tar detta mycket värdefull tid och energi 

från de redan högt belastade kontrollerande delprocesserna.  

 

Förbättringsförslag: Bygga in kvalitet i systemet genom att trycka på 

standardiserat arbetssätt vilket förhindrar att fel uppkommer 

samt att minska batchstorleken för att upptäcka fel tidigare i 

kedjan, se förbättringsförslag för Iakttagelse 13: 

Batchstorlekar. 

 

 

Iakttagelse 16:   Många och stora lager 

 

Beskrivning:  På grund av det tryckande systemet uppstår lager efter varje 

delprocess från och med att tillverkningen har startat.  

 

Analys: Många av produkterna är väldigt stora och tar mycket plats 

vilket leder till att lagren tar upp en stor del av 

verkstadsgolvet och att alla företagets lager fylls upp. På 

grund av brist av lageryta kan en och samma order placeras 

på två olika lagerplatser vilket gör det svårt för de anställda 

att finna ordern. Stora lager döljer problem i processerna, ju 

mindre lager desto känsligare blir processen för störningar. 

Om det inte finns något lager måste problem som 

uppkommer lösas omedelbart för att arbetet ska kunna 

fortsätta. 

 

Förbättringsförslag: Se Iakttagelse 13: Batchstorlekar. 
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Iakttagelse 17:   Lagerplats 

 

Beskrivning:  På grund av att det finns många och stora lager är det svårt 

att lokalisera en lagerplats vid lagerläggning och vid 

uthämtning av ordern.  

 

Analys: Då lagren kontant är fulla är det svårt att organisera upp 

och skapa struktur angående lagerläggandet av order.  

 

Förbättringsförslag: Det behövs fritt utrymme för att kunna organisera och 

strukturera upp lagerläggningen för att åstadkomma fritt 

utrymme behöver lagren elimineras.   

 

 

Iakttagelse 18:   Komplicerad frisläppning 

 

Beskrivning:  Innan frisläppningen kan genomföras behöver all 

nödvändig information vara samlad för att kontrolleras 

vilket idag är en tidskrävande process som kräver god 

kommunikation mellan de anställda.  

 

Analys: För att frisläppningen ska kunna godkänna ordern måste 

alla dokument angående provningarna finnas samlade vilket 

är en tidskrävande process på grund av att dokumenten ska 

hanteras av ett flertal anställda. Alla delprocesser för intern 

provning står för hanteringen av tillhörande 

provningsdokument vilket fungerar bra. Hanteringen av den 

externa provningens dokument utförs i flera steg. En 

anställd utfärdar provningsdokumenten som sedan ska 

sändas med provplåtarna till den externa provningen, denna 

uppgift lämnas över till en annan anställd som ansvarar för 

att sända iväg dokumenten och provplåtarna. Provsvaren tas 

emot av samma anställd som sänder iväg dokumenten och 

provplåtarna därefter vidarebefordras dokumenten till 

frisläppningen för kontroll. Den externa 

provningsprocessen vandrar mellan ett flertal anställda 

vilket orsakar väntan, onödiga arbetsmoment och bidrar till 

att den icke värdeskapande tiden ökar.  

 

Förbättringsförslag: Provplåtsprocessen går att förbättra och effektivisera 

genom att studera provplåtsprocessen som en egen lina. 

Genom att studera processen som en egen lina kommer det 

värdeskapande och icke värdeskapande arbetet framgå på 

ett tydligare sätt. 
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Iakttagelse 19:  Arbetsinstruktioner och arbetsbeskrivningar för 

delprocessen kontroll 

 

Beskrivning:  Det är svårt för anställda från andra delprocesser att när tid 

finns tillgänglig kunna hjälpa till vid delprocessen kontroll 

då det saknas tydliga instruktioner och beskrivningar om 

hur arbetet i delprocessen ska utföras. 

 

Analys: Arbetsbeskrivningar finns tillgängliga för de anställda men 

dessa är svårtillgängliga och fungerar inte som 

arbetsinstruktioner då varje specifikt fall ser olika ut i de 

olika delprocesserna. 

 

Förbättringsförslag: Låt de anställda utfärda sina egna 

standarder/arbetsinstruktioner. Dessa standarder ska följas 

och standardiseras vilket kommer underlätta för de 

anställda vid delprocessen samt underlätta för de som 

försöker hjälpa till på delprocessen.  
 

5.2.2 INFORMATIONSFLÖDE 

I denna underrubrik behandlas iakttagelse 20-24, dessa iakttagelser är hämtade 

från underrubrik 4.3.5 Sammanställning där problemorsakerna är identifierade. 

Dessa felorsaker är att informationen saknas, informationen är bristfällig, 

informationen är tolkningsbar/otydlig, informationen är felaktig samt att 

informationen är oläslig. Felorsakerna ställs upp som iakttagelser och analyseras 

var för sig med hjälp av ett ishikawadiagram, detta på grund av att grundorsakerna 

inte är uppenbara utan måste analyseras fram på djupet. Därefter presenteras ett 

gemensamt förbättringsförslag för iakttagelserna 20-24.  

