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ABSTRACT 

  
 

ABSTRACT 
 

For a long time Lean has been a well-known concept among manufacturers. The 

interest of understanding Lean and the ability to implement it is common among 

companies. The concept of Lean, used in the right way, can help companies to reduce 

their lead times, their complexity and increase the efficiency of the working processes 

(Hyer och Wemmerlöv, 2002). Unfortunately the work towards increased efficiency 

has primarily been focused on manufacturing and plant work, resulting in that Lean 

has been adjusted to these areas. The conclusion of this is that companies don´t 

prioritize to improve processes such as administrative ones. (Strategic Direction, 

2005) 

 

According to Hyer and Wemmerlöv (2002), the companies can improve 

administrative processes with up to 50%, if only they were prioritized.  

To investigate this problem further, a thesis has been completed, where possible 

improvements for administrative processes has been confirmed. Among these 

suggestions, the solution that proved to provide the largest potentiating was identified 

through calculations.   

The issues addressed in this thesis have a clear connection to the stated purpose. 

Additionally too accomplish the purpose of the thesis, the project was divided into 

two major parts. The case study at the company was the first part, and the result given 

from that study was later validated in a literature study. The combination of these two 

parts led to the final result.  

By applying the methods, presented in the literature study, of removing the non-value 

added time and decrease the remaining value-added time a calculated result were 

accomplished. The final measurable potentiate reached circa 35%, as found in the 

calculations under the result section.  

In conclusion the project group found a great amount of improvement potential within 

processes, the administrative ones included. The result of this case study shows that 

Hyer and Wemmerlöv (2002) were right about the high improvement potential. By 

more implementation of Lean and Sex Sigma the group believe that the improvements 

at the company can be continuous.  
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SAMMANFATTNING 

Under en längre tid har Lean varit ett känt koncept för många tillverkande företag. 

Lean kan, om det används på rätt sätt, bidra till reducerade ledtider, minskad 

komplexitet och ökad effektivitet inom processer. Därför finns det ett stort intresse för 

att lära sig att tillämpa Lean bland många företagare (Hyer och Wemmerlöv, 2002). 

Dock har detta förbättringsarbete inriktats mot att förbättra områden inom tillverkning 

och fabriksarbete, vilket har resulterat i att konceptet har anpassats efter dessa. Detta 

har inneburit att många företag inte valt att effektivisera de administrativa processerna 

inom sina verksamheter (Strategic Direction, 2005). 

Hyer och Wemmerlöv (2002) menar därför att företagen kan tjäna mycket på att se 

över sina administrativa processer, då dessa anses kunna effektiviseras med upp till 50 

%. 

Utifrån detta påstående har ett examensarbete utförts där möjligheter till 

effektivisering av det administrativa arbetet har undersökts. Därefter kunde ett flertal 

lösningar fastställas och den lösning motsvarande den största effektiviseringen har 

identifierats. De frågeställningar som skrevs vid arbetets start, med en tydlig koppling 

till projektets syfte, kom att besvaras under genomförandet av projektarbetet. 

Examensarbetet har bestått av två huvuddelar som har inkluderat flera mindre steg. 

Dessa två huvuddelar har varit en fallstudie på ett industriellt företag och en 

litteraturstudie för att undersöka tidigare forskning inom ämnet. Kombinationen av 

dessa har bidragit till det resultat som redovisas i denna rapport.  

Genom att tillämpa metoderna, hämtade ur litteraturstudien, för att avlägsna icke 

värdeskapande tid samt reducera den värdeskapande tiden som genomfördes i 

fallstudien kunde ett resultat tas fram. Den slutgiltiga reduceringen av tid på 

avdelningen blev cirka 35 %, som motiveras i den genomförda tidtagningen samt i 

beräkningarna. 

Utifrån detta resultat kunde projektgruppen dra slutsatsen att det finns 

förbättringspotential även inom administrativa processer, vilket även Hyer och 

Wemmerlöv (2002) framhåller. Reduceringen av tid på avdelningen kan ökas genom 

vidare tillämpning av olika arbetssätt inom Lean och Sex Sigma, vilket motiveras i 

rapportens sista kapitel, slutsats och rekommendationer.  
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BEGREPPSDEFINITIONER/FÖRKORTNINGAR 
 

Nedan listas de begrepp och förkortningar som denna rapport innehåller och en 

förklaring av samtliga ges för att du som läsare ska få en full förståelse av rapportens 

innehåll och uppbyggnad. 

 

FIFO   First-In-First-Out 

IFS   Industrial and Financial Systems  

Shewhart-cykeln Även känd som PDSA-cirkeln, Plan-Do-Study-Act 

TPS   Toyota Production System 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras examenarbetets bakgrund som motiverar det undersökta området, 

samt arbetets problemformulering och syfte. Vidare nämns de frågeställningar som 

projektgruppen har satt upp utifrån problemformuleringen. Avsnittet avslutas med de 

avgränsningar som har fastställts för examensarbetet.  

 

1.1 Bakgrund  

Sedan många år tillbaka har företag satsat på att effektivisera sina tillverkningsprocesser, 

vilket har resulterat i stor framgång. Företag prioriterar sällan de administrativa processerna, 

då dessa inte anses utgöra en så stor del inom ett företag. De anser även att många 

verksamheter har stora möjligheter att kunna uppnå förbättringar på uppemot 50 % inom 

administrativa processer (Hyer och Wemmerlöv, 2002). 

Både Tischler (2006) samt Hyer och Wemmerlöv (2002) har i likhet med Strategic Direction 

(2005) motiverat avsaknaden av effektiva administrativa processer i sina respektive artiklar. 

Tischler (2006) har genom upprepade projekt med inriktning mot administrativa processer 

upptäckt stor förbättringspotential. Enligt dennes tidigare erfarenheter nämnda i artikeln, 

Bringing Lean To the Office, påvisas det att Lean ger ett betydligt snabbare resultat än andra 

arbetsmetoder kopplade till kvalitet.  

Att bygga in kvalitet i administrativa processer uppfattas ofta som svårt. Strategic Direction 

(2005) menar på att Lean har sitt ursprung inom produktion men att det inte finns några 

avgränsningar för att tillämpa Lean inom andra typer av processer med olika förutsättningar. 

Inom dagens tillverkningsindustrier har Lean visat sig skapa goda förutsättningar för att 

bygga in kvalitet i arbetet genom reducering av slöseri. Anledningarna till att tillämpa Lean är 

många och erbjuder ett flertal tekniker som skapar struktur, löser problem samt genererar ett 

nytt sätt att se på kvalitet (Strategic Direction, 2005). 

1.2 Problemformulering  

Strategic Direction (2005) menar att användningsområdena för Lean är många, som har sitt 

ursprung inom produktion. På grund av detta har tillämpningen av Lean stannat inom 

produktion och inte förts vidare inom andra typer av processer, såsom administrativa. Enligt 

Strategic Direction (2005) bör inte användandet av Lean begränsas då det har framkommit att 

Lean även skapar förutsättningar inom andra typer av processer. Hyer och Wemmerlöv 

(2002) menar att ytterligare ett problem är att företag prioriterar bort administrativa processer 

vid förbättringsarbete då dessa inte anses utgöra en så stor del av verksamheten. Gemensamt 

lyfter samtliga upphovsmän behovet av att tillämpa Lean inom administrativa processer, då 

det har framkommit att denna typ av process har hög förbättringspotential. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera en administrativ process inom ett 

industriellt företag. Genom att tillämpa Lean och dess koppling till Sex Sigma samt kvalitet, 

ses möjligheten över att uppnå en så stor effektivisering som möjligt. Det är även viktigt att 

skapa förutsättningar för ett långsiktigt förbättringsarbete inom det administrativa arbetet, 

därmed kommer detta att ses över i denna rapport. 
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1.4 Frågeställningar 

Är det möjligt att effektivisera en administrativ process, i praktiken, med 50 % eller mer som 

Hyer och Wemmerlöv (2002) menar på i artikeln The Office That Lean Built? 

1.5 Avgränsningar 

För att kunna se över ett verkligt industriellt exempel av en administrativ process har en 

fallstudie genomförts hos Westermo Teleindustri AB. Denna fallstudie har endast omfattat en 

administrativ process inom logistikavdelningen. Övrigt administrativt arbete inom företaget 

har avgränsats bort på grund av den tidsram som projektgruppen måste följa, 2015-01-19 - 

2015-06-10.  

På avdelningen har ytterligare avgränsningar gjorts för att skapa ett sammanhang i fallstudien 

samt för att kunna följa den givna tidsramen. Orderhanteringen inom Sverige har därför 

avgränsats bort då denna bearbetning skiljer sig från övrig orderhantering. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar en total arbetstid på 400 timmar. 

Då gruppen genomför detta arbete på halvfart, 20 timmar per vecka, beräknas arbetet ta cirka 

20 veckor. Under denna tidsperiod kommer följande moment att genomföras:   

1hp, motsvarar 27 timmar:  

Muntlig och skriftlig opponering av ett annat examensarbete 

2 hp, motsvarar 53 timmar:  

Seminarium, muntlig presentation av examensarbetet 

12 hp, motsvarar 320 timmar:  

Genomförande av rapport samt fallstudie, skriftlig presentation av examensarbetet 

Varje besök hos Westermo Teleindustri AB i Stora Sundby resulterar i en total restid på fyra 

timmar, vilket begränsar den tid gruppen kan vara på företaget.  
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2. ANSATS OCH METOD 

I detta avsnitt beskrivs de olika metoderna som tillämpats i detta examensarbete för att ge dig 

som läsare en djupare förståelse. Slutligen presenteras genomförandet av respektive metod 

samt tillvägagångssättet vid genomförandet av arbetet. 

Enligt Höst et al. (2006) är det viktigt att identifiera vilken form av arbete som kommer att 

genomföras i ett tidigt skede. Dessa olika varianter behandlas i boken Att genomföra 

examensarbete: 

Beskrivande, Utforskande, Förklarande eller Problemlösande arbete 

Ett arbete som går ut på att förklara hur den undersökta processen fungerar är ett så kallat 

beskrivande arbete. Om det däremot har som syfte att skapa en mer djupgående förståelse för 

processen är arbetet istället ett utforskande arbete. Då en förklaring krävs av varför en process 

fungerar som den gör, kallas arbetet för ett förklarande arbete. Det sista arbetssättet handlar 

om att finna en bättre lösning för en befintlig process, och då är syftet med arbetet 

problemlösande. Ett komplett arbete kan innehålla fler än ett av dessa arbetssätt (Höst et al., 

2006). 

En viktig faktor för att kunna skapa en väl baserad slutsats är giltighet i alla avseenden. Höst 

et al. (2006) förklarar vikten av att uppfylla tre faktorer för giltighet.  

Reliabilitet - en studie som har god reliabilitet är en studie där mätningar har genomförts 

noggrant för att minimera eventuell risk för slumpmässig variation.  

Validitet - om en god validitet uppnås kan en garanti ges om att det efterfrågade resultatet är 

det som har uppnåtts. Det vill säga att det tänka resultatet har fastställts utifrån genomförda 

mätningar.  

Representativitet – ett arbete med en god representativitet kan uppnås då ett stort urval 

behandlas, dvs. hur väl arbetet kan generaliseras. Faktorer som bidrar till att en god 

representativitet kan uppnås är om ett litet eller specifikt bortfall motsäger generalisering 

(Höst et al., 2006). 
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2.1 Val av arbetsmetodiker 

I denna sektion presenteras valda arbetsmetodiker ur ett teoretiskt perspektiv, vars 

tillämpning kommer att beskrivas djupgående i kommande avsnitt. 

 

2.1.1 Processkartläggning 

Enligt Damelio (2011) kan en kartläggning användas för att visualisera arbete. En 

kartläggning kan bidra till ytterligare kunskap om processen som behövs för att kunna förstå 

det uppsatta målet, vilket i sin tur bidrar till en enklare arbetsgång för att kunna förbättra 

processen.  

2.1.2 Fallstudie 

Om däremot en studie innefattar en mera omfattande samt djupgående undersökning kallas 

denna för fallstudie. Detta beror på att studien undersöker ett särskilt utvalt fall, fastställt efter 

specifika önskemål. Eftersom endast ett specifikt fall undersöks kan en fallstudie inte 

generaliseras, då inga bevis finns för att samtliga liknande fall resulterat i samma resultat. För 

att detta ska kunna ske genomförs ett flertal fallstudier inom samma område (Höst et al., 

2006). 

Fördelen med att arbeta med en fallstudie är att metodiken är flexibel och ständigt kan 

anpassas efter det fortskridande arbetet. Det är en bra metodik att använda för att skapa 

förståelse för hur det i dagsläget fungerar på ett företag (Höst et al., 2006). 

2.1.3 Aktionsforskning 

Då en studie har en inriktning som innefattar en vilja att effektivisera det område som 

undersöks kallas metodiken för aktionsforskning. Arbetssättet påminner mycket om den 

kända Shewhart-cykeln som är starkt förknippad med förbättring, och som innefattar tre olika 

steg: observering, lösning och utvärdering. Arbetet påbörjas i ett stadie där observatören 

tillämpar olika arbetssätt för att sedan kunna identifiera förbättringsmöjligheter, finna en eller 

fler lämpliga lösningar för dessa och sedan utvärdera vilket resultat blir. Ofta måste dessa steg 

genomföras i flera omgångar för att kunna fastställa en god förbättring ska kunna fastställas 

(Höst et al., 2006). 
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2.2 Val av tekniker 

Teknikerna som valts att tillämpas i denna rapport har som syfte att tillsammans utgöra all 

den information som kommer att ligga till grund för att uppnå målet. Genom observationer, 

intervjuer, datainsamlingar och mätningar har processens olika steg kunnat kartläggas. 

Dessa kommer att tillsammans med litteraturstudien och textanalysen ligga till grund för den 

effektivisering på 50 % eller mer som arbetet har som mål att uppnå. 

2.2.1 Datainsamling 

Det finns olika sätt att samla in data. Den kan samlas in i samband med den egna studien, men 

den kan även samlas utifrån andra forskares tidigare genomförda undersökningar eller 

litterära verk. Något som kan vara extra viktigt att ha i åtanke, när data hämtas ifrån andra 

källor än sina egna, är att ha ett kritiskt synsätt på vilka av dessa som är pålitliga och relevanta 

för studien (Höst et al., 2006). Nedan nämns några tekniker för hur datainsamling har 

tillämpats i arbetet. 

2.2.2 Observationer 

“Att använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör, och inte bara vad de säger att de gör.” (Stukát, 2011) 

En observation är till för att styrka att det som fås fram genom intervjuer och enkäter stämmer 

överens med verkligheten. I detta verktyg används observatören själv som mätinstrument 

genom att observera det som ska undersökas. En positiv aspekt med observation är att data 

hämtas direkt från sitt ursprungliga sammanhang. Det skapar en god grund för fortsatt 

resonemang och ett vidare arbete. Däremot är observationer ofta tidskrävande för att kunna 

uppnå ett önskvärt resultat (Stukát, 2011). 