  

Iakttagelse 20:   Information saknas 

 

Beskrivning:  Information angående vad som ska utföras med ordern 

saknas för avdelningarna röntgen, kontroll och paketering. 

Se vilken information som saknas i underrubrik 4.3.5 

Sammanställning.   
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Analys:  I Diagram 9 – Ishikawadiagram av Information saknas 

nedan analyseras iakttagelsen, Information saknas. 

Information saknas sätts upp som huvudproblem och data 

hämtad från underrubriken 4.3.5 Sammanställning  sätts 

upp som underproblem. Samt anges framanalyserade 

problemorsaker till underproblemen.  

 Från Diagram 9 – Ishikawadiagram av Information saknas 

ovan framgår det att det finns tre identifierbara 

problemorsaker som återkommer för flera av 

underproblemen. Dessa är att det inte finns någon standard, 

att det inte finns några rutiner angående underproblemen 

och att informationen anses vara självklar. Det framgår 

även att problemorsakerna analyserade i samband med 

informationsflödet, se underrubrik 4.3.3 Informationsflöde, 

fördelaktigt åtgärdas i orderkravet då orderkravet används 

av alla berörda delprocesser. 

 

 

Iakttagelse 21:  Informationen är bristfällig 

 

Beskrivning:  Information angående vad som ska utföras med ordern är 

bristfällig för avdelningarna röntgen och kontroll. Se vilken 

information som är bristfällig i underrubriken 4.3.5 

Sammanställning. 

Diagram 9 – Ishikawadiagram av Information saknas 
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Analys:  I Diagram 10 – Ishikawadiagram av Information är 

bristfällig nedan analyseras iakttagelsen, Bristfällig 

information. Bristfällig information sätts upp som 

huvudproblem och data hämtad från underrubrik 4.3.5 

Sammanställning sätts upp som underproblem. Samt anges 

framanalyserade problemorsaker till underproblemen.  

 Från Diagram 10 – Ishikawadiagram av Information är 

bristfällig ovan framgår det att den mest förekommande 

och identifierbara problemorsaken till underproblemen är 

att det uppstår problem när det inte finns någon standard 

eller att standarden är fel utformad. Andra förekommande 

problemorsaker är att det saknas rutiner, att informationen 

är svår att finna och att det uppstår oklarheter vad gällande 

vad som går att utföra och vem som har ansvar för 

uppgiften. Det framgår även att problemorsakerna 

analyserade i samband med informationsflödet, se 

underrubrik 4.3.3 Informationsflöde, fördelaktigt åtgärdas i 

orderkravet då orderkravet används av alla berörda 

delprocesser. 

  

 Diagram 10 – Ishikawadiagram av Information är bristfällig 
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Iakttagelse 22:  Informationen är tolkningsbar/otydlig 

 

Beskrivning:  Information angående vad som ska utföras med ordern är 

tolkningsbar/otydlig för avdelningarna röntgen, kontroll 

och paketering. Se vilken information som är 

tolkningsbar/otydlig i underrubrik 4.3.5 Sammanställning. 

 

Analys: I Diagram 11 – Ishikawadiagram av Tolkningsbar/otydlig 

information nedan analyseras iakttagelsen att informationen 

är tolkningsbar/otydlig. Tolkningsbar/otydlig information 

sätts upp som huvudproblem och data hämtad från 

underrubrik 4.3.5 Sammanställning  sätts upp som 

underproblem. Samt anges framanalyserade 

problemorsaker till underproblemen. 

 

Från Diagram 11 – Ishikawadiagram av 

Tolkningsbar/otydlig information ovan går det att 

identifiera den mest förekommande problemorsaken till att 

informationen blir tolkningsbar/otydlig och denna orsak är 

att det inte finns någon standard. Fler förekommande 

problemorsaker är att det inte finns några rutiner och att det 

används olika språk vid förmedling av information. Det 

framgår även att problemorsakerna analyserade i samband 

Diagram 11 – Ishikawadiagram av Tolkningsbar/otydlig information 
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med informationsflödet, se underrubrik 4.3.3 

Informationsflöde, fördelaktigt åtgärdas i orderkravet. 

 

 

Iakttagelse 23:  Informationen är felaktig 

 

Beskrivning:  Information angående vad som ska utföras med ordern är 

felaktig för avdelningarna röntgen och kontroll. Se vilken 

information som är felaktig i underrubrik 4.3.5 

Sammanställning. 

 

Analys: I Diagram 12 – Ishikawadiagram av Felaktig information 

nedan analyseras iakttagelsen, Felaktig information. 

Felaktig information sätts upp som huvudproblem och data 

hämtad från underrubrik 4.3.5 Sammanställning  sätts upp 

som underproblem. Samt anges framanalyserade 

problemorsaker till underproblemen.  

Från Diagram 12 – Ishikawadiagram av Felaktig 

information ovan går det att identifiera den mest 

förekommande problemorsaken till att informationen är 

felaktig är att det inte finns någon standard. Andra 

förekommande problemorsaker är att det inte finns rutiner 

Diagram 12 – Ishikawadiagram av Felaktig information 
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och att tider och personal inte är uppdaterade till senaste 

versionen. 

 

 

Iakttagelse 24:  Informationen är oläslig 

 

Beskrivning:  Information angående vad som ska utföras med ordern är 

oläslig för kontrollavdelningen. Se vilken information som 

är oläslig i underrubrik 4.3.5 Sammanställning. 

 

Analys: I Diagram 13 – Ishikawadiagram av Oläslig information 

nedan analyseras iakttagelsen, Oläslig information. Oläslig 

information sätts upp som huvudproblem och data hämtad 

från underrubrik 4.3.5 Sammanställning  sätts upp som 

underproblem. Samt anges framanalyserade 

problemorsaker till underproblemen. 

Från Diagram 13 – Ishikawadiagram av Oläslig 

information ovan går tre identifierbara problem orsaker att 

utläsa angående varför informationen är oläslig, dessa är 

bristande datakunskap, saknad av standard samt fel 

anpassat format på mallen. Dessa problemorsaker går att 

koppla till orderkravet där alla tre problemorsakerna 

förekommer. 

 

 

  

Diagram 13 – Ishikawadiagram av Oläslig information 
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Förbättringsförslag iakttagelse 20-24:  

 

Det som framgår från analysen av iakttagelserna 20-24 är 

att det ofta saknas standard och rutiner för hur 

informationen ska förmedlas samt anses viss information 

vara självklar eller att det är oklart vem som har ansvar. 

Näst intill alla problemorsaker går att koppla till 

orderkravet, antingen skulle informationen behöva finnas 

där eller bli tydligare. Informationsflödet efter tillverkning 

går att förbättra genom att uppdatera orderkravet så att all 

nödvändig information identifierad i underrubrik 4.3.3 

Informationsflöde finns tillgänglig för gällande delprocess 

efter tillverkningen. 

5.3 NULÄGESANALYS PROVPLÅTAR 
I detta avsnitt analyseras iakttagelse 25 angående provplåtarna samt ges ett 

förbättringsförslag. 

 

Iakttagelse 25:   Komplicerad hantering av provplåtar  

 

Beskrivning:  Som det ser ut idag står processen angående hanteringen av 

provplåtarna för stor del av leveransförseningarna på grund 

av att provsvaren tillhandahålls för sent.  

 

Analys: Hanteringen av provplåtar blir komplicerad då det är många 

anställda i olika delprocesser inblandade i hanteringen av 

provplåtarna. Det tar i många fall längre tid att få 

provsvaren från den externa provningen än det tar för 

ordern att passera alla interna kontroller. Detta medför 

väntan samt förlänger tiden ordern ligger på lager innan den 

kan paketeras och skickas iväg till kund. Om provplåtarna 

skulle skickas iväg snabbare till den externa provningen 

minskar risken att provsvaren tillhandahålls för sent. Idag 

går provplåtarna direkt efter att de har passerat ugnen 

vidare till betningen, provplåtarna går vidare i kedjan 

separerat och före den tillhörande ordern. Därefter kan 

provplåtarna skickas till den externa provningen. 

 

Förbättringsförslag: Provplåtsprocessen går att förbättra och effektivisera 

genom att studera provplåtsprocessen som en egen lina. 

Genom att studera provplåtsprocessen som en egen lina 

kommer det värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteterna framgå på ett tydligare sätt. 
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Ett förslag angående det administrativa arbetet med 

provplåtshanteringen är att den som utfärdar intygen för 

den externa provningen även fördelaktigt hanterar och 

sänder iväg provplåtarna samt står för kontakten med den 

externa provningen (tar emot provsvar).  

5.4 LEVERANSFÖRSENINGAR 
I detta avsnitt kommer materialet från avsnitt 4.5 Avvikelserapportering från 

OSTP att analyseras. Reflektioner från analysen redogörs samt utfärdas 

rekommendationer till förbättringar. 

 

Analys:  OSTP har ett mål på den månadsvisa leveranssäkerheten på 

95 procent. I Diagram 7 – Sammanställning av OSTPs 

leveranssäkerhet år 2013 presenterat i underrubriken 4.5.1 

Leveranssäkerhet framgår det tydligt att OSTP under år 

2013 inte uppnått sitt mål med den månadsvisa 

leveranssäkerheten. Det resultat som varit närmast 

målvärdet för den månadsvisa leveranssäkerhet är för mars 

månad där leveranssäkerheten var 89 procent. Det svagaste 

resultatet för den månadsvisa leveranssäkerheten har skett i 

augusti månad där den månadsvisa leveranssäkerheten var 

71 procent.  

  

 Från underrubriken 4.5.2 Årlig leveranssäkerhet går det att 

utläsa att OSTP även levererar orderrader innan utlovat 

leveransdatum. Detta beror till stor del på att flera order 

som ska till samma kund samlas ihop och levereras 

samtidigt vilket kan vara ett önskemål från kund.  