2.2.3 Intervju  

Enligt Stukát (2011) är det viktigt att vid en intervju kunna säkerställa att frågorna är 

relevanta för undersökningen. Det är även väsentligt att kunna redogöra tillvägagångssätten 

för intervjun, och om tolkningarna av svaren är rimliga. Det finns två former av intervjuer: 

Strukturerad intervju och ostrukturerad intervju, där den främsta skillnaden är att den 

strukturerade intervjun innebär att ställa samma frågor till många olika personer vid ett 

tillfälle, likt en muntlig enkät, där oftast givna alternativ finns för svar. Däremot är den 

ostrukturerade intervjun upplagd på ett mer personligt sätt, där den som intervjuar ställer 

frågor på ett sätt som är anpassat efter den givna situationen. Frågorna är då mer flexibla och 

följs ofta upp av följdfrågor för att skapa en fullständig förståelse. Detta är en djupare intervju 

som vanligtvis ger en större förståelse.  

2.2.4 Loggbok 

För att ständigt kunna motivera både de val och beslut som ska tas i ett arbete framöver, men 

även de val och beslut som redan har tagits, är en loggbok ett bra verktyg att tillämpa. I 

loggboken kan både motiveringar för beslut så väl som en mindre beskrivning av vad som 

faktiskt har genomförts ingå. Det är ett verktyg som bidrar till att tidigare beslut kan ändras 

till ett alternativ som tidigare övervägdes om arbetet inte skulle gå som tänkt (Höst et al., 

2006).
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2.2.5 Mätningar  

En mätning innebär att beskriva information direkt kopplat till siffror eller värden. Det finns 

två former av mätningar: direkta mätningar och indirekta mätningar. Som namnet visar så är 

de direkta mätningarna mätningar som kan mätas direkt. Exempelvis kan en sådan mätning 

vara ett mått på en sträcka. På samma sätt är de indirekta mätningarna sådana som, i motsats 

till de direkta, inte kan mätas direkt (Höst et al., 2006). 

När en mätning ska genomföras bör hänsyn tas till riskerna för fel som kan uppstå under 

mätningen. Enligt Höst et al. (2006) finns det tre huvudgrupper av fel inom mätning. Dessa 

är: grova fel, systematiska fel och tillfälliga fel. 

Det är dock annorlunda då en mätning innefattar den mänskliga faktorn.  I dessa fall är det 

viktigt att bestämma vad studien behöver få ut av mätningen, dvs. vad som ska mätas. Det är 

även viktigt att tänka på att olika medarbetare genomför sitt arbete på olika sätt oavsett om 

mätningen omfattar tid eller resultat (Höst et al., 2006). 

2.2.6 Litteraturstudie 

För att kunna komma med nya infallsvinklar till det kartlagda området, är det väsentligt att 

undersöka vilken befintlig information som finns inom området. Genom att genomföra en 

litteraturstudie kan kopplingar mellan det egna problemområdet jämföras med vad andra 

forskare har undersökt. Vilken information som bör inkluderas i studien är helt beroende av 

vilket område som denna behandlar samt vilken form av studie som har genomförts. Det är 

dessutom relevant, när teori från andra forskare används, att förklara sin förståelse för att 

informationen måste beskrivas objektivt (Stukát, 2011). 

Det är även positivt att inkludera vetenskapliga artiklar i denna del av arbetet, så att inte hela 

arbetet endast grundar sig på böcker. Vetenskapliga artiklar är ofta mer uppdaterade än böcker 

då resultaten baseras på upphovsmännens egna tester och undersökningar. Böcker kan 

innehålla en stor variation av fakta utan att kunna bevisa att den stämmer i verkligheten 

(Stukát, 2011).
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2.3 Tillämpning av arbetsmetodiker 

Utifrån den tidigare givna teorin kan det konstateras att arbetet som utförts är en blandning av 

de tre olika arbetsmetodikerna. Då examensarbetet startade sattes ett mål från företagets sida 

upp som en utgångspunkt. Detta blev gruppens hypotes, som i likhet med en kartläggning 

undersöktes medan arbetet fortskred. Arbetet innefattade en aktionsforskning som kunde 

uppnås genom en fallstudie på ett specifikt företag. Målet som nämndes tidigare i inledningen 

är att med hjälp av tillämpning av Lean och andra förbättringsverktyg undersöka 

möjligheterna för att kunna effektivisera en administrativ process med minst 50 %. Detta mål 

kom att undersökas med hjälp av en djupgående fallstudie på företaget Westermo Teleindustri 

AB och följdes sedan upp med en aktionsforskning för att se över möjligheterna till 

förbättring.  

2.4 Tillämpning av tekniker  

Nedan redovisas hur de tidigare nämnda teknikerna har tillämpats i detta examensarbete.  

 

2.4.1 Datainsamling 

Redan i det givna målet, att minska det administrativa arbetet inom logistikavdelningen med 

50 %, insåg projektgruppen att det skulle krävas mycket datainsamling för att kunna stödja 

det slutgiltiga resultatet och göra det så tillförlitligt som möjligt. Detta även för att om 

eventuell tid för implementering hade funnits, kunnat beräkna effektiviseringen mera exakt. 

Datainsamlingen baserades på tillämpningen av observationer och intervjuer. 

2.4.2 Observation 

Under arbetet med nulägesanalysen har observationer i kombination med att samtidigt ställa 

frågor till medarbetarna varit den viktigaste tekniken som har tillämpats. Denna teknik har 

givit en snabb förståelse av processen. När projektgruppen även valde att genomföra 

observationer där frågor inte ställdes, utan endast iakttagelser av de anställdas arbete gjordes, 

kunde även många förbättringsmöjligheter identifieras. 

2.4.3 Intervju 

Utifrån den beskrivning som ges av intervju rapportens tidigare del, Tekniker inom arbetssätt, 

har en ostrukturerad intervju tillämpats kontinuerligt under arbetets gång vid företagsbesöken. 

Anledningen till att denna typ av intervju kom att användas i arbetet är för att det är en stor 

mängd information att ta in under korta tidsintervaller. Detta resulterar i att kompletterande 

frågor ställs för att uppnå en helhet och en full förståelse. För att underlätta för 

logistikavdelningen skickades en del frågor, via e-post, vilket kan beskrivas som en 

strukturerad intervju. 

2.4.4 Loggbok 

Sedan arbetets start har loggboksanteckningar förts efter varje genomfört möte, där 

avhandlade punkter samt planerade punkter inför nästkommande möte har noterats. 

Loggboken har främst hjälpt gruppen med planeringen av arbetet, men den har även bidragit 

till en del ifrågasättande av beslut i efterhand som har skapat förutsättningar för att uppnå ett 

bättre resultat.  
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Parallellt med loggboken har även noggranna anteckningar efter varje företagsbesök skrivits 

för att kunna användas senare i examensarbetets administrativa arbete. Anteckningarna som 

kontinuerligt har förts har varit till stor nytta för att inte glömma bort viktiga detaljer från 

besöken. 

2.4.5 Mätningar 

Under detta examensarbete har mätningar genomförts innefattande tidtagningen av både 

sammanlagd arbetstid samt värdeskapande tid. Dessutom har kompletterande tidtagning tagits 

på specifika förbättringsmöjligheter för att kunna beräkna en framtida förbättring i tid.  

Den givna tidtagningen genomfördes vid sju företagsbesök, där tidtagning togs med hjälp av 

tidtagarur. 

Under arbetet har flera former av variation upptäckts, både i form av olika genomloppstider 

för order samt variationer i genomloppstid inom respektive order. Detta beror på antal 

produkter, om fel inträffar och om ordinarie personal eller hjälp från produktionen genomför 

ordern. 

2.4.6 Litteraturstudie  

En omfattande litteraturstudie har genomförts för att, såsom tidigare information beskriver, 

kunna undersöka vad andra forskare har åstadkommit i liknande studier. Detta för att kunna 

fastställa att problemformuleringen var generell och inte endast förekom på det givna 

företaget i den genomförda fallstudien. Dessutom har denna litteraturstudie givit inspiration 

för effektiviseringsmöjligheter och tillvägagångssätt för den givna aktionsforskningen i detta 

examensarbete.  

Litteraturstudien består både av litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar. 

Upplägget för litteraturstudien har varit att grundläggande teori har grundats på böcker, 

medan motivering kring behov och effektivitet har framkommit ur samtliga tillämpade 

artiklar.  De vetenskapliga artiklarna har hämtats från databaserna Emerald Insight, IEEE 

Xplore och Academic Search Elite som har använts. Ett av de viktigaste målen som 

projektgruppen redan vid projektets start satte upp, var att enbart använda litteratur som inte 

var äldre än 15 år gammal. Detta för att informationen ska vara tillräckligt uppdaterad för att 

fortfarande vara aktuell. Utifrån detta mål har endast en källa som varit äldre använts i ett 

specifikt fall, då denna källa endast förklarade den grundläggande definitionen av JIT, vilket 

projektgruppen bedömer som nästintill oförändrat. Samtlig information som är direkt kopplad 

till tillämpning av metoderna och motiverande för effektivisering har grundats på nyare 

litteratur.  Endast relevant information som är direkt kopplad till förbättringsmöjligheterna 

eller förbättringsförslagen har använts i litteraturstudien.  

2.4.7 Processkartläggning 

Projektgruppen har använt processkartläggning som ett verktyg för att kunna visualisera den 

givna processen. Detta är nödvändigt för att få en ökad förståelse av processen, då denna typ 

av process var helt ny för båda studenterna. Utifrån kartläggningens strukturerande effekt har 

gruppen kunnat identifiera icke värdeskapande tid, samt även kunnat undersöka om den 

värdeskapande tiden går att reducera.  

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
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2.5 Validitet och tillförlitlighetsbedömning  

Projektgruppen har genomfört en fallstudie där hänsyn har tagits till att skapa en så hög 

validitet och tillförlitlighet som möjligt. Enligt Höst et al. (2006) som tidigare nämndes i 

metodavsnittet är detta viktigt för att kunna se studien ur ett generellt perspektiv och se över 

om detta kan vara aktuellt för andra administrativa processer så väl som den undersökta. 

Utifrån detta har gruppen valt att prioritera en noggrann definition av det tänkta arbetssättet 

och de parametrar som behövde fastställas under tidtagningarna.  

Projektgruppen valde att genomföra tidtagning parallellt vid de olika tillfällena för att uppnå 

en större mängd mätvärden. På grund av den stora variationen av orderstorlekar och arbetssätt 

som identifierats inom avdelningen valde gruppen att tillämpa denna mätmetod. Syftet med 

samtliga mätningar var att ta fram ett medelvärde av genomloppstiden för hantering av en 

order, men då tidtagningen endast resulterade i ett urval av processteg för olika order som 

genomförts, kan medelvärdet på så vis inte ses som ett korrekt medelvärde. Därmed kom detta 

att påverka validiteten i detta arbete. 

Målet var att uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt genom ett stort antal genomförda 

mätningar. För att uppnå detta genomfördes tidtagning av båda studenterna, dock innebar 

detta arbetssätt att mätningarna i sig riskerade att genomföras på olika sätt. Denna faktor har 

projektgruppen försökt att undvika genom att komma överens om hur mätningar skulle 

genomföras innan påbörjad tidtagning.  

Vidare har vilka dagar samt hur många dagar som mätningarna har genomförts vid påverkat 

resultatet. Under sju olika mättillfällen har tidtagning genomförts på företaget, där 

projektgruppen upplevde att avdelningen i majoriteten av dessa tillfällen var påverkade av 

ovanligt mycket störningar. Detta i sig anses inte ha påverkat resultatet märkbart, bortsett från 

att flera mättillfällen skulle kunna ha givit ett mer tillförlitligt resultat. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras teori kopplad till kvalitet, Lean och Sex Sigma. Avsnittet avslutas med en 

motivering av kopplingen mellan Lean och Sex Sigma i form utav en litteraturstudie. Teorin i 

denna del kommer att tillämpas senare i rapportens analysavsnitt.  

3.1 Kvalitet 

Nedan förklaras begreppet kvalitet och definieras utifrån ett generellt perspektiv. 

 

3.1.1 Begreppsdefinition och offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjö (2012) definierar kvalitet som ett generellt begrepp som ofta relateras 

till en god kundnöjdhet. Genom att sätta kunden i fokus och utgå ifrån det befintliga behovet, 

kan en god kvalitet uppnås. Kundens upplevelser av produkten, varan eller tjänsten är 

avgörande, då en god kvalitet baseras på produktens förmåga att uppfylla, och helst överträffa 

kundens behov. Lumsden (2012) menar däremot att det finns två olika typer av kvalitet, 

extern och intern. En extern kvalitetsdefinition är inte mätbar, utan baseras på att produkten 

tillfredsställer kundens behov utifrån den interna kvalitetsdefinitionen. Den interna 

kvalitetsdefinitionen motsvarar specifikationer som styr produktens egenskaper (Lumsden, 

2012).  

3.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjö (2012) lyfter fem olika värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling 

med olika inriktningar som tillsammans fungerar som en vägledning. 

 

Sätt kunderna i centrum - skapa en förståelse av de behov som kunden har, och använd det 

sedan som en utgångspunkt för att tillfredsställa kunden. 

Basera beslut på fakta - genom att tillämpa den information som samlats in med hjälp av de 

sju förbättringsverktygen, struktureras information upp och kan analyseras. Utifrån analyser 

kan avgörande och tillförlitliga beslut tas. 

Arbeta med processer - att arbeta med olika typer av processer såsom ledningsprocesser, 

huvudprocesser samt stödprocesser skapar förutsättningar inom en verksamhet. Ett 

strukturerat arbetssätt uppnås genom en arbetsfördelning där olika ansvarsområden och 

uppgifter delges. 

Arbeta ständigt med förbättringar - det finns alltid ett sätt att uppnå högre kvalitet till en lägre 

kostnad. Behov och förutsättningar förändras, därför är det viktigt att ständigt arbeta med 

förbättringar. 

Skapa förutsättningar för delaktighet - en ökad delaktighet ger en ökad motivation hos 

medarbetare. Som medarbetare är det viktigt att få känna sig hörd, att få delta och att få vara 

med och påverka (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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3.1.3 Interna kunder 

Bouranta et al. (2009) lyfter i sin artikel fram det samband som existerar mellan att se sina 

anställda som interna kunder och hög service för de externa kunderna. Varje anställd agerar i 

sitt arbete både som en intern kund för den föregående stationen, samt en intern leverantör för 

det nästkommande steget i processen. Genom att arbeta mot sin interna kund kan företaget 

tillsammans arbeta mot bättre kvalitet för den externa kunden. Med detta i åtanke anser 

upphovsmännen att ett företag som lägger fokus på god intern kundservice bidrar till många 

fördelar för den externa kvaliteten.  Detta kan leda till en reducering av flaskhalsar och skapa 

ett bättre samarbete mellan avdelningar för ett fortsatt förbättringsarbete. 
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3.2 Lean Administration 

Lean Production är ett begrepp som används mer och mer i dagens industrier. I boken Lean 

Administration framförs ett ökat intresse för Lean, inte bara inom industrin utan även hos 

tjänsteföretag samt inom vården (Larsson, 2008). Trots att många företag vill tillämpa Lean 

för att förbättra verksamheten, används ofta fel tillvägagångssätt och effekten av Lean anses 

inte vara funktionell. I detta fall handlar det om att Lean inte bara är ett verktyg för förbättring 

utan ses av dess grundare som en hel filosofi. Målet med Lean att åstadkomma ett effektivt 

enstycksflöde som genom ett dragande system genomförs utifrån kundbehovet. Verksamheten 

ska även visa en kultur som är företagets egen, och sträva efter maximal kvalitet och ständiga 

förbättringar. (Liker, 2009) 

Lean grundar sig mycket på företaget Toyotas förhållningssätt samt deras egna 

produktionssystem, TPS. Toyota har genom sin helhetssyn av Lean samt genom dessa fem 

punkter nedan, kunnat uppnå den effektivitet som de idag besitter: 

Ofta är det just detta som får andra företag att endast nå upp till en del av Toyotas fördelar 

(Liker, 2009). 