 

Den månadsvisa leveranssäkerheten kopplas till data som 

visas i underrubriken 4.5.3 Orsaker leveransförseningar 

visar att de två största aktiviteter som orsakar till 

leveransförseningar varje månad är aktiviteten 

administration och aktiviteten sen paketering/utleverans. 

Aktiviteten administration står tydligt för den aktivitet som 

orsakar störst andel leveransförseningar. Målet för den 

månadsvisa leveranssäkerheten för administration är av 

OSTP utfärdad till 1.5 procent vilket inte har uppnåtts för 

hela år 2013. I augusti månad står administration för störst 

andel av de månadsvisa leveransförseningar nämligen 18.3 

procent, resultatet närmast målvärdet är gjort i maj månad 

där värdet visar 3.6 procent. Aktiviteten sen 

paketering/utleverans har ett målvärde för den månadsvisa 

leveranssäkerheten utfärdat av OSTP på 1.9 procent. Detta 

målvärde uppnås inte för månaderna, februari, mars, april, 
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maj, juni, juli, augusti och september. Aktiviteter som har 

uppnått givna månadsvisa målvärde utfärdade av OSTP är 

omarbetning/reparationer, sen röntgen och sen plock ur 

lager/slutkontroll.   

 

Sammanställningen av aktivisternas månadsvisa 

leveransförsening visar att administration står för störst 

andel av OSTPs totala leveransförseningar, 67.22 procent. 

Näst störst andel står sen paketering/utleverans för med en 

andel på 20.21 procent. Dessa två aktiviteter står för 87.43 

procent av OSTPs totala leveransförseningar. 

 

Reflektion: För att kunna arbeta effektivt med ständiga förbättringar är 

det viktigt att dokumentera utvecklingen för att finna 

avvikelser och trender. OSTP arbetar regelbundet med att 

dokumentera företagets utveckling gällande 

leveranssäkerheten. Från OSTPs dokumentation angående 

leveranssäkerheten framgår negativa avvikelser tydligt, de 

negativa avvikelserna för år 2013 är framförallt 

administration och sen paketering/utleverans. Trenden visar 

att administrationen under hela året har störst påverkan på 

leveranssäkerheten, vilket är ett tecken på att detta måste 

åtgärdas. Vilka orsaker som ingår i de olika aktiviteterna 

som orsakar leveransförseningarna är identifierade och 

kända av företaget vilket gör det möjligt att analysera och 

förbättra leveranssäkerheten.  

  

 Utifrån den månadsvisa leveranssäkerheten som under hela 

året ligger under målvärdet och är som lägst under 

semesterperioden ger en indikation om att planeringen kan 

behöva ses över. Detta stärks även av värdena på de årliga 

leveransförseningarna som visar att orderrader levereras 

både tidigare och senare än utlovat. Att orderrader levereras 

tidigare än utlovat datum kan utifrån ett miljöperspektiv 

och med avseende på transportkostnader vara ett upplägg 

att föredra men produktionsmässigt kan det vara en 

nackdel.  Nackdelen är att de order som tidigareläggs tar 

resurser från de order som är i tid, resurser i form av 

människor, maskiner och yta i form av lager. 

 

Förbättringsförslag:  De största orsakerna under aktiviteten administration bör 

kartläggas och analyseras för att företaget sedan ska kunna 

förbättra eller åtgärda problemen.  
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 Företaget bör granska de orderrader som levereras ut innan 

utlovat leveransdatum för att undersöka om dessa har en 

negativ effekt för de orderrader som levereras efter lovad 

leveranstid. Om en negativ effekt kan identifieras bör 

företaget se över sin planering  

5.5 NULÄGESANALYS AV ORDERKRAVET 
 

Många iakttagelser och problemorsaker från underrubrik 5.2.2 Informationsflöde 

har kunnat kopplas till orderkravet därför har en analys av orderkravet utfärdats.  

 

Beskrivning:  Orderkravet är ett dokument som innefattande kundkravet 

och finns tillgängligt på intranätet som alla berörda 

delprocesser har tillgång till. Upplägget på orderkravet 

består av en mall, se Bilaga 10 – Orderkrav, som fylls i allt 

eftersom informationen angående kundkraven utläses från 

grundorder. Mallen består av en tabell med fem kolumner 

och ett antal rader. I den första kolumnen fylls information i 

om vilken typ av specifikation som ska utfärdas med 

ordern, i andra kolumnen anges tilläggsinformation 

angående specifikationen, i den tredje, fjärde och femte 

kolumnen kryssas rutan i om specifikationen berör 

orderregistrering, planering eller QA avdelningen. Överst i 

mallen står det interna ordernumret, även datum och 

ansvarig utfärdare av orderkravet är angivet i mallen. 

 

Analys:  Informationen till orderkravet sammanställs direkt från 

grundordern vilket leder till att det blir svårt att urskilja om 

någon information har missats eftersom specifikationerna 

alltid skrivs in i tabellen i olika ordning. Eftersom att 

mallen är helt tom från start varierar även ordval och 

formulering av specifikationerna och tillhörande 

tilläggsinformation vilket skapar förvirring hos de 

anställda. Tilläggsinformationen som anges i mallen 

hänvisas till angivna arbetsrutiner som finns på intranätet, 

till olika typer av standarder eller så anges 

tilläggsinformationen med eget ordval. Antal mätningar, del 

av ordern som ska kontrolleras, yta som ska kontrolleras 

och vilken metod som ska användas skriv i olika ordning 

för varje orderkrav. Procenttal används utan att beskriva i 

vilket syfte det ska användas.  

 

Förbättringsförslag: För att felsäkra att all nödvändig information som behövs i 

produktionen kommer med i orderkravet bör orderkravet 

utformas som en checklista. Denna utformning kommer 
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vara till hjälp och felsäkra att all nödvändig information 

kommer med i orderkravet. Förbättringsförslaget av 

orderkravet är utformat så att information som i nuläget 

saknas i orderkravet kommer läggas till. Ett förslag på en 

ny utformning av orderkravet har utfärdats, se Bilaga 11 – 

Förbättringsförslag orderkrav. 

 

På nästkommande sida ges en beskrivning av 

förbättringsförslaget samt visas ett utdrag av 

förbättringsförslaget. 

 

 I Figur 8 – Ett utdrag av förbättringsförslaget av 

orderkravet nedan visas ett utdrag från utformningen av 

förbättringsförslaget av orderkravet. 

Figur 8 – Ett utdrag av förbättringsförslaget av orderkravet 
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Vid sammanställning av kundkraven i delprocessen Q-order 

utgår den anställde ifrån grundordern när denne arbetar med 

orderkravet som även fungerar som en checklista. 

Orderkravet följs som en checklista, uppifrån och ner, där 

allt ska dokumenteras. Genom att arbeta uppifrån och ner 

dokumentera vad som ska utföras med ordern och vad som 

inte ska utföras med ordern för att eliminera osäkerhet. I 

orderkravet anges typ av specifikation som ska utföras med 

ordern samt tillsäggsinformation för att förtydliga 

specifikationen.  

 

Orderkravet är utformat så att den anställde först fyller i det 

interna orderrummet därefter anges vem som är ansvarig 

säljare, vem kunden är och en beskrivning av projektet, 

datum för utfärdandet av orderkravet, ansvarig för 

utfärdandet av orderkravet och vilket revisionsnummer 

orderkravet har. Denna information bör finnas tillgänglig i 

orderkravet för att underlätta för de anställda att finna 

ansvarig person ifall att frågor uppstår. En 

projektbeskrivning ges för att motivera de anställda då det 

blir mer intressant att utföra sitt arbete om produkternas 

användningsområde är känt. Om det sker några 

förändringar i orderkravet, exempelvis för att kunden har 

ändrat sig, visas detta med hjälp av ett revisionsnummer. 

Vidare anges kundkraven för en delprocess i taget där all 

nödvändig information för varje delprocess ska finnas med. 

Specifikationerna som står i den vänstra spalten under varje 

delprocess är fastställda. För att standardisera innehållet i 

orderkravet är det angett hur tilläggsinformationen ska 

anges.  

 

Förslaget på orderkravet bör testas och analyseras genom 

att stoppa processen när problem uppstår för att snabbt 

finna grundorsaken till problemet och därmed åtgärda 

problemet. Orderkravet bör testas och analyseras av alla 

berörda delprocesser. Detta för att samla in åsikter till 

förbättringar för att kunna utföra ytterligare justeringar av 

utformningen, exempelvis genom att ta bort eller lägga till 

information i orderkravet.  Med hjälp av tester och analyser 

av orderkravet eftersträva ett välfungerande och 

problemfritt informationsflöde där ingen osäkerhet uppstår.  
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6 SLUTSATS OCH 
REKOMMENDATIONER 

 
 

I detta kapitel besvaras frågeställningen samt presenteras rekommendationer 

angående förbättringsmöjligheter på kort och lång sikt. Rekommendationer och 

möjliga förbättringsförslag redogörs även för fortsatta studier angående detta 

examensarbete.   

6.1 SVAR TILL FRÅGESTÄLLNING 
I detta avsnitt besvaras frågeställning som formulerades i uppstarten av detta 

examensarbete, se underrubrik 1.4.3 Frågeställningar.   

 

Den första frågeställningen var: 

1. Varför uppstår det problem i produktionen? 

 

Orsakerna till att problem uppstår i produktionen går att dela in i sex 

problemområden, information, lager, externbesiktning/kontroll, 

körplanen, certifikat och utbildning. Det största problemområdet har 

identifierats till information. Problemorsakerna till problemområdet 

information är att information angående kundkraven saknas samt är 

bristfällig, tolkningsbar/otydlig, felaktig och oläslig.  När 

informationen angående kundkraven framkallar osäkerhet hos de 

anställda uppstår det problem i produktionen.  