Enligt Hyer och Wemmerlöv (2002) kan tankesättet Lean som idag används inom 

tillverkning, även tillämpas inom administrativa processer. I artikeln, The Office That Lean 

Built, lyfter upphovsmännen det faktum att den metod som idag används för att skapa ett 

flöde av material, likaväl kan tillämpas på information. Därigenom kan ett värdeskapande 

flöde skapas även inom administrativa processer. De styrker även vikten av att samla ihop de 

olika administrativa avdelningarna som ofta existerar i ett företag till mindre celler. Detta 

skulle minska de olika missförstånd och eventuella förväxlingar av information som kan 

uppstå vid kommunikation mellan olika avdelningar. Mindre celler har även bidragit till mer 

än en halvering av led tiden för de administrativa processerna. Dessutom blir det betydligt 

enklare att standardisera arbetet om återkommande uppgifter kan identifieras (Hyer och 

Wemmerlöv, 2002). 

3.2.1 Lean – medarbetare och team 

Sederblad (2013) menar att det bästa sättet att använda Lean i en verksamhet är att finna en 

balans mellan kraven från medarbetarna, kraven från kunden samt effektiviteten av 

verksamheten. Att värdera varje anställd och dennes insats är viktigt för att skapa gemenskap 

i verksamheten, och inspirera medarbetarna till utveckling. Genom att visa uppskattning och 

värdera sina anställda, känner de en trygghet i att de kan sina uppgifter samt att de har en 

trygg arbetsplats. En trygg arbetsplats innebär även att medarbetarna inte känner sig 

överbelastade och att de arbetar under goda arbetsförhållanden.  

Figur 1. Citerat från The Toyota Way (Liker, 2009) sida 33 

 

 Eliminera slöseri med tid och resurser. 

 Bygga in kvalitet i arbetsplatssystemen. 

 Hitta billiga men pålitliga alternativ till kostsam ny teknologi. 

 Arbeta för att fullända affärsprocesserna. 

 Bygga upp en lärande kultur för ständiga förbättringar. 
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I artikeln, An explorative review of the Lean office concept, beskriver Danielsson (2013) två 

perspektiv som används inom Lean Office för att kunna uppnå ett mer effektivt arbete. Dessa 

kallas Neo-Tayloristic Lean Office och Team-based Lean Office och skiljer sig genom det 

arbetssätt respektive princip som respekive står för. Neo-Tayloristic Lean Office grundar sig 

på ett vetenskapligt standardiserat arbetssätt. Arbetssättet innefattar en tilldelad projektledare 

och arbetsmedlemmarna motiveras att hålla sig till standarden som satts upp. Team-based 

Lean Office däremot är mer inriktat på problemlösning och att ständigt vilja utvecklas.  

Ledarrollen varierar mellan olika arbetare och samtliga medlemmar i teamet uppmuntras att 

personifiera sitt arbete och komma med nya förbättringsförslag. 

3.2.2 Kommunikation mellan olika avdelningar 

Om det administrativa arbetet inom en verksamhet är uppdelat på olika avdelningar finns det 

risk att information fastnar mellan dessa avdelningar, vilket leder till längre ledtider, sämre 

kvalitet samt i längden högre kostnader. För att kunna minimera risken för att detta ska 

inträffa kan arbetet istället delas upp i kontorsceller. Detta innebär kortare förberedelsetid 

(igenkännande och informationsbaserat) för att kunna påbörja de verkliga arbetet. Den 

bakomliggande faktorn till detta är varierad kompetensnivå hos de anställda vilket gör att de 

kan genomföra flera steg innan arbetet förs vidare. Detta är positivt, då varje överlämning av 

material bidrar till en ökad risk (Hyer och Wemmerlöv, 2002). 

3.2.3 Implementering av Lean Administration  

Tischler (2006) anser att tre principer har en stor inverkan för att tillämpningen av Lean ska 

komma att bli framgångsrik. Principerna innebär att (1) se värdet ur kundens perspektiv, (2) 

minimera arbetet som inte uppfyller värdet vilket resulterar i onödiga kostnader och (3) 

komplexitet vid effektivisering inom produktionen.  

För att kunna uppnå dessa principer och därmed skapa en bättre process menar Tischler 

(2006) att genomförandet av fem olika steg kan resultera i ett ständigt förbättringsarbete. Det 

första steget innebär att finna värde i processen som ska baseras på kundens önskemål. I steg 

två tillämpas en värdeflödeskarta för att kunna kartlägga arbetet som genomförs. Med hjälp av 

kartläggningen kan sedan slöserier identifieras. Det tredje steget innebär att omvandla de 

olika förbättringarna till ett fungerande flöde samt analysera hur de funna slöserierna kan 

reduceras. Produkter ska endast skapas vid en förfrågan, och därför är det fjärde steget att 

skapa ett dragande flöde i processen. Avslutningsvis är det sista steget att ständigt sträva efter 

perfektion och kontinuerligt arbeta med förbättringar.  

För att kunna implementera Lean är det relevant att förstå vilka förbättringar som det kan 

innebära för företaget. Tishler (2006) menar att Lean kan vid korrekt implementering bidra till 

förbättringar upp till 80 % mer än de traditionella kvalitetsverktygen. Dessutom kan 

processerna erbjuda kunderna mer värde på kortare tid, samt förbättra arbetsförhållandena för 

medarbetarna inom verksamheten. Detta motiverar de anställda att vilja uppnå ett bättre 

resultat och på så sätt skapas både vinst och värde för företaget. Tischler (2006) menar även 

att Lean är ett väldigt bra arbetssätt att använda för att förbättra processer, då färre verktyg 

behöver användas och stora områden kan behandlas snabbt vilket kan leda till ett 

framgångsrikt resultat.  
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När verksamheter väljer att implementera Lean är det många som inte lyckas uppnå det 

resultat som eftersträvas och endast 30 % av dessa företag lyckas uppnå framgångsrika 

resultat. Upphovsmännen menar att anledningen till detta är att Lean inte har implementerats 

på rätt sätt.  

 

Att implementera Lean innebär många utmaningar och barriärer som måste hanteras för att 

kunna uppnå det önskade resultatet. I artikeln Exploring barriers in lean implementation 

nämns ett flertal barriärer. Några av dessa barriärer är stora krav på ledarskap, 

kommunikation mellan de anställda och cheferna samt informationsflöde mellan leverantörer 

och kunder, som påverkar resultatet av Lean inom verksamheten. Dessa är kopplade direkt till 

människan, företagskulturen och verksamhetens problem (Jadhav et al., 2014). 
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3.3 Metoder inom Lean 

Här presenteras olika metoder inom Lean som projektgruppen anser utgör en del av ett 

fortsatt förbättringsarbete motsvarande en effektivisering, där både kortsiktiga och 

långsiktiga lösningar behandlas. 

 

3.3.1 5S 

För att lättare kunna identifiera samt åtgärda fel är det viktigt att ha rent och städat på sin 

arbetsplats. Detta kan uppnås med hjälp av metoden 5S, som är baserad på: Sort, Straighten, 

Shine, Standardize och Sustain. Metoden påbörjas med sortering av material som inte 

används på arbetsplatsen. Därefter struktureras arbetsplatsen upp så att materialet som 

behöver användas är lättillgängligt. Den strukturerade arbetsplatsen städas sedan för att skapa 

rena arbetsytor och en rutin införs för att det ska förbli så. Avslutningsvis innebär det fortsatta 

arbetet att standardisera och skapa en vana av hur arbetsplatsen ska se ut i alla lägen. Det har 

visat sig att implementering av 5S har bidragit till lägre kostnader, högre produktivitet och 

kvalitet samt en tryggare arbetsplats (Krajewski et.al., 2013). 

3.3.2 De 14 principerna 

Toyota bygger sin framgång till stor del på att motivera sina anställda att i sitt dagliga arbete 

hela tiden sträva efter ständiga förbättringar. Enligt filosofin The Toyota Way är det bästa 

sättet att nå framgång, genom att kombinera engagerade ledare, god spridning av kunskap 

samt skapandet av en kultur bland de anställda, att hela tiden ha viljan att utveckla sitt arbete. 

Arbetet baseras på och sammanfattas i 14 stycken kända grundprinciper (Liker, 2009). 

Larsson (2008) har i sin bok genomfört en tolkning av de 14 principerna och anpassat dessa 

till ett administrativt arbetssätt. Han anser att de största grunderna till framgång inom Lean 

bland annat är visualisering, ledningens engagemang och involverande. Effektivisering kan 

uppnås genom att identifiera samtliga problem och lösa dessa. Det är viktigt att inte låta 

kortsiktiga vinster hindra det långsiktiga arbetet. Genom att standardisera goda lösningar på 

längre sikt, kan även kvalitet byggas in i arbetet.  
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 Princip 1: Basera alla beslut på lång sikt 

 Princip 2: Skapa ett kontinuerligt flöde i den administrativa stödprocessen 

 Princip 3: Producera endast när och vad kunden behöver 

 Princip 4: Jämna ut beläggningen 

 Princip 5: Skapa en administrativ kultur baserad på att det ska vara lätt att göra rätt  

och svårt att göra fel 

 Princip 6: Standardisera och stabilisera 

 Princip 7: Visualisera så att inga problem kan döljas 

 Princip 8: Använd teknologi först när de administrativa processerna har förenklats 

 Princip 9: Utveckla ledare som förstår arbetet och lever filosofin 

 Princip 10: Utveckla exceptionella medarbetare och team 

 Princip 11: Respektera ditt nätverk av interna och externa partners 

 Princip 12: Gå och se själv för att förstå problemet 

 Princip 13: Ta beslut genom samstämmighet 

 Princip 14: Skapa en lärande organisation 

 Figur 2. Larssons tolkning av de 14 principerna (2008) sida 45-50 
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3.3.3 7+1 slöserier 

Då företag ska tillämpa TPS inom sin verksamhet är det bra att börja se på flödet ur kundens 

perspektiv. Vilka av de moment som genomförs i den befintliga processen är värdeskapande 

för kunden? De stegen som inte skapar något värde för kunden, klassas då som icke 

värdeskapande, och kan först uppmärksammas om dessa skiljs åt ifrån de värdeskapande 

momenten (Liker, 2009). 

Enligt Larsson (2008) kan denna metodik även tillämpas på administrativa processer. 

Uppdelningen mellan värdeskapande moment och icke värdeskapande moment sker på 

samma sätt som i Lean Production. I övrigt används den mer anpassade modellen Lean 

Administration som skiljer sig en del från den produktionsanpassade varianten. Detta då de 

onödiga momenten tenderar att uppstå i andra områden inom administration. Trots detta finns 

en tendens att spill och slöseri uppstår. Dessa slöserier som uppstår inom den administrativa 

processen kan kategoriseras i åtta olika huvudområden som tydliggörs nedan.  

 

Slöseri 

Över- 
produktion 

Väntetider 

Onödiga 
rörelser 

Felaktiga 
processer 

Produktion 
av defekta 

tjänster 

Dåligt 
integrerade 
systemlös-

ningar 

Sökande 
efter 

information 
och data 

Outnyttjad 
kreativitet 

 Figur 3. Sammanställning av de 8 slöseriområdena (Larsson, 2008) sida 145  
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3.3.4 Just-In-Time 

Det finns idag många olika definitioner av Just-In-Time (JIT) och dess innebörd. O´Grady 

(1990) beskriver JIT som en filosofi, motsvarande enkelhet och framgång. I boken The 

Toyota Way (Liker, 2009) utgörs JIT av redskap, tekniker och principer som tillsammans gör 

det möjligt att leverera rätt kvantitet vid rätt tidpunkt vilket är det centrala målet. 

I boken JIT- Just-In-Time filosofin i praktiken för O´Grady (1990) fram fyra stycken 

föresatser som han anser utgör grunden för tillämpning av denna filosofi. 

 

 

Genom att använda filosofin JIT ges en möjlighet att frångå höga kostnader som andra 

förbättringsverktyg innebär. Den största kostnaden inom JIT är utbildning, vilken skapar 

förutsättningar för att uppnå en högre kvalitet, service samt en god arbetsmoral bland 

medarbetarna. Därmed anses JIT vara en god investering (O´Grady, 1990). 

Genom en god kundkontakt kan en kortare ledtid uppnås då kunden kan ge en tidsplan för 

kommande inköp, vilket underlättar för både företaget och för kunden. Ett förberedande 

arbete kan då genomföras vid stora kvantiteter eller andra påverkande faktorer som kan 

komma att vara avgörande för ledtiden (O´Grady, 1990). 

”JIT:s grundläggande föresatser är följande: 

att angripa de primära problemen, 

att eliminera slöseri, 

att eftersträva enkelhet, 

att utveckla system som upptäcker problem.” 

 

Figur 4. JIT:s grundläggande föresatser citerat (O´Grady, 1990) sida 14 
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3.4 Sex Sigma 

Höglund et.al. (2007) beskriver Sex Sigma som ett koncept där det inte finns några uppenbara 

lösningar. Lösningar kan istället tas fram med hjälp av olika metoder och modeller. Genom 

att fokusera på variationer, kunder, processer, kroniska problem samt resultat tillämpas 

förbättringskonceptet Sex Sigma. Variationer kan komma att orsaka kvalitetsbrister, vilket 

gör det viktigt att kartlägga, förstå och reducera dessa. Genom att skapa en förståelse för de 

variationer som uppkommer kan ny kunskap fås, som i sin tur kan leda till vidareutveckling 

av förbättringar. Enligt Wang (2008) uppstår ett annat tankesätt hos verksamheter vid 

tillämpning av Sex Sigma som leder till att faktabaserade beslut tas i en process. 

Gemensamt kan begreppet process användas för olika aktiviteter och moment som utförs. För 

att effektivisera en process byggs en utgångspunkt upp för ett vidare arbete i form utav 

identifiering och kartläggning. Därmed ges förutsättningar för ett vidare arbete där problemen 

analyseras, de bakomliggande problemen förs fram, och kan på så vis reduceras (Höglund 

et.al., 2007). I artikeln Methodology, Implementation and Future Research lyfter Wang 

(2008) Sex Sigmas egenskap att enbart producera 3,4 defekter per en miljon producerade 

enheter. En process där Sex Sigma tillämpas har ett målvärde, en övre och undre 

toleransgräns, för att kunna bygga in kvalitet samt för att reducera den variation som 

förekommer. 