 

Den andra frågeställningen var: 

2. Vilka icke värdeskapande aktiviteter sker i informationsflödet? 

 

Vid analys av värdeflödet för delprocesserna före tillverkning, efter 

tillverkning samt för provplåtsprocesserna har de icke värdeskapande 

aktiviteterna framgått från de identifierade aktiviteterna som orsakar 

problem i delprocesserna. Majoriteten av de problem som uppstår i 

delprocesserna grundar sig i att det uppstått kommunikationsmissar 

eller att det uppstått osäkerhet gällande informationen. Detta leder till 

icke värdeskapande aktiviteter i form av informationssökande.  

    

Den tredje frågeställningen var: 

3. Hur kan informationsflödet förbättras? 

 

Informationsflödet kan förbättras genom att eliminera att 

informationen framkallar osäkerhet hos de anställda. Osäkerheten 

elimineras genom att felsäkra informationsflödet redan vid 

sammanställningen av kundkraven. Felsäkringen omfattar att en 

standard införs angående arbetet som står för att samla in information 
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som är nödvändig för delprocesserna längre ner i kedjan. Genom att 

lista all information och därifrån tydligt visa vad som ska utförs och 

inte utföras för den specifika ordern eliminera osäkerheten. 

 

Den fjärde frågeställningen var: 

4. Hur påverkas OSTPs leveranssäkerhet av informationsflödet? 

 

Leveranssäkerheten påverkas av att mycket icke värdeskapande 

aktiviteter sker angående informationsflödet. Dessa icke 

värdeskapande aktiviteter består av informationssökande och 

kommunikationsmissar vilket bidrar till långa ledtider.  

 

Den femte frågeställningen var: 

5. Hur kan företagets arbete med Lean appliceras på hanteringen av 

projektorder? 

 

För att applicera Lean på hanteringen av projektorder bör först de 

administrativa delprocessernas arbete standardiseras och knytas 

samman bättre med delprocesserna i produktionen.  

6.2 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 
I detta avsnitt ges rekommendationer för kortsiktiga förbättringar och långsiktiga 

förbättringar. Förbättringsområdena presenteras först kortfattat för att sedan 

specificeras på djupet. 

 

I Figur 9 – Förbättringspunkter på kort och lång sikt listas på nästkommande sida 

framarbetade förbättringsmöjligheter för att effektivisera informationsflödet och 

därmed minska leveransförseningarna för projektorder. Förbättringsmöjligheterna 

är uppdelade i två kategorier, förbättringar som på ett effektivt sätt ger resultat på 

kort sikt och förbättringar som ger ett hållbart resultat på lång sikt. Där de 

långsiktiga förbättringarna bygger på att de kortsiktiga förbättringarna har ett 

varaktigt syfte. Dessa kategorier förklaras mer utförligt i underliggande rubriker, 

6.2.1 Kort sikt och 6.2.2 Lång sikt. 
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6.2.1 KORT SIKT 

Denna studie har visat att den största orsaken till att problem uppstår i 

delprocesserna efter tillverkning är att kvalitén på informationen angående 

kundkraven skapar tveksamheter och osäkerhet för de anställda. För att 

delprocesserna efter tillverkning ska kunna utföra sitt arbete utan problem är 

delprocesserna beroende av att kundkraven som finns sammanställda i orderkravet 

är aktuella, noggrant formulerade, korrekta, kompatibla och finns tillgängliga för 

den berörda delprocessen.  Orderkravet kan likställas med arbetsinstruktioner för 

de anställda i delprocesserna efter tillverkning på grund av den vida variationen på 

kundernas krav. Genom att eliminera tveksamheter och osäkerheter som uppstår i 

orderkravet går arbetsprocessen för de anställda efter tillverkning att förbättra. För 

att eliminera tveksamheter och osäkerhet i orderkravet bör orderkravet omarbetas 

vilket kommer bidra till ett mer strukturerat och standardiserat informationsflöde. 

För att undvika misstag och att information faller bort vid ifyllnad av orderkravet 

bör orderkravet utformas som en checklista för att felsäkra informationsflödet, se 

förbättringsförslag av orderkrav i Bilaga 11 – Förbättringsförslag orderkrav. 

 

Nästa punkt i förbättringsarbetet är att upprätthålla kvalitén på orderkravet genom 

att om nödvändigt stoppa processen när fel uppkommer och där med lösa 

• Inför struktur och standardiserat arbete i alla delprocesser

• För upp problemen till ytan med mindre lager mellan 
delprocesserna

• Teamwork, upprätthåll och utveckla lagarbetet i och mellan 
delprocesserna

Kort sikt, kortsiktiga förbättringar

• Minska lager mellan delprocesserna med hjälp av att minska 
batchstorlekarna

• Minska ledtider

• Bygga in kvalitet i hela verksamheten

• Samla order på hög och arbeta effektivt med produktionsutjämning

• Utbilda och utveckla en flexibel personal

• Skapa en tydligare filosofi inom företaget med ett gemensamt mål 
för att engagera ledningen och motivera personalen

Lång sikt, långsiktiga förbättringar

Figur 9 – Förbättringspunkter på kort och lång sikt 
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problemet från grunden. Ett effektivt sätt att arbeta med problemlösning är att föra 

upp problemen till ytan med hjälp av att minska lagren mellan de olika 

delprocesserna. Mindre lager kommer leda till att delprocesserna blir känsligare 

för störningar vilket leder till att problem upptäcks snabbare och måste lösas 

snabbare. Grundorsaken till problemen identifieras därefter genom att vid varje 

stopp analysera varför stoppet har uppkommit, exempelvis att med hjälp av 

leanverktyget 5 Varför eliminera varje felorsak.  