Enligt Höglund et.al. (2007) finns det två olika typer av problem, akuta och kroniska 

problem. Akuta problem har en direkt inverkan inom verksamheten som bedrivs där olika 

bestämda gränser kan komma att utsättas för större variation än vad som anses vara 

accepterat. Kroniska problem beskrivs som problem som ständigt finns närvarande men som 

har accepterats, och ses därmed inte över. Sex Sigma skapar förutsättningar för att reducera 

båda akuta och kroniska problem. 
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3.5 Kopplingen mellan Lean och Sex Sigma 

I artikeln Six Sigma vs Lean redovisar Antony (2011) ett flertal verksamma personers åsikter 

inom området Sex Sigma och Lean, samt kopplingen där emellan. Det gemensamma för både 

Sex Sigma och Lean är att de båda arbetssätten har som syfte att förbättra kvaliteten. 

Dessutom ligger fokus på processflöden där olika verktyg tillämpas inom båda arbetssätten. I 

artikeln framgår det att Lean tillämpas för att reducera kostnader. Detta uppnås genom att 

reducera slöseri, vilket i sin tur kräver mindre arbete. Resultatet blir en minskad ledtid samt 

att en ökad effektivisering kan uppnås. Sex Sigma däremot uppnår en ökad kvalitet genom en 

reducering av variation. Genom att reducera variationen reduceras även kostnaderna.  

Skillnaden mellan Sex Sigma och Lean är att Lean ofta tillämpas när problem är visuellt 

synliga alternativt vid problem med en potentiell lösning. Sex Sigma däremot tillämpas vid 

mer komplexa problem där det oftast inte finns någon eventuell lösning, eller om variationen 

är stor. I artikeln poängterar även Antony (2011) utifrån de verksamma personernas åsikter att 

Lean generellt anses vara mest lämpligt att tillämpa vid ett förbättringsarbete för att eliminera 

eventuella slöserier. Dock kan en del mer komplexa problem, där en stor variation är 

förekommande, vara mer lämpliga att tillämpa med hjälp av Sex Sigma. I en del 

förbättringsarbeten kan Lean och Sex Sigma komplettera varandra för att kunna identifiera 

möjligheter.  

Snee (2010) beskriver Sex Sigma och Lean som kompletterande i artikeln Lean Six Sigma - 

getting better all the time. Han tydliggör arbetssättens styrka i att komplettera varandra för att 

effektivt kunna lösa problem i en verksamhet. Snee menar att övervägandet av tillämpning av 

Sex Sigma eller Lean inte är korrekt. Lean har som egenskap att förbättra processflöden 

medan Sex Sigma har som syfte att reducera variationer samt uppnå en stabil process med 

goda förhållanden. Gemensamt för Sex Sigma och Lean är att reducera slöseri, icke 

värdeskapande aktiviteter samt ledtid. Utifrån detta styrker Snee sin teori om att Sex Sigma 

och Lean kompletterar varandra, och därmed tillsammans utgör en grund för ett effektivt 

förbättringsarbete där ett arbetssätt kan komma att bli dominerande beroende på typ av 

problem. 
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4. WESTERMO TELEINDUSTRI AB 

För att kontrollera de administrativa efterforskningarna, genomförda av andra forskare, 

gjordes en fallstudie på Westermo Teleindustri AB. Under det kommande avsnittet 

presenteras generell information om företaget. 

Westermo Teleindustri AB är ett företag som från början var familjeägt. Efter 30 år som ett 

självständigt företag blev de år 2008, en del av Beijer Electronics. Företaget tillverkar 

produkter som används inom datakommunikation. Sortimentet är brett och tillämpas inom 

industrin. Trots att produkterna utvecklas samt tillverkas i Sverige är Westermo ett globalt 

företag med både dotterbolag och kunder stationerade utomlands (Westermo, 2015). 

Hos Westermo prioriteras alltid kunden där företaget har som målsättning att upprätthålla en 

servicegrad motsvarande 98 %. Ett flertal tester genomförs i produktionen för att minimera 

riskerna för undermålig kvalitet då Westermo värderar kvalitet högt (Westermo, 2015). 

Företaget visar ett stort engagemang i att ständigt vilja utvecklas. Under 2014 placerades cirka 

13 % av den sammanlagda omsättningen på att forska kring utvecklingsmöjligheter som 

företaget hade (Westermo, 2015). 

Westermos motto är "driv, engagemang och förtroende". De anser att utvecklingen av 

företaget går via utvecklingen av de anställda. Genom en hög delaktighet inom verksamheten 

i olika former kan ett stort förtroende och engagemang uppnås. De anställdas initiativförmåga 

och vilja att ingå i beslutfattandet är något som Westermo motiverar starkt (Westermo, 2015). 

För att ständigt utvecklas arbetar Westermos anläggning i Stora Sundby aktivt med ständiga 

förbättringar (Parkkila, 2014). 
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5. EMPIRI 

En fallstudie har genomförts på företaget Westermo Teleindustri AB för att genom en 

nulägesanalys kunna visa att den administrativa processen på logistikavdelningen kan 

förbättras och effektiviseras. Utifrån beräkningar och identifierade förbättringsmöjligheter 

kan en total beräknad effektivisering motiveras. 

5.1 Genomförande av fallstudie 

Arbetet påbörjades med en inlärning av affärssystemet IFS, och en kartläggning för att öka 

gruppmedlemmarnas förståelse för processen. När kartläggningen av de olika stegen var 

färdigställd kunde en nulägesanalys utvecklas ytterligare för att ge en bättre verklighetsbild 

genom att ta tid på de olika stegen.  

Tidtagning utav orderhanteringen genomfördes i två omgångar, där den första omgången 

fokuserade på att endast ta tid på det värdeskapande arbetet, vilket är tiden som faktiskt leder 

arbetsprocessen framåt. När ett antal mätvärden tagits inom denna inriktning, valde 

projektgruppen att genomföra ytterligare en tidtagning, där fokus istället låg på att ta den 

fullständiga tiden som det tog, från att ordern reserverats, till att fakturor och tullpapper sattes 

fast på det färdiga paketet. Under den här delen av arbetet tillämpades verktyg som tidtagarur 

och dokumentmallar för att kunna kartlägga stegen i ett flödesschema. Projektgruppen 

prioriterade att genomföra så många tidtagningstillfällen som möjligt då detta skulle komma 

att utgöra grunden för det framtida resultatet. 

Efter genomförd tidtagning kunde en analys av nuläget genomföras. Detta inkluderade att 

projektgruppen tog hänsyn till samtliga förbättringsmöjligheter som identifierats och 

undersökte på vilket sätt dessa kunde förbättras. Dessa förbättringsmöjligheter samt förslag 

till förbättring gavs sedan till företaget, som påbörjade ett förbättringsarbete samt investerade 

i ny utrustning. Projektgruppen fick även delta i ett förbättringsmöte där de fick ta del av hur 

tillämpningen samt implementeringen av förbättringsförslagen hittills fortskridit. 
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5.2 Nulägesanalys 

Nedan redogörs en ingående processbeskrivning av den rutin, och samtliga steg, som 

processen inom logistikavdelningen innefattar. Detta för att du som läsare ska få en förståelse 

för det arbete som utförs. Även den genomförda tidtagningen redovisas med samtliga 

beräkningar för att skapa en ökad förståelse för dess omfattning. Därefter ges en beskrivning 

av hur verksamhetens befintliga situation ser ut inom avdelningen. 

 

5.2.1 Processbeskrivning 

Den process som har studerats i detta arbete är den administrativa processen inom 

logistikavdelningen hos företaget Westermo Teleindustri AB. Processen omfattar en orders 

hela flöde från reservation till utleverans. Vid observation av processen kunde projektgruppen 

identifiera tre huvudsteg samt en rutin som tillsammans utgör flödet inom avdelningen. 

Rutinen är den första arbetsuppgiften som genomförs varje dag där en medarbetare på 

avdelningen ser över möjligheten att kunna leverera ut dagens leveranser. Dessutom hanteras 

i detta steg eventuella avvikelser utifrån planerad leverans. Därefter genomförs 

orderhanteringen i form av tre steg. Genom en processkartläggning har dessa steg samt 

morgonrutinen kartlagts, en detaljerad vy över respektive steg finns att ta del av i bilaga 1.  

 

 
 

Morgonrutin 
Steg 1, 

reservation av 
order 

Steg 2, 
packning av 

order 

Steg 3, 
utleverans av 

order 

Figur 5. Beskrivning av processen på avdelningen (egen bearbetning) 
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Morgonrutin 

Omkring klockan 07.00 måndag-fredag genomförs en morgonrutin som innebär att en 

medarbetare inom logistikavdelningen för över information från en avvikelselista, som fås av 

produktionsledaren, till en översiktslista. Medarbetaren inom avdelningen skriver ut denna 

lista varje morgon för respektive kund vars order ska bearbetas under dagen. På den 

avvikelselista som fås framgår dagens avvikelser från planerad produktion. Detta kan vara 

produkter som är stoppade, produkter som beräknas produceras färdigt under dagen eller 

information såsom prioriteringar, kontaktinformation mm. Efter att informationen förts över 

från avvikelselistan till respektive berörd översiktslista fås en tydlig bild av vilka order som 

kan påbörjas direkt, vilka order som kan påbörjas efter angivet klockslag alternativt vilka 

order som inte kommer att kunna bearbetas alls, på grund av att produktionen inte kommer att 

kunna leverera någon produkt som ordern innehåller. 

Steg 1, reservation av order 

När alla produkter som en order innehåller finns i lager kan en order reserveras. Genom att 

enbart markera de orderrader som ska plockas reserveras endast de produkter som ska 

skickas. Om en order är stor kan den reserveras i omgångar för att undvika ett stressmoment 

att hinna färdigställa ordern innan transportbolagen kommer för att hämta paketet, om 

exempelvis produktionen är sen. Efter att en order har reserverats skrivs en plocklista ut.  

En del kunder har önskemål om att personalen ska bifoga speciella streckkoder på paketen. 

Detta steg är inte beroende av att genomföras i just detta steg, men personalen väljer ofta att 

hantera detta i samband med skapandet av plocklistor, då detta minskar eventuell förvirring. 

På det viset kan en etikett kopplas ihop med en plocklista och därmed med det specifika 

paketet. 

Steg 2, plock- och packning av order 

Efter att en plocklista skrivits ut plockas respektive produkt med ett överensstämmande 

serienummer som står på plocklistan. När alla produkter har plockats skannar personalen 

streckkoderna på plocklistan, därefter streckkoderna på produkterna. Detta görs oftast vid 

stora ordervolymer och fungerar som en kontroll. Om en produkt har plockats fel markeras 

denna artikel röd i datasystemet och en dov signal ges.  

När alla produkter är plockade väljs en lämplig kartong. Eventuellt förpackningsmaterial 

såsom papper, bubbelplast mm används för att fylla upp det tomrum som eventuellt uppstått i 

kartongen, samt skyddar emballaget mot skador. Kundönskemål såsom packningsmaterial, 

plomberade produkter, maxvikt, helpall/halvpall tas hänsyn till vid packning. När en order är 

packad och kartongen har förslutits ska ordern levereras ut. 

Steg 3, utleverans av order 

När en order levereras ut skapas en sändning där uppgifter som avsändarreferens, vikt och 

mått fylls i. När alla uppgifter fyllts i slutförs sändningen och får statusen “stängd” i systemet. 

Efter att sändningen är klar, skrivs följesedlar ut som fästs på paketen. Efter detta steg skapas 

en faktura utifrån kundens önskemål som skickas till kunden via epost eller via post. 

Transport bokas, transportdokument klistras på paketen och därefter placeras paketen vid 

utlastningen.
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5.2.2 Tidtagning 

Samtliga beräkningar nedan har avrundats uppåt till hela sekunder för att mätningarna som 

genomförts är baserade på antal sekunder och minuter, detta för att skapa en ökad förståelse 

av mätningarnas omfattning samt inte ge en underskattning av vad det verkliga utförda arbetet 

motsvarar i tid. 

Två olika typer av mätningar har genomförts inom logistikavdelningen. Den ena mätningen 

innefattade enbart den effektiva tiden som det tog för avdelningen att genomföra arbetet 

motsvarande respektive steg. Den andra typen av mätning som tagits innefattar även olika 

typer av störningar där olika faktorer kan komma att ge en procentuell motsvarig 

effektivisering. 

Morgonrutin med all tidtagning, 4 mätningar  

                                

                         
     

 
                    

              

Steg 1 utan störningar, 7 mätningar – 10 order 

                                            

                      
    

  
                    

            

Steg 1 med störningar, 5 mätningar – 5 order 

                                   

                       
    

 
      

                          

Steg 2 med all tidtagning, 15 mätningar – 15 order 

Utifrån de mätningar som genomfördes kunde projektgruppen identifiera en stor variation 

inom steg 2, plockning-packning. Detta är direkt kopplat till den varierande ordervolymen 

som bearbetas inom avdelningen. Genom observationer har gruppen kunnat identifiera att 

störningar inte har någon inverkan i steg 2, detta tydliggörs genom de mätningar som 

genomförts. De mätningar som tagits med störningar är mindre än de mätningar som tagits 

utan störningar. Därmed har gruppen valt att utesluta eventuella störningar och dra slutsatsen 

att de inte haft någon inverkan på de mätningar som genomförts. Ett medelvärde har därför 

beräknats av samtliga mätningar som utförts av steg 2.
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Steg 3 utan störningar, 7 mätningar – 7 order 

                                                  

          
    

 
                                 

Steg 3 med störningar, 11 mätningar – 11 order  

                         
                                             

           
     

  
                                   

Total genomloppstid för en order: 

                                    

5.2.3 Den befintliga verksamheten 

I dagsläget arbetar tre personer på logistikavdelningen, men antalet anställda på plats varierar 

beroende på arbetsbelastningen. Vanligtvis arbetar två medarbetare på avdelningen samtidigt, 

vars arbetstider är åtta timmar/dag. Detta inte tillräckligt för att kunna klara av att hantera den 

befintliga orderhantering inom avdelningen, då de anställda inte hinner ta rast samt behöver ta 

hjälp utifrån produktionen. Strävan är att genom denna fallstudie, kunna visa att det går att 

halvera arbetstiden för medarbetarna, samt att endast två anställda ska klara av att hantera allt 

arbete inom avdelningen. 

 

Efter mätningar tagna vid sju tillfällen, se bilaga 2, kunde en genomsnittlig genomloppstid för 

en order beräknas. Dessa beräkningar visas under framtagna förbättringsmöjligheter, kapitel 

5.3. 
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5.3 Förbättringsmöjligheter 

I det här dokumentet redovisas olika förbättringsmöjligheter som påvisats inom 

logistikavdelningen genom observationer, analyser, diskussioner samt mätningar. Följande 

förbättringsmöjligheter har enbart tagits fram genom vad projektgruppen tror skulle motsvara 

en effektivisering alternativt underlätta för medarbetarna inom avdelningen. Detta har 

resulterat i att förbättringsförslagen inte kunnat kopplas samman med den teori som kommer 

utgöra en del av den slutgiltiga rapporten. I analysavsnittet kommer förbättringsförslagen 

kopplas samman med teoriavsnittet. 

Sedan projektets start har en omfattande nulägesanalys genomförts, inkluderande kartläggning 

och tidtagning. Efter att nuläget hade fastställts kunde ytterligare en analys genomföras för att 

identifiera de områden, inom den administrativa processen, som påvisade 

förbättringspotential. Dessa möjligheter samt de hittills framtagna förbättringsförslagen hos 

respektive möjlighet, finns ytterligare beskrivna i nästkommande avsnitt.  

5.3.1 Helhetsbild 

Utifrån den nulägesanalys samt en ytterligare problemanalys som genomförts anser gruppen 

att det, i arbetet mot en förbättring, är viktigt att se till helheten inom logistikavdelningen. 

Trots att det i detta dokument endast presenteras enskilda förbättringsmöjligheter, eftersträvar 

projektgruppen att kunna presentera en fungerande helhet för arbetet inom avdelningen. I 

denna strävan har både Lean och Sex Sigma övervägts som verktyg för att förändra 

arbetssättet och på så sätt skapa ett mer hållbart förbättringsarbete.  

5.3.2 Förbättringsområden 

Nedanstående beräkningar avrundas nedåt och presenteras med två decimaler. Detta för att 

ge en noggrannhet samt en ökad tillförlitlighet att målet med en effektivisering på 50 % 

uppnås. 
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Arbetsredskap 

För få antal vagnar 

Inom logistikavdelningen används idag tre vagnar vid plockning av samtliga produkter som 

en order innehåller. Då det ofta tar tid att leverera in och ut inom Sverige-lagret finns det 

endast två vagnar tillgängliga. Genom observation upplever projektgruppen ett behov av 

ytterligare en plockvagn. 

5-varför 

Varför - För många personer som plockar samtidigt 

Varför - Avdelningen är extrabemannad  

Varför - Logistikavdelningen är överbelastad 

Varför - Stora ordervolymer och försenad produktion 

Varför - Stor efterfrågan från kunder och orsaker kopplade till produktionen 

Förbättringsförslag: 

Genom att investera i ytterligare en vagn som har ställbara hyllplan finns rätt mängd vagnar 

tillgängliga på plats. Dock uppstår dilemmat platsbrist då ytterligare en vagn tar plats inom 

avdelningen, men ett förslag som kommit från medarbetarna inom avdelningen är att ha en 

vagn som enbart används inom Sverige-lagret, och när denna vagn inte används förvaras 

denna inne i Sverige-lagret.  

Tillämpning av förbättringsförslag:  

Logistikavdelningen har valt att investera i en vagn till av samma typ som används inom 

avdelningen idag, med ställbara hyllplan. 

Detta förbättringsförslag är inte mätbart, därmed motsvarar det ingen mätbar effektivisering. 

Dock valde projektgruppen att belysa detta då ett behov har identifierats under arbetets gång. 
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Ny skrivare 

Den skrivare som idag används har en uppstartstid motsvarande 1 min och 30 sek. Denna tid 

anses inte tillföra något värde samt tidskrävande då inget annat arbete kan utföras under tiden.  

 

Förbättringsförslag: 

Genom att investera i en skrivare med en betydligt mindre uppstartstid skulle den icke 

värdeadderande tiden reduceras och därmed skapa en effektivisering motsvarande 

tidsminskningen. 

Tillämpning av förbättringsförslag: 

Avdelningen kommer att investera i en ny skrivare, om hänsyn tas till skrivarens uppstartstid 

vid investeringen kan nedanstående effektivisering genomföras. 

Beräkning av motsvarande effektivisering: 

Uppstartstiden för den skrivare som finns idag är 1 min och 30 sek (90 sek). Under respektive 

order uppskattas skrivaren hinna gå ner i viloläge en gång när steg 2 genomförs. Detta 

resulterar i en total uppstartstid på 180 sek per order. Genom att investera i ny skrivare 

uppskattas uppstartstiden minska 40 sek, totalt 80 sek per order. 

                                                           
                                                                      

Gemensam skrivare 

Logistikavdelningen har idag en gemensam skrivare som två datorer är kopplade till, vilket 

resulterar i att utskrifter krockar och papper blandas ihop. Dessutom utförs förflyttningar till 

och från skrivaren med skrivbordet som utgångspunkt uppskattningsvis tre gånger per order.  

Förbättringsförslag: 

Att investera i ytterligare en skrivare skulle minska förflyttningar om lämplig plats ses över 

samt minimera den tid det tar att sortera varandras papper. Utskriften kan även komma att 

påbörjas snabbare om förbättringsförslaget ”Ny skrivare” ses över.  

Tillämpning av förbättringsförslag: 

En investering av två mindre skrivare kommer att göras för att undvika ovanstående 

problematik, därmed kommer nedanstående effektivisering uppnås. 

Beräkning av motsvarande effektivisering: 

12 sek att gå fram och tillbaka till skrivaren, görs tre gånger per order. Om skrivarna placeras 

utifrån förbättringsförslaget ”För liten arbetsyta” skulle det uppskattningsvis ta två sekunder 

att förflytta sig fram och tillbaka till skrivaren en gång. 
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För liten arbetsyta 

På arbetsplatsen idag är de fria ytorna begränsade av olika arbetsmaterial, vilket begränsar 

möjligheten att ha material lättillgängligt som används dagligen. 

5-varför 

Varför - Arbetsplatsen är inte anpassad för det arbete som utförs  

Varför - Arbetsplatsens layout har inte prioriterats 

Varför - Inget behov har lyfts 

Varför - Tidsbrist 

Varför - Överbelastning 

Förbättringsförslag: 

Genom att standardisera arbetsplatsen blir det lättare för alla medarbetare inom avdelningen 

att hitta rätt saker. Skrivbordslandskapet som idag består av två arbetsplatser kan förslagsvis 

flyttas in mot logistikavdelningen (bort från trappan) en bit och därmed kan en hylla placeras 

på vänster sida. På hyllan kan de två medarbetarna få varsin skrivare placerad mot skrivbordet 

i lämplig höjd, där material såsom plastfickor och pennor mm kan förvaras men samtidigt 

vara lättåtkomligt. På de nedre hyllplanen kan förslagsvis reservmaterial förvaras såsom 

utskriftspapper mm.  

Begränsning:  

Då produktinformation antecknas i dagsläget på glaset mot väggen vid trappan kan inte hyllan 

vara alltför hög. Dock ges ett förslag på en anteckningstavla nedan och därmed kan 

produktinformationen som ges från produktionen antecknas i lämplig höjd. 

Tillämpning av förbättringsförslag: 

Förslaget om att flytta skrivborden in mot packningsområdet och samtidigt flytta över 

skrivarna på motsatt sida kommer att testas på avdelningen, för att se om detta bidrar till en 

förbättring.  
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Detta förbättringsförslag är inte mätbart, därmed motsvarar det ingen mätbar effektivisering. 

Dock valde projektgruppen att belysa detta då ett behov har identifierats under arbetets gång 

 

Figur 6. Logistikavdelningens layout (egen bearbetning)
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Anteckningstavla 

Idag antecknar produktionen med en whiteboardpenna på två glasrutor när produkter är klara i 

produktionen. För att detta ska synas har två papper satts upp på baksidan av rutorna. 

5 - varför 

Varför - För att anteckna färdigproducerade produkter 

Varför - Logistikavdelningen behöver veta när produkterna är klara 

Varför - För att kunna prioritera/planera orderhanteringen 

Varför - För att kunna leverera ut paket vid utsatt tid 

Varför - För att planerad utleverans ska ske vid utsatt dag och tid 

Utifrån denna analys, kan projektgruppen utläsa att det inte är själva tavlan i sig som är 

problemet, utan att produktionen inte färdigställer produkter enligt tidsplan. Detta skapar en 

fördröjning som resulterar i att planeringen på avdelningen blir svårhanterlig. 

Förbättringsförslag: 

En anteckningstavla skulle vara ett mer visuellt verktyg att använda sig av, då denna även kan 

användas till mer än att bara notera färdigproducerade produkter. Detta skulle underlätta för 

logistikavdelningen, då annan gemensam information kan antecknas och bli mer tillgänglig 

för alla. Dagens order kan sättas upp på tavlan, vilket skapar en standardisering på 

avdelningen.  

Tillämpning av förbättringsförslag: 

Förbättringsförslaget som projektgruppen gav till avdelningen att investera i en tavla 

uppgraderas av logistikavdelningen till en skärm där information från framförallt 

produktionen visas. Detta eliminerar steget att ständigt sudda på tavlan, som idag utgörs av 

två fönster. Dock kommer denna förbättring inte att implementeras så som det ser ut nu då 

företaget eftersträvar att alltid ha producerat färdigt produkterna vid utsatt tid, då anses denna 

nuvarande funktion kunna elimineras. 
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Frankeringsmaskinen 

Frankeringsmaskinen är välbesökt och står idag placerad vid skrivaren på logistikavdelningen 

in mot packningsytorna. Denna maskin används av alla medarbetare inom företaget vilket gör 

att det blir ett ständigt spring inom logistikavdelningen.  

5-varför 

Varför - Välbesökt plats av samtliga avdelningar på företaget 

Varför - Behovet av att frankera är stort 

Varför - Finns bara en frankeringsmaskin  

Varför - Inget behov av ytterligare en frankeringsmaskin har identifierats 

Varför - Behovet av en till maskin finns inte, dock är den existerande maskinen placerad 

olämpligt på avdelningen 

Förbättringsförslag: 

Därmed ges förslaget att placera denna frankeringsmaskin på den hylla som nämns som 

förbättringsförslag under rubriken “För liten arbetsyta” i riktning mot de två fönstren som 

idag används som anteckningstavla. Alternativt kan frankeringsmaskinen placeras på en hylla 

vid utleveransen (där alla färdiga paket står) med kompletterande tillbehör såsom blanketter, 

kuvert mm. På hyllan under kan då en låda stå som posten tar med sig vid hämtning, en sak 

mindre för medarbetarna på avdelningen att komma ihåg. 

Tillämpning av förbättringsförslag: 

Avdelningen upplever inget problem vid användning av frankeringsmaskinen, trots att detta 

är den enda frankeringsmaskinen som finns på företaget. Dock kommer instruktioner att ses 

över för användning av maskinen, och en lathund kommer att skapas för dessa, så att 

eventuella frågor kan undvikas gällande funktion mm.  

Förbättringsförslaget som presenteras inom detta område, frankeringsmaskinen, är inte 

mätbart. Dock ingår frankeringsmaskinen under störningsmomenten och motsvarar därmed en 

effektivisering som ingår i den gemensamma effektiviseringen, störningsmoment. 

De förbättringsförslag som givits inom arbetsredskap rekommenderas att ses över som en 

helhet innan eventuell implementering då de har en koppling till varandra. Att enbart 

implementera ett förslag kan komma att orsaka mer besvär än hjälp. 
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Morgonrutinen 

Processen för morgonrutinen 
Idag är morgonrutinen det första arbetssteget som genomförs av en medarbetare inom 

avdelningen. Utifrån den tidtagning som genomförts tar processen i genomsnitt 51 minuter 

och 57 sekunder (3117 sekunder) att genomföra inklusive markering av samtliga orderrader 

och utskrifter. Dock förekommer det stor variation inom detta arbetssteg beroende på antal 

rader som utgör förseningslistan. 

Förbättringsförslag: 
Trots att morgonrutinen idag underlättar för logistikavdelningen är steget tidskrävande. 

Utifrån observationer har ett förbättringsförslag tagits fram. Genom att införa ett automatiskt 

system, där en order markeras automatiskt i systemet med grön (leveransklar), gul (pågående) 

eller röd (ej påbörjad). Denna markering tydliggör samt skapar prioriteringar för både 

logistikavdelningen samt för produktionen som i sin tur kan se vilka produkter som måste 

påskyndas i produktionen, därmed skulle hela morgonrutinen kunna gå att eliminera. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Då detta förbättringsförslag är relativt omfattande kommer det i nuläget inte att ses över i den 

utsträckning som ovanstående förbättringsförslag innebär.  

Beräkning av motsvarande effektivisering: 

En vanlig arbetsdag motsvarar 8 timmar, idag är det två till tre personer som arbetar inom 

logistikavdelningen. Genom detta examensarbete kan arbetet på avdelningen effektiviseras 

och därmed kan arbetstiden det tar att utföra arbetet reduceras. Därmed utgår projektgruppen 

ifrån att det vanligtvis är två medarbetare inom avdelningen, därmed en total arbetstid på 16 

timmar (57 600 sek) per dag som genomförs. 
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Produkter färdigställs inte inom produktionen vid utsatt tid  

Varje morgon får avdelningen en översiktslista som tydliggör dagens avvikelser från 

produktion samt de klockslag där eventuella produkter beräknas vara klara. Dessa tider som 

anges är styrande för logistikavdelningens planering av dagens arbete. Dock förekommer 

avvikelser i detta och leveranserna blir försenade, vilket medför problem samt extra arbete för 

logistikavdelningen. Dessa problem yttrar sig oftast i form av samtal för att få en bekräftelse 

på om ordern ska levereras ut som en delleverans. 

Förbättringsförslag: 

Ett förbättringsförslag skulle vara en mall för vilka restriktioner som finns kring delleverans. 

Det är även viktigt att sätta någon toleransgräns för att avdelningen ska kunna veta när de ska 

kunna skicka iväg ordern, utan att behöva vänta in produktionen till sista sekund.  

Implementering av förbättringsförslag: 

Medarbetarna inom logistikavdelningen kommer framöver att delta i de morgonmöten som 

genomförs inom produktionen. Detta för att bli mer involverade och få en nulägesbild över 

dagens planerade produktion samt få möjligheten att påverka denna. 

Detta förbättringsförslag är inte mätbart, därmed motsvarar det ingen mätbar effektivisering. 

Dock valde projektgruppen att belysa detta då ett behov har identifierats under arbetets gång. 

Uppdatering av vikt och mått i systemet 

När översiktslistorna skrivs ut under morgonrutinen finns även vikt och annan användbar 

information angiven vid respektive artikel. Dessvärre kan denna information inte användas 

eftersom systemets data inte är uppdaterad efter de verkliga vikterna och måtten. Detta 

innebär att de anställda måste komma ihåg alla verkliga vikter i huvudet, så att inte vikt och 

mått-dimensioner ska behöva kontrolleras efter plockning och packning. 

Förbättringsförslag:  

Ett förslag för att kunna förbättra denna möjlighet är att undersöka om en uppdatering av 

dessa värden är möjlig att genomföra inom IFS. Detta skulle spara mycket tid då personalen 

inte behöver kontrollera uppgifterna eftersom de ska stämma per automatik i systemet från 

början. 

Implementering av förbättringsförslag: 

En uppdatering av systemet är under bearbetning för att värdena ska kunna stämma per 

automatik. Om vikt och mått kan läggas in, elimineras ett kontrollsteg. Utifrån de produkter 

som packas, bör ett förslag om lämplig kartong ges, styrt av den totala vikten samt typ av 

produkt och mått. Rent praktiskt skulle detta kunna uppnås genom att produktionen väger och 

antecknar den nya vikten för produkterna och att denna information sedan uppdateras i 

systemet.  