   

Sista punkten för att effektivisera informationsflödet på kort sikt är att arbeta 

effektivt med teamwork som grund. Med hjälp av lagarbete som består av 

anställda från olika avdelningar förbättra kommunikationen. Lagarbete underlättar 

för de anställda att uppmärksamma varandra på detaljer och förändringar, samt 

förkortas informationssökningsprocessen vid frågetecken då det blir lättare att 

söka upp ansvarig.    

6.2.2 LÅNG SIKT 

De långsiktiga förbättringarna bygger på ett fortsatt arbete med de kortsiktiga 

förbättringarna.  

 

Idag har OSTP ett väl fungerande Leanarbete för produktionen av 

standardprodukter, vilket även behöver appliceras för administrationen och 

produktionen av specialprodukter. Företaget är i behov av effektivisering då 

OSTPs orderingång av projektorder med efterfrågan på specialprodukter har ökat 

och kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i framtiden.  

Som OSTP är uppbyggt idag är ett enstycksflöde en omöjlighet men en lösning 

för att minska lagren mellan delprocesserna är att minska på batchstorlekarna. Ett 

alternativ för att minska batchstorlekarna är att anpassa batcherna till 

produktionens flaskhals, värmebehandlingen.  Mindre batchstorlekar kommer 

bidra till att fel i produktionen upptäcks tidigare vilket kommer förbättra 

företagets kvalitetssäkring. 

 

Mindre batchstorlekar kommer i sin tur bidra till mindre lager mellan 

delprocesserna vilket skapar kortare ledtider för produkterna. Mindre lager och 

kortare ledtider kommer bidra till att OSTP kan lämna säkrare leveranstider samt 

underlätta arbetet angående bokning av extern provning och besiktning. 

 

Specificera företagets mål med vilken kvalitet produkterna ska uppfylla. Undersök 

vilka provningar som kunden ofta vill att produkten ska genomgå och utforma 

därefter paket med provningar. Prissätt paketen och utifrån kundens önskemål 

plockas provningar bort eller läggs till, utgå från en standard och ändra denna 

istället för att kundanpassa ordern från första början.  

 

För att undvika över- och underbelastning i produktion är ett effektivt arbete med 

produktionsutjämning fördelaktigt. Genom att jämna ut produktionen och 
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planering kommer flödet förbättras och resurserna utnyttjas på ett mer effektivt 

sätt. De anställda ges möjlighet att rotera mer i produktionen vilket stimulerar och 

motiverar arbetet.  

 

För att nå framgång med de kortsiktiga och långsiktiga förbättringarna bör 

företagets interna filosofi bli tydligare genom att definiera ett gemensamt mål och 

arbeta mer som ett team över hela organisationen. Att med hjälp av ledningen 

engagemang skapa en helhetskultur som bygger på att alla individer i 

organisationen ständigt lär sig tillsammans med det gemensamma målet att höja 

värdet för kunden.    
 

6.3 FORTSATTA STUDIER 
Fortsatta studier är möjliga inom detta examensarbete för att åstadkomma ett 

resultat som är implementerbart för OSTPs verksamhet. För att uppnå ett 

implementerbart resultat skulle detta examensarbete behöva avgränsas i mindre 

områden som kan studeras och analyseras på djupet under en längre tid. Genom 

att dela upp studien i mindre områden och gå djupare in på varje område utföra 

tillförlitliga tidsstudier. Dessa tidsstudier används senare som grund för att 

genomföra beräkningar med syfte att förbättra arbetsprocessen.   

 

Under detta examensarbete har intresse för fortsatta studier väckts angående 

delprocesserna, försäljning, planering och röntgen. Nya frågeställningar som har 

dykt upp angående dessa delprocesser är: 

 

 Är det möjligt att ta fram ett underlag som redan från delprocessen 

försäljning täcker upp all nödvändig information för resterande 

delprocesser? 

 Går OSTPs produktion att effektiviseras med hjälp av en annan typ av 

planering? 

 Kan en planering utformas för att effektivisera varje enskild delprocess 

orderbearbetning och arbetssätt?  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
 

Intervjuunderlag 

 

1. Hur ser din arbetsprocess ut steg för steg? 

2. Vilka problem uppstår under din arbetsprocess och varför uppstår dessa 

problem? 