Detta förbättringsförslag är inte mätbart, därmed motsvarar det ingen mätbar effektivisering. 

Dock valde projektgruppen att belysa detta då ett behov har identifierats under arbetets gång. 
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Steg 1, reservera order 

Reservera orderrader 

Under processens första steg genomförs ett flertal steg för att reservera de orderrader som 

finns i saldo och som därmed går att packa. Därefter måste ytterligare en genväg öppnas för 

att plocklistan ska skrivas ut, där utskriften är baserad på de markerade raderna. Detta innebär 

att ett ordernummer måste fyllas i på två olika ställen men som fysiskt bör gå att undgå. 

5-varför 

Varför - För att markera de produkter som går att plocka 
Varför - För att saldot ska reserveras 
Varför - För att lagersaldot ska stämma 
Varför - För att inte produktionen ska producera mer än vad kunden efterfrågar 
Varför - Kostsamt med bundet kapital 

Förbättringsförslag 

Problemet ovan skulle kunna elimineras genom ett automatiskt system, vilket skulle kunna, 

vid sökning av ett ordernummer, söka i lager vilka produkter som var färdiga att leverera och 

utifrån detta ge ett förslag på rader som därmed markeras automatiskt. Då skulle 

medarbetaren endast behöva bekräfta detta och sedan gå direkt till utskrift av plocklista, 

alternativt endast bekräfta och att plocklistan därmed skrivs ut automatiskt. 

Implementering 

Den sammanlagda tiden för det första processteget är 4 min och 46 sek (286 sek). För att 

kunna ta hänsyn till de steg som genomförs bortsett ifrån tiden det tar för skrivaren att starta 

upp (90 sek) och skriva ut plocklistan (10 sek), samt tiden det tar att gå till skrivaren (6 sek). 

Detta för att dessa förbättringsmöjligheter redan behandlats i ett annat förbättringsförslag.  

Totala tiden som återstår, som inte är kopplad till skrivaren beräknas till:  

                    

Utifrån det givna förbättringsförslaget anser projektgruppen att denna tid kan halveras då 

antalet klick halveras. Detta resulterar i: 
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Steg 2, plockning och packning av order 

Skanna streckkoder  

När alla produkter plockats kontrollerar medarbetaren att samtliga serienummer på plocklistan 

stämmer överens med de plockade produkterna genom att skanna samtliga streckkoder på 

plocklistan, för att sedan skanna samtliga produkter. En felplockad produkt markeras röd på 

dataskärmen. 

Förbättringsförslag 

Detta steg är väldigt tidskrävande, då samma streckkod skannas både på produkten och på 

plocklistan. Denna tid skulle approximativt kunna halveras, om det räckte med att skanna en 

streckkod per order på plocklistan, om systemet automatiskt skulle kunna koppla samman alla 

de givna serienumren som har tilldelats ordern. Eftersom dessa skrivs ut på den givna 

plocklistan, måste de redan finnas registrerade i systemet och kunna sammankopplas till en 

samlingskod för en order. Detta skulle då innebära att om en sådan kod skannas kommer de 

givna produkternas serienummer för denna order upp i kontrollprogrammet för att kunna 

kontrolleras mot de plockade produkterna. 

Implementering av förbättringsförslag 

I dagsläget har denna förbättringsmöjlighet inte setts över. Dock har det genom mätningar 

framkommit att det tar 0,93 sekunder att skanna ett serienummer på en plocklista. Eftersom 

tillgängligheten av information varit begränsad har gruppen inte kunnat beräkna hur många 

streckkoder en plocklista består av i genomsnitt. Därmed motsvarar denna 

förbättringsmöjlighet ingen mätbar motsvarande effektivisering.  

Se om fel uppstår vid skanning 

Vid skanning av samtliga streckkoder ges en ljudsignal som anger om en produkt är 

felplockad. Dock kan denna ljudsignal vara svår att höra då medarbetaren oftast befinner sig 

en bit ifrån datorn vid genomförandet. Detta resulterar i att alla produkter skannas och 

därefter görs en kontroll vid datorskärmen om samtliga produkter är korrekt plockade. Om ett 

fel skulle inträffa i detta läge innebär detta betydligt mer omarbete än om felet upptäckts 

direkt vid pågående skanning. 

Förbättringsförslag: 

Genom att se över arbetsplatsen kan den som skannar komma närmare datorn med vagnen, 

alternativt ha skärmar utplacerade med skanner där medarbetaren kan kontrollera att rätt 

produkter är skannade. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Företaget har valt att prova det nya layoutförslaget för att underlätta utförandet av att scanna 

produkter.  
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Sigill  

Vid packning av en kundorder ska en del produkter plomberas, detta efter kundens önskemål. 

Att plombera en produkt innebär att sätta fast ett sigill på produktens förpackning som 

försluter öppningen. Detta görs manuellt och utgör ett arbetsmoment i steg 2, plockning och 

packning.  

Förbättringsförslag: 

Projektgruppen har identifierat detta steg som tidskrävande att genomföra för 

logistikavdelningen. Därför har en mätning samt effektivitetsberäkning genomförts för att 

kunna se hur mycket en effektivisering skulle innebära för arbetssteget.  

 

Genom att flytta detta arbetssteg till produktionen skulle arbetsbelastningen minska för 

logistikavdelningen, och därmed skulle arbetsbelastningen utjämnas inom verksamheten. 

Alternativt kan en standardisering genomföras där samtliga produkter plomberas inom 

produktionen.  

 

Dock har projektgruppen valt att inte gå djupare in på förbättringsförslaget då en konsult på 

företaget redan ser över detta problem. Därmed prioriteras istället framtagning av andra 

förbättringsförslag. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Då inget förbättringsförslag togs fram har ingen implementering av det här området kunnat 

genomföras.  

Beräkning av motsvarande effektivisering: 

Utifrån 6 mätningar har ett medelvärde tagits fram där genomsnittet det tar att plombera en 

produkt är 7 sekunder. Utifrån 24 order har ett genomsnitt beräknats fram att 20 produkter 

plomberas per order vilket motsvarar en total tid på 140 sekunder per order. 
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Val av kartong  

När samtliga produkter har plockats ifrån lagret, är nästa steg att packa på lämpligast sätt. 

Detta är lättare sagt än gjort, på grund av att kunden oftast inte beställer endast en typ av 

produkt. Medarbetaren som då ska packa, måste räkna i huvudet eller chansa på en kartong 

som anses lämplig. Dessutom måste önskemål från kunden räknas med, vissa kunder har krav 

på hur artiklarna ska packas. Detta kan i sämsta fall leda till att packningen måste göras om, 

om den inte är utförd på rätt sätt. I dagens läge finns det enbart standardiserade lathundar och 

dessa är inte användbara, då kartongstorlekarna har förändrats. 

Förbättringsförslag:  

Ett alternativ för att kunna förenkla detta för de anställda skulle, om det var möjligt, vara att 

koppla systemet direkt till standarderna för kartongstorlekarna. På detta vis skulle 

informationen som systemet kan ge om vikt och mått kunna ge en prognos av vilken kartong 

som skulle kunna användas för att packa den pågående ordern. 

Implementering av förbättringsförslag:  

Företaget har valt att inte prioritera detta förbättringsförslag i dagsläget.  

Hitta rätt serienummer 

Att hitta rätt produkter vid plockning kan vara tidskrävande beroende på hur produkterna är 

placerade i FIFO-lagret, och hur väl personalen kan lagrets uppbyggnad. När produktionen 

placerar produkterna i lagret placeras dessa längst bak, och därmed frångås en av principerna 

med FIFO-systemet då produkterna är seriestyrda. Detta försvårar arbetet för 

logistikavdelningen under steg 2 då varje order är kopplad till specifika serienummer på 

produkterna. 

Förbättringsförslag:  

Förbättring har ännu inte fastställts, dock valde projektgruppen att belysa detta då ett behov 

har identifierats under arbetets gång. 
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Steg 3, utleverans av order 

Inloggningsuppgifter (bokning av transportör) 

Vid bokning av transport krävs inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord. 

Dessa uppgifter måste fyllas i manuellt varje gång för en ar det två medarbetarna.  

Förbättringsförslag: 

En systemuppdatering av denna dator skulle kunna göras och inställningarna skulle kunna ses 

över så att de anställda inte ska behöva fylla samtliga uppgifterna vid bokning av transportör. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Ingen implementering har gjorts ännu, under bearbetning. 

Beräkning av motsvarande effektivisering: 

I dag tar det 12 sekunder att fylla i användarnamn och lösenord vid inloggning. 

Uppskattningsvis skulle denna tid kunna halveras till 6 sekunder, med hjälp av en 

systemuppdatering, så att enbart lösenordet behöver fyllas i. 

                                                     
                                                                   

Skicka AWB-nummer (Spårnings ID) via epost 

Efter att bokning av transport har gjorts för en specifik kund skickas AWB-numret till kunden 

via epost.  AWB-numret är kundens verktyg för att kunna spåra sitt paket. Detta steg är 

tidskrävande men något som kunderna ofta kontaktar Westermo om, vilket i sin tur resulterar 

i mer arbete för logistikavdelningen. 

Förbättringsförslag:  

Förbättring kan uppnås genom att undersöka om det finns eventuella samarbetsmöjligheter 

med de vanligaste fraktbolagen som används och om det finns tjänster som kan användas för 

att förenkla detta.  

Implementering av förbättringsförslag: 

Vid bokning av transportören DHL har redan en implementering genomförts. Dock är all 

information skriven på svenska oavsett om meddelandet skickas inom Sverige eller inte, 

vilket kommer att ses över. Möjlighet att skicka AWB nummer direkt till kund gällande andra 

transportörer kommer även att ses över framöver. 

Beräkning av motsvarande effektivisering: 

Det tar 1 min och 50 sek, 110 sek att skicka AWB-nummer via e-postbegrepp. Genom att 

skicka AWB-nummer direkt till kund vid bokning av transportör kan tiden reduceras till 

endast 10 sek. 
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Manuell inmatning av data i IFS (avsändarreferens) 

I affärssystemet IFS finns det en kolumn som heter avsändarreferens under fliken “Allmänt” 

när en sändning skapas. Denna kolumn måste fyllas i manuellt av den medarbetare som 

hanterar ordern, vilket upplevs som tidskrävande och bör gå att eliminera. 

Förbättringsförslag: 

En systemuppdatering i IFS, där denna kolumn fylls i automatiskt bör ses över. Genom att 

koppla detta till personen som loggat in i systemet kan eventuellt kolumnen fyllas i 

automatiskt. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Kontakt ska tas med supportavdelningen på företaget och problemet ska försöka åtgärdas.  

Beräkning av motsvarande effektivisering:  

Vid varje order fyller avsändaren i sitt namn manuellt, detta tar 5 sekunder vilket ger 

nedanstående motsvarande effektivisering vid eliminering. 

                                                    
                                                                   

Uppdatering krävs för att ändra orderns status 

För att slutföra en sändning behöver medarbetaren klicka på uppdatera ett flertal gånger så att 

statusen ändras från preliminär till stängd. Detta steg innefattar ren väntetid för medarbetaren 

då en faktura inte kan påbörjas förrän den tillhörande sändningen är stängd. Uppdateringen 

kan ta 30-40 sek, vilket är en icke värdeskapande tid som i dagsläget inte går att reducera. 

Förbättringsförslag: 

Se över systemet IFS, systemuppdatering kan vara lösningen. 

 
Implementering av förbättringsförslag: 

 
Företaget kommer eventuellt att se över möjligheten att uppdatera systemet och på så sätt 

kunna eliminera alternativt reducera denna tid. 

Detta förbättringsförslag är inte mätbart, därmed motsvarar det ingen mätbar effektivisering. 

Dock valde projektgruppen att belysa detta då ett behov har identifierats under arbetets gång. 
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Skapande av tull dokument 

För order som ska transporteras utanför EU och med ett värde på över 50 000 svenska kronor, 

krävs ett tulldokument för att paketet ska kunna släppas förbi i tullen. Detta dokument skapas 

i ett separat program, kallat EdiCom. Föratt undvika att åter fylla i det som redan är ifyllt i 

IFS, finns det en funktion som gör att programmen är kopplade till varandra. Dessvärre är 

denna koppling inte uppdaterad, vilket innebär att datainformationen som flyttas över inte 

stämmer överens med den orderinformation som finns i IFS. Personalen måste därför 

kontrollera all data och räkna ut priset, för att det ska stämma i tullen.   

Förbättringsförslag:  
För att kunna förbättra detta behöver IFS kontaktas. För att de anställda inte ska behöva 

kontrollera och räkna om den information som redan finns angivet i affärssystemet, måste de 

kunna lita på att systemet är uppdaterat. En uppdatering skulle innebära att extra kontroller 

skulle kunna elimineras och att arbetet därmed skulle effektiviseras. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Företaget ser över vilka möjligheter som finns för att kunna uppdatera systemet och se om 

informationen som redan anges i sändningen kan flyttas över till EdiCom utan störningar. 

Detta kopplingsfel ska ses över för eventuell förbättring.  

Kundfaktura och sändningsfaktura 

Enligt affärssystemet IFS, går det vid skapandet av en faktura att välja mellan att skapa en 

kundfaktura eller skapa en sändningsfaktura. En kundfaktura innebär att varje order görs om 

till en separat faktura i systemet, medan en sändningsfaktura, även kallad samlingsfaktura, 

slår ihop alla order till en faktura. Problemet är att avdelningen inte vet vilken typ av faktura 

som godkänns av respektive kund. Dessutom innebär de olika fakturorna problem vid utskrift. 

En sändningsfaktura skrivs ut automatiskt, medan en kundfaktura måste granskas och sedan 

skrivas ut. Det går inte heller att skriva ut flera kopior av en faktura direkt, utan fakturan 

måste först skrivas ut, för att sedan skannas in och därefter skrivas ut i fler kopior, om kunden 

önskar flera fakturor. 

Förbättringsförslag: 

Ett tydligare underlag skulle behöva finnas för att kunna avgöra när en sändningsfaktura kan 

användas då denna innebär mindre arbete för personalen. Dessutom skulle en eventuell 

uppdatering av systemet behöva genomföras för att ge möjlighet att skriva ut kopior av 

fakturan redan vid den första utskriften.  

Implementering av förbättringsförslag: 

Detta kommer att eventuellt ses över framöver då orderavdelningen har möjlighet att se över 

om respektive kund som lägger order på order accepterar att få en samlingsfaktura 

(sändningsfaktura). Dock kan en samlingsfaktura orsaka besvär och bör därmed ses över 

innan implementering. 
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Övrigt 

Kontroll 

Varje order som hanteras på avdelningen är unik, vilket innebär att det alltid är någon faktor 

eller detalj som varierar mellan orderna. För personalen är det därför svårt att komma ihåg 

alla dessa olikheter, och måste därmed ständigt kontrollera olika uppgifter, antingen med en 

kollega eller med hjälp av en lathund. 

Förbättringsförslag: 

Kontroller som denna bör inte medarbetarna behöva genomföra. All information bör vara 

inlagt av orderavdelningen i respektive order, redan innan ordern förmedlas till 

logistikavdelningen.  

Implementering av förbättringsförslag: 

Ett pågående arbete genomförs där främst uppdateringar i systemet som används ses över. 

Orderavdelningen ser även över möjligheten för eventuell utökning av befintlig information 

gällande kund eller order. 

Detta förbättringsförslag är inte mätbart, dock ges en motsvarande mätbar effektivisering 

under förbättringsmöjligheter som är direkt kopplade till kontroller. 

Postlåda 

Idag står en låda placerad under bordet där frankeringsmaskinen är placerad, bredvid de två 

skrivborden. Denna låda hämtas av posten dagligen, dock måste någon medarbetare komma 

ihåg att placera denna låda vid utlastningsstället för hämtning. Detta gör att avdelningen 

ytterligare har en sak att komma ihåg. 

Förbättringsförslag: 

Förslagsvis kan postlådan förflyttas och placeras vid utlastningen. Detta skulle eliminera ett 

moment för avdelningen att komma ihåg. Eftersom avdelningen ofta frankerar alla brev 

samtidigt, en gång per dag, motsvarar det inget extraarbete. De behöver bara lägga dessa i 

postlådan som är placerad längre bort, samtidigt som posten kan hämta lådan utan något 

behov av att kontakta avdelningen.  

Implementering av förbättringsförslag: 

Avdelningen såg positivt på detta och ser över förbättringsförslaget, en implementering 

kommer eventuellt ske. 

Detta förbättringsförslag är inte mätbart, därmed motsvarar det ingen mätbar effektivisering. 

Dock valde projektgruppen att belysa detta då det skulle reducera ett arbetsmoment för 

medarbetarna inom logistikavdelningen. 



5. EMPIRI 

Johanna Feltendal, Emma Holmgren   

Examensarbete, Innovativ produktion och logistik, PPU307 15 hp VT15 V.4-23 54 (67) 

Kommunikation med kunden om orderläggning  

 

En del kunder har en tendens att lägga en ny order istället för att lägga en 

kompletteringsorder. Vissa kunder kan komma att lägga två order på en och samma dag. 

Detta innebär mer administrativt arbete, för logistikavdelningen, än om endast en order hade 

lagts. 

Förbättringsförslag: 

Ett förbättringsförslag är att orderavdelningen ser över sina kunders orderläggning och skapar 

standardiserad orderläggning alternativt skapar nya rutiner utifrån kundens förutsättningar 

som minimerar det administrativa arbetet inom logistikavdelningen. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Ett fortsatt arbete pågår med den förbättringsmöjlighet som förts fram. Logistikavdelningen 

har fört vidare detta till orderavdelningen som ser över eventuell möjlighet till en 

standardiserad orderläggning. 

Ett ordernummer, två sändnings-id 

Ibland förekommer det att två sändnings-id kopplas till en order. Detta resulterar i mer arbete 

för logistikavdelningen som måste utföra två sändningar istället för en. 

Förbättringsförslag:  

Eftersom grundorsaken till att detta uppstår ännu inte kartlagts har inget förbättringsförslag 

kunnat tas fram och därmed har ingen implementering skett. Dock kommer detta att ses över 

inom orderavdelningen där påverkande parametrar kommer att granskas samt om de olika 

arbetssätten kan ha någon inverkan på problemet. 

Delleverans eller ej 

Om en order är lagd för dagens datum men innehåller produkter som inte kommer att kunna 

färdigställas i produktionen innan utsatt tid, uppstår ett dilemma om ordern ska dellevereras 

eller ej.  

Förbättringsförslag: 

Beslutet om en order ska dellevereras eller ej tar orderavdelningen, därmed måste 

logistikavdelningen ringa till orderavdelningen för att få ett beslut om en delleverans ska 

genomföras vilket ses som tidskrävande får både order- och logistikavdelningen. En lösning 

på detta är att försöka standardisera sådana beslut, somliga kunder vill ha resterande produkter 

på nästkommande leverans medan andra kunder vill ha en extraleverans. Dock kopplas detta 

samman till frågan gällande frakt vid delleverans. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Ett förbättringsarbete pågår där orderavdelningen ser över möjligheten att kunna skriva mer 

information kopplat till kund samt specifik order, då dessa informationsfält idag är 

begränsade. Detta förbättringsförslag är direkt kopplat till störningar, därmed presenteras 

motsvarande effektivisering under störningar 
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Avgöra fraktavgift 

Företagets ledning har beslutat att kunden ska betala frakten för samtliga order som skickas, 

bortsett från det egna dotterbolaget, där Westermo själva betalar frakten. Vid delleverans eller 

sen leverans till kund uppstår ofta ett missnöje hos kunder om de får betala för den 

kompletterande leveransen. Idag ges alltid möjligheten att få med de produkter som avvikit 

från ordern på nästa leverans. 

Förbättringsförslag: 

I IFS finns det en kolumn där orderavdelningen kan fylla i vad som gäller vid delleverans, om 

kunden vill ha delleverans och betala frakt alternativt få de givna produkterna på nästa 

leverans. Flertalet kunder har som regel att alltid ta eventuell avvikelse levererad vid 

nästkommande leverans, men det finns givetvis undantag. Genom denna förbättring kommer 

kommunikationen mellan orderavdelningen och logistikavdelningen minimeras och därmed 

blir detta steg i processen mindre tidskrävande. 

Implementering av förbättringsförslag: 

Denna fråga har lyfts inom företaget och orderavdelningen kommer att se över möjligheten att 

skapa en standardisering av fraktavgifter där logistikavdelningen tillsammans med 

orderavdelningen kommer att försöka ta fram en policy för att tydliggöra för kunden om vad 

som gäller. Orderavdelningen ser över möjligheten till att kunna lägga in mer information 

styrt till kund i systemet. 

Detta förbättringsförslag är direkt kopplat till störningar, därmed presenteras motsvarande 

effektivisering under störningar. 

Störningar  

Störningar motsvarar moment som egentligen inte behöver genomföras under hantering av en 

order. Dessa är tidskrävande samt resulterar i att extraarbete utförs som till viss del går att 

förebygga i tidigare led inom verksamheten. Genom observationer har projektgruppen kunnat 

identifiera två olika typer av störningar, inre och yttre störningar. 

De inre störningarna har direkt inverkan på samtliga medarbetare inom logistikavdelningen, 

vilket begränsar orderhanteringens genomförande enligt tidsplan. Bristande information leder 

till att medarbetarna inom avdelningen för en kontinuerlig dialog med varandra som 

vanligtvis resulterar i kontakt med orderavdelningen. Vid steg två genomförs ett ständigt 

letande av rätt produkter då dessa ofta inte ligger vid rätt plats vid utsatt tid. 

Yttre störningar innebär att logistikavdelningen ständigt blir kontaktade av övriga avdelningar 

inom företaget via telefon alternativt via fysisk närvaro. Dessa störningar är tidskrävande och 

består till största del av frågor, men det förekommer även utbyte av information vilket 

projektgruppen anser olämpligt vid orderhantering. Förslagsvis kan utbyte av information ske 

via e-post för att skapa förbättringar för logistikavdelningen, eftersom de kan ta del av 

informationen när den anses vara lämplig. 
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6. ANALYS 

I det här avsnittet diskuteras kopplingen mellan de förbättringsmöjligheter som identifierats i 

den undersökta processen och befintlig forskning samt teori.  

Utifrån given litteratur i teoriavsnittet kan slutsatsen dras att det finns stora möjligheter för att 

effektivisera administrativa processer generellt. Hyer och Wemmerlöv (2002) menar till och 

med att vissa administrativa processer har en förbättringspotential på 50 %. Med detta i 

åtanke har projektgruppen undersökt om en så pass omfattande förbättringspotential endast är 

teoretisk eller om den går att tillämpa i verkligheten. Därmed har en fallstudie genomförts på 

en befintlig administrativ process.  

Under den genomförda fallstudien på Westermo Teleindustri AB samt i konversation med 

avdelningen och produktionschefen på företaget har kvalitet visat sig vara en stor prioritet. 

Kundanpassning är något som företaget fokuserar samt prioriterar högt. Dock har 

kombinationen av effektivt arbete, korta ledtider samt hög kundanpassning varit svårt att 

uppnå. Orsaken till detta är att det uppstår stor variation i arbetssättet på grund av stor 

kundanpassning. Målet för företaget är att effektivisera arbetet utan att ta mindre hänsyn till 

kundanpassning samt prioriteringarna av god kvalitet för de externa kunderna. Utifrån detta 

har projektgruppen observerat det arbete som idag utförs på avdelningen vilket resulterade i 

att 28 förbättringsmöjligheter kunde identifieras på avdelningen, där vissa av dessa kunde visa 

på utvecklingsmöjligheter i kommunikation mellan de olika avdelningarna. Resterande kunde 

kopplas direkt till effektiviseringsmöjligheter för att minska komplexiteten och ledtiden för 

avdelningens interna arbete. 

Utifrån tidigare belyst teori finns det stora möjligheter att kunna effektivisera administrativa 

processer generellt bland företag. Detta är relevant då enligt Strategic Direction (2005), 

administrativa processer i vissa företag kan motsvara uppemot 80 % av den totala ledtiden. På 

avdelningen genomförs idag ett arbete som för kundens värde endast resulterar i en packad 

order och hjälpmedel för att kunna genomföra en betalning i form utav en faktura. Resterande 

arbete skapar inget värde för kunden men går inte att eliminera. Dessutom kunde 

projektgruppen identifiera möjligheter för att kunna underlätta arbetet på avdelningen genom 

långsiktiga investeringar. 

Enligt Larsson (2008) är det viktigt att skilja på värdeskapande tid och icke värdeskapande 

tid för att kunna eliminera och effektivisera tiden det tar att genomföra en process. Tischler 

(2006) menar att det första steget innebär att eliminera den icke värdeskapande tiden som inte 

medför något värde för kunden. När detta är genomfört innefattar nästa steg en reducering av 

den värdeskapande tiden. Med andra ord, påbörjades studien för detta examensarbete med att 

identifiera de icke värdeskapande stegen i processen och sedan reducera dessa. 

En del av förbättringsmöjligheterna föreslagna i denna rapport kan kopplas ihop med de sju 

plus en slöserierna. Dessa nämndes i teoriavsnittet, tidigare i detta examensarbete, där 

tolkningen av dessa genomförd av Larsson (2008) kan kopplas direkt till administrativa 

processer. Avdelningen har olika former av väntetid som inte innefattar något värde för 

kunden. Detta är presenterat som förbättringsförslaget “Ny skrivare” och övriga 

systemuppdateringar, vilka leder till att arbetsmomenten tar längre tid. Onödiga rörelser 

kunde även identifieras, så som att behöva gå fram och tillbaka till den gemensamma 
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skrivaren för att hämta papper, och dessutom leta rätt på sina egna papper, om utskrift skulle 

ske från flera medarbetare samtidigt.  

Utöver detta kunde ”Skanna streckkoder” samt ”Hitta rätt serienummer” ses som onödiga 

rörelser på avdelningen, vilket beror på att förflyttning till och från datorn, och att finna rätt 

produkter, inte kan räknas som värdeskapande. 

Förbättringsmöjligheterna som identifierades som morgonrutin och sigill skulle kunna 

elimineras helt från avdelningens arbete, då dessa kan klassas som överarbete eller 

överproduktion vilket Larsson (2008) beskriver som slöseri. Morgonrutinen inkluderar 

manuellt arbete, som möjligtvis skulle kunna automatiseras helt, medan sigill av produkter 

skulle kunna genomföras direkt i produktionen. Detta skulle utjämna arbetsbelastningen 

ytterligare. En annan möjlighet till förbättring identifierades som det första processteget 

"Reservera kundorder" vilket projektgruppen ansåg vara ett delvist onödigt steg. 

Då mycket av arbetet som avdelningen utför görs i affärssystemet IFS kan en del 

förbättringsmöjligheter identifieras inom dåligt integrerade systemlösningar och sökande efter 

information och data, vilka är ytterligare slöserier som ingår i Larssons (2008) tolkning av de 

7+1 slöserierna. För att underlätta för personalen på avdelningen kan en uppdatering av 

värden i systemet genomföras för att på så sätt effektivisera systemet. Skapande av tydliga 

lathundar skulle minska tiden som används för att leta och prova vilken kartong som är 

lämplig att packa i. Systemändringar har även föreslagits för att minska mängden inmatning 

som behöver genomföras. 

Under detta examensarbete har projektgruppen haft mycket kontakt med logistikavdelningen, 

både i identifieringssteget och i förbättringssteget. Personalen på avdelningen arbetar med 

denna process varje dag och är de som är mest insatta i det arbete som utförs där. Det visade 

sig även att de hade många bra idéer för att kunna effektivisera processen.  

Under de företagsbesök som projektgruppen genomfört har personalen på logistikavdelningen 

varit överbelastad. Detta har inneburit att prioriteringar av det stundande arbetet har behövts 

göras. Utifrån projektgruppens syn kan detta ha resulterat i att kreativiteten hos avdelningen 

inte har kunnat utnyttjas utan att processen mot en effektivisering hade stannat av vilket 

Larsson (2008) menar är det åttonde slöseriet. När ett implementeringsarbete på företaget och 

en minskning av avdelningens belastning har genomförts anser projektgruppen att 

förbättringsarbetet kommer att skapar förutsättningar för ökad delaktighet som både Bergman 

och Klefsjö (2012) samt Sederblad (2013) styrker som en viktig del inom Lean och 

kvalitetsarbete. 

Hyer och Wemmerlöv (2002) menar att det finns en koppling till slöserier i kommunikation 

mellan avdelningar. Logistikavdelningen skulle kunna ses som den interna kunden till både 

orderavdelningen och produktionen (Bouranta et al., 2009). För att kunna skapa kundnöjdhet 

även för de interna kunderna behöver den information samt produkter som 

logistikavdelningen ska erhålla från sina respektive interna leverantörer finnas tillgängliga vid 

utsatt tid.  Det vill säga att JIT skulle behöva uppfyllas. Att ständigt sträva efter att arbeta med 

JIT är något som O´Grady (1990) motiverar som en god investering. I studien kunde sättet att 

hantera informationen mellan leverantörerna och logistikavdelningen som intern kund 

identifieras som flera möjligheter till förbättring samt flaskhalsar. Denna hantering av 

information innefattade både direkt kontakt med avdelningen samt överföring av information 

via orderinformationen, det vill säga i pappersform.  
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Då produktionen har hamnat efter i sitt schema skapar detta en ojämn fördröjning för 

logistikavdelningen, vilket resulterar i att ett fåtal order blir helt och hållet färdigställda. 

Genom att arbeta mot JIT och noggrann utredning av hur informationshanteringen ska 

hanteras menar båda författarna Hyer och Wemmerlöv (2002) samt O´Grady (1990) att den 

administrativa processen blir mera strukturerad och effektiv. 