3. Vilken information behövs för att genomföra ditt arbete? 

4. Vilka olika dokument används i din arbetsprocess? 

5. Vilka delar fungerar bra i din arbetsprocess idag? 

6. Hur skulle den optimala arbetsprocessen se ut i dina ögon? 
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Bilaga 2 – Provningsintyg för röntgen 

 

Provningsintyg för röntgen uthämtat 2014-05-16
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Bilaga 3 – Provningsintyg för penetranttest  

 

Provningsintyg för penetranttest uthämtat 2014-05-14 
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Bilaga 4 – Provningsintyg för dimensionskontroll 

 

Provningsintyg för dimensionskontroll uthämtat 2014-05-02 
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Bilaga 5 – Provningsintyg för hårdhetskontroll 

 

Provningsintyg för hårdhetskontroll uthämtat 2014-05-02 
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Bilaga 6 – Provningsintyg för ferritprovning 

 

Provningsintyg för ferritprovning uthämtat 2014-05-02 
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Bilaga 7 – Provningsintyg för PMI kontroll  

 

Provningsintyg för PMI kontroll uthämtat 2014-05-02 
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Bilaga 8 – Sammanställning av leveranssäkerheten år 2013 framtagen av OSTP  

 

Sammanställning av leveranssäkerhet år 2013 framtagen av OSTP uthämtad 

2014-04-30 

 

Medelvärde för årlig leveranssäkerhet samt en sammanställning av orderrader för 

år 2013. 

Leveranssäkerhet - 2013

Antal rätt Antal tidiga Antal sena Totalt

Mätt emot +4 dagar: 88% 10911 1831 1723 14465

Mätt emot dag: 81% 9911 1831 2723 14465
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Bilaga 9 – Sammanställning av orsaker till leveransförseningar framtagen av 

OSTP 

 

Orsaker till leveransförseningar inom aktiviteterna år 2013 uthämtad 2014-04-30 

 

  

Orsak Antal orderrader % av förseningar % av alla levererade orderrader

Sena provsvar extern provning 313 11,5% 2,2%

Kundrelaterat 303 11,1% 2,1%

Sen paketering 227 8,3% 1,6%

Senast lovat ändrat/jakobstad 209 7,7% 1,4%

Sen utleverans 197 7,2% 1,4%

Fel lovad dag/jakobstad 182 6,7% 1,3%

Sen köpartikel/lego 157 5,8% 1,1%

Speditörsrelaterat 151 5,5% 1,0%

Datarelaterat 137 5,0% 0,9%

Senast lovat ändrat/ö-vik 123 4,5% 0,9%

Sen produktion/överbeläggning 113 4,1% 0,8%

Fel shipping point/jakobstad 91 3,3% 0,6%

Senast lovat ändrat/ö-vik2 65 2,4% 0,4%

Sen admin/jakobstad 57 2,1% 0,4%

Sen produktion/100 46 1,7% 0,3%

Fel lovad dag/ö-vik 45 1,7% 0,3%

Sen fakturering 42 1,5% 0,3%

Sen cert/Q 39 1,4% 0,3%

Sen produktion/300 33 1,2% 0,2%

Prov faller ur 31 1,1% 0,2%

Fel shipping point/ö-vik 18 0,7% 0,1%

Fel lovad dag/tyskland 15 0,6% 0,1%

Nya rutiner i lev.d DK 14 0,5% 0,1%

Sent utlagd arbetsorder/ö-vik 13 0,5% 0,1%

Materialbrist 13 0,5% 0,1%

Sen röntgen/överbeläggning 13 0,5% 0,1%

Sen produktion/110 12 0,4% 0,1%

Sen admin 9 0,3% 0,1%

Snävt lovad/ö-vik 7 0,3% 0,0%

Sena provsvar extern provning           6 0,2% 0,0%

Kommunikation/Svedje-Ö-vik 6 0,2% 0,0%

Sent utlagd arbetsorder/svedje 5 0,2% 0,0%

Sen besiktningsman 5 0,2% 0,0%

Sen produktion/200 5 0,2% 0,0%

Sen produktion/500 4 0,1% 0,0%

Råmaterialbrist 3 0,1% 0,0%

Snävt lovat/Jakobstad 2 0,1% 0,0%

Fel shipping point/tyskland 2 0,1% 0,0%

Fel lovad dag/ö-vik 2 0,1% 0,0%

Fel shipping point/nederländerna 2 0,1% 0,0%

Sen admin/ö-vik 1 0,0% 0,0%

Reparationer 1 0,0% 0,0%

Fel shippingpoint/belgien 1 0,0% 0,0%

Senast lovat ändrat/holland 1 0,0% 0,0%

Sen plock ur lager 1 0,0% 0,0%

Senast lovat ändrat/tyskland 1 0,0% 0,0%

Sena orderrader: 2 723 st 100,0% 18,8%

Totalt antal orderrader: 14 465 st
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Bilaga 10 – Orderkrav  

 

Orderkrav utfärdat 2013-12-03, uthämtat 2014-05-14 

Utfärdaren namn 
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Bilaga 11 – Förbättringsförslag orderkrav 

 

Förbättringsförslag av orderkrav 
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