Kommunikation, både mellan avdelningar och inom den egna avdelningen, och standardiserat 

arbete är faktorer som skulle kunna bidra till förbättringar. I nuläget kunde flera 

förbättringsmöjligheter identifieras inom detta område. En av dessa var avsaknad av standard 

för när kunden kan tänka sig en kundfaktura alternativt en sändningsfaktura, som beror på att 

kommunikationen med kund om orderläggning behöver ses över. Detta menar O´Grady 

(1990) kan, om det utförs på rätt sätt, bidra till en minskning av orderns ledtid. Vidare var 

avsaknad av standard, för hur fraktavgiften skulle hanteras, en faktor som bidrog till 

överdriven kommunikation och utgångspunkter för om delleverans kan genomföras. Genom 

en standardisering av dessa möjligheter skulle avdelningens ständiga kommunikation med 

orderavdelningen minskas ner till mera specifika fall.  

Utöver förbättringsmöjligheter som är direkt kopplade till icke värdeskapande tiden fann 

projektgruppen ytterligare förbättringsmöjligheter som istället skulle underlätta arbete och 

minska tiden för den värdeskapande tiden, det vill säga reducera genomloppstiden. Här 

inkluderas investeringar för en långsiktig förbättring. Utifrån observation på företaget kunde 

projektgruppen identifiera faktorer som skulle kunna underlätta för avdelningen i ett mer 

långsiktigt perspektiv. Här är även investeringen av en ny skrivare inkluderad som tidigare 

nämndes i detta avsnitt. Det visade sig också att avdelningen hade för få vagnar för att kunna 

utföra sitt arbete effektivt. Detta resulterade i att tid spenderades på att leta efter nya vagnar 

som kunde användas för att de som redan fanns på avdelningen var fullastad. 
  

Majoriteten av avdelningens arbete genomförs vid personalens skrivbord och i företagets 

affärssystem, IFS. Inom detta system kunde projektgruppen finna möjligheter för att förbättra 

arbetsplatsen i sin helhet. Genom att se över arbetsytan skulle en uppdatering av var 

arbetsmaterialet är placerat kunna genomföras. Dessutom menar Bergman och Klefsjö (2012) 

att ett kontinuerligt arbete av metoden 5S kommer att resultera i ett mer effektivt arbete. 

Många av ovan nämnda förbättringsförslag ingår i helhetskonceptet av Lean Administration. 

Liker (2009) menar att ett företag som bestämt sig för att implementera Lean bör ha som 

målsättning att skapa ett dragande flöde av produkter som är direkt kopplat till kundbehovet. 

Om ett företag värderar kvalitet och ständiga förbättringar är Lean ett bra alternativ då dessa 

faktorer också värderas högt inom Lean. 

Både Antony (2011) och Snee (2010) diskuterar kombinationen mellan Lean och 

kvalitetsverktyget Sex Sigma. Enligt upphovsmännen för respektive artikel anses Lean vara 

bättre för att förbättra och utveckla processflöden medan Sex Sigma hanterar problem som 

oftast inte är så enkla att urskilja, som främst variation. Enligt Snee (2010) är de båda 

dessutom inriktade på samma mål, att minska slöseri och icke värdeskapande aktiviteter. 



7. RESULTAT 

Johanna Feltendal, Emma Holmgren   

Examensarbete, Innovativ produktion och logistik, PPU307 15 hp VT15 V.4-23 59 (67) 

7. RESULTAT  

Nedan presenteras de resultat som framkommit ur studien. Projektgruppen har valt att även 

inkludera uträkningarna för att du som läsare ska kunna följa med och skapa dig en bild av 

beräkningarnas ursprung. För att få en klarhet i respektive beräknings motsvarighet i tid, 

presenteras samtliga beräkningar i motsvarande antal timmar, minuter och sekunder. 

Möjligheten att uppnå ytterligare effektivisering nämns, men behandlas djupare i 

nästkommande kapitel, diskussion samt slutsats och rekommendationer. 

Utifrån den studie som genomförts på företaget har en total effektivisering uppnåtts. Denna 

effektivisering är endast baserad på de förbättringsmöjligheter som är mätbara, därmed kan en 

ytterligare effektivisering uppnås. För att uppnå en högre motsvarande effektivisering bör 

analysdelen i denna rapport ses över. 

Eftersom tillgängligheten till viss information har varit bristande har projektgruppen behövt 

förutse antal order per dag baserat på den framtagna genomloppstiden för en order, detta för 

att kunna beräkna total effektivisering motsvarande en arbetsdag för två medarbetare. Detta 

för att morgonrutinen samt arbetsredskapen inte är direkt kopplade till respektive steg. 

Projektgruppen har valt att beräkna den totala effektiviseringen för två medarbetare för att 

morgonrutinen endast utförs av en medarbetare, vilket gör att motsvarande effektivisering blir 

mer relevant då arbetsmomenten skiljer sig åt.  

                                                          

                            
                        

                                       

                                                  
 

                                                                              
                           

                                                                       

                                                                       

                                                     
                                        

                                        

 



7. RESULTAT 

Johanna Feltendal, Emma Holmgren   

Examensarbete, Innovativ produktion och logistik, PPU307 15 hp VT15 V.4-23 60 (67) 

                                                                      

                                                                     
                                                     

                                         

                                            

                                                                          

                                                                       

                                                            
                                        

                                             

Tiden det tar att hantera en order har reducerats med: 
                                                        

Vilket ger en motsvarande tidsreducering av en hel arbetsdag för två medarbetare att 

genomföra steg 1-3: 

                                                             
                    

Utöver detta har även effektivisering uppnåtts inom arbetsredskap, men eftersom denna 

effektivisering inte är kopplat till något speciellt steg har gruppen valt att presentera 

motsvarande effektivisering enligt följande: 

                    

                                                       

Totalt har en arbetsdag för två medarbetare motsvarande 16 timmar reducerats med: 

                                     
                                     

Detta ger en total effektivisering av en arbetsdag för två medarbetare: 
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Ovanstående effektivisering motsvarar enbart de förbättringsförslag som var mätbara. 

Figurerna ger en tydligare bild av tiden det tar att utföra respektive arbetsmoment före och 

efter beräknad effektivisering. I analysen som tidigare presenterats anses tillämpningen av den 

teori som behandlas i rapporten uppnås genom ytterligare effektivisering och därmed är det 

fullt möjligt att uppnå en effektivisering på 50 %, som Hyer och Wemmerlöv (2002) styrker i 

artikeln The Office That Lean Built. 
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Figur 7. Cirkeldiagram av arbetsmoment före och efter beräknad effektivisering (egen bearbetning) 
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8. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit ur den genomförda studien. En 

kontinuerlig diskussion förs där projektgruppen motiverar de beslut som tagits. Slutligen 

diskuteras det mål som gruppen haft som utgångspunkt genom arbetets gång, där olika 

faktorer kom att påverka det slutgiltiga resultatet.  

Trots att respektive företagsbesök motsvarade en omfattande resa i tid och sträcka har totalt 

13 besök på företaget genomförts vilket gruppen ser som positivt. Olyckligtvis har 

projektgruppen besökt företaget under vissa dagar då arbetet inte gått som planerat alternativt 

vid sjukdom inom avdelningen, vilket har begränsat datainsamlingen. Dock är detta något 

som inte har gått att förutse. Eftersom besöken begränsats på plats har planeringen inte gått att 

fullfölja, detta gör att gruppen nu i efterhand inser att fler företagsbesök hade varit lämpligt att 

planera in. Trots detta anser gruppen att de fått en god förståelse för det arbete som utförs 

inom avdelningen tack vare att gruppen valde att i början av projektarbetet fokusera på en 

omfattande, tydlig nulägesbild vilket har uppfattats som positivt och givande genom hela 

arbetets gång. 

Vid flera företagsbesök genomfördes tidtagning som visade på stor variation och som kom att 

bli en god utgångspunkt för ett vidare arbete. I samband med tidtagningen upplevde 

projektgruppen svårigheter att följa en kund genom hela orderhanteringen, då majoriteten av 

orderhanteringen inte genomfördes i en följd. Anledningen till detta var främst att det 

saknades information eller förseningar ifrån produktionen. I efterhand anser projektgruppen 

att metoden att följa en kund alternativt all orderhantering under en vecka skulle ha kunnat ge 

mer tillförlitliga mätningar. Valet gjordes ändå att genomföra en omfattande tidtagning där 

syftet var att ta så många mätningar som möjligt på respektive steg.  

Detta berodde på att hanteringen av en order genom respektive steg inte färdigställdes på en 

gång samt att projektgruppen valde att göra flera mätningar där de genom observation såg att 

variation förekom. Beslutet kom att gynna gruppen eftersom både en tydlig variation 

framkom samtidigt med störningarnas inverkan på respektive steg. 

Utifrån den studie som har genomförts har ett starkt samband mellan administrativa processer 

och Lean framkommit. Genom att tillämpa Lean inom administrativa processer har en 

motsvarande effektivisering givits, vilket i detta arbete motsvarar en total effektivisering på 

35,62 %. Denna effektivisering baseras enbart på de förbättringsmöjligheter som kunde mätas 

i tid. Övriga förbättringsmöjligheter har gruppen upplevt som svåra att tolka i förhållande till 

motsvarande effektivisering, vilket resulterade i att gruppen valde att inte uppskatta 

motsvarande effektivisering för dessa. Detta beslut grundade sig i en eftersträvan av en hög 

tillförlitlighet med relevanta resultat.  

Målet från uppstarten av detta examensarbete var att ha tid över mot slutet av arbetet för att 

hinna implementera, samtliga tillämpbara förbättringsförslag, som valdes av företaget. 

Eventuell effektivisering skulle då ha kunnat bekräftas genom en ytterligare tidtagning på 

avdelningen. Dock har detta inte hunnits med på grund av den tidsram som detta 

examensarbete har, vilket har resulterat i att mer koppling till teori har ersatt denna 

motivering. 
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Då det genomförda arbetet utfördes på en specifik process inom orderhantering kan det vara 

svårt att tillämpa just de givna förbättringsförslagen på andra typer av administrativa 

processer, där ett annat arbetssätt kan förekomma. Trots detta kan det generella 

förbättringsförslaget, att skilja på värdeskapande och icke värdeskapande tid, tillämpas inom 

flera olika typer av processer med hjälp av olika arbetsmetoder. På detta sätt kan onödig tid 

komma att reduceras oavsett processtyp.  

Avslutningsvis tycker projektgruppen att industriella företag har mycket att vinna på att se 

över sina administrativa processer. Utifrån teori bearbetad i detta arbete ser projektgruppen 

stor förbättringspotential inom just dessa processer, vilket motiverar vikten av att se över 

dessa. 
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9. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I den här delen av rapporten dras slutsatser utifrån gruppens genomförande samt det resultat 

som framkommit ur studien. Rekommendationer ges för ett framtida arbete där möjlighet för 

ytterligare effektivisering finns.  

Utifrån genomförd litteraturstudie kan det visas att en förbättring på 50 % eller mer är fullt 

möjlig att genomföra inom en administrativ process. Däremot kunde detta inte bekräftas 

utifrån den fallstudie som har genomförts under denna period, då mer tid samt arbete behövs 

för att genomföra implementeringar på företaget. Den beräknade effektivisering som 

projektgruppen kunde genomföra resulterade i en motsvarande effektivisering av 35,62 %. 

Denna effektivisering är endast baserad på de mätbara förbättringsförslagen, redovisade i 

rapporten.  

Eftersom projektgruppen kunde identifiera ett flertal förbättringsmöjligheter kom denna 

effektivisering att bli möjlig. Fallstudien samt tillämpad litteratur visade att dessa möjligheter 

till förbättring kunde delas upp i två olika huvudgrupper som projektgruppen valt att kalla 

kortsiktiga och långsiktiga investeringar. De kortsiktiga investeringarna innefattar att 

eliminera det arbete som i nuläget kan ses som onödigt. Med andra ord är det slöseri som inte 

tillför något värde och som vanligtvis kan åtgärdas direkt. De långsiktiga investeringarna är 

däremot en reducering av den tid som anses som nödvändig i de nutida arbetet, det vill säga 

att finna möjligheter till att effektivisera arbetet inom avdelningen utan att öka 

arbetsbelastningen. Bland annat föreslogs en långsiktig investering i form av arbete med 

kombinationen av Lean och Sex Sigma. Detta för att både kunna arbeta med ständiga 

förbättringar av flödet samt att minska variationer, som bland annat har identifierats inom 

arbetssätt, ordervolym och kundanpassning.  

Efter genomfört arbete kan projektgruppen framföra rekommendationer gällande 

förbättringsarbetet. Dessa baseras på de förbättringsmöjligheter som identifierades i 

teoriavsnittet. En rekommendation är att se över samtliga förbättringsmöjligheter som 

presenteras i rapporten, men framförallt de som inte kom att motsvara en procentuellt mätbar 

effektivisering. Genom denna studie har en stor variation framkommit vid orderhantering, 

olika arbetssätt och orderstorlekar. Därmed rekommenderar projektgruppen tillämpningen av 

både Lean och Sex Sigma vid förbättringsarbete för att kunna reducera den stora variationen 

som förekommer. 

Vid ett fortsatt förbättringsarbete kan det vara givande att läsa teoriavsnittet i denna rapport. 

Detta för att få nya kunskaper och synsätt och kunna tillämpa dessa i arbetet. 
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I denna bilaga redogörs processens olika steg med en detaljerad kartläggning. I 

kartläggningen har projektgruppen markerat stegen med olika färger för att beskriva 

respektive stegs status efter avslutat examensarbete.  

 

Grön färg indikerar att steget även efter detta examensarbete kommer att förbli så 

som det var tidigare.  

 

Gul färg innebär att en mindre förändring har föreslagits. Detta kan även vara en 

dellösning, så reduceras tiden på processteget till viss del.  

 

Röd färg indikerar att en större förändring har genomförts. I en del fall kan detta 

även innebära att steget helt har eliminerats.  

 

Förbättringsförslagen som färgsättningarna baseras på finns presenterad i rapportens 

empiriavsnitt.  

 

Denna kartläggning är baserad på egna observationer av processen som genomfördes 

under fallstudien. Som utgångspunkt har en även befintlig kartläggning använts som 

genomfördes av medarbetare på företag tidigare. 
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Johanna Feltendal, Emma Holmgren 

Examensarbete, Innovativ produktion och logistik, PPU307 15 hp VT15 V.4-23 

I denna bilaga presenteras den data som samlades in under tidtagningen på Westermo 

Teleindustri AB. Denna data används i de genomförda beräkningarna som finns 

redovisade i rapportens empiridel och som även ligger till grund för den 

effektiviseringen som har beräknats fram utifrån de framtagna 

förbättringsmöjligheterna. 

 

 Tidtagning utan störningsmoment 

Aktiviteter Tillfälle Tid 

Morgonrutin 1 5400 sek (90 min) 

 2 4644 sek (77 min och 24 sek) 

 3 1028 sek (17 min och 8 sek) 

 4 1394 sek (23 min och 14 sek) 

Total tid (sek) 12466 sek (3 h 27 min 46 sek) 

 

Steg 1 1 1082 sek (18 min och 2 sek) 

 2 120 sek (2 min) 

 3 380 sek (6 min och 20 sek) 

 4 122 sek (2 min och 2 sek) 

 5 209 sek (3 min och 29 sek) 

 6 (4 order) 630 sek (10 min och 30 sek) 

 7 309 sek (5 min och 9 sek) 

Total tid (sek) 2852 sek (47 min 32 sek) 

 

Steg 2 1 2850 sek (47 min och 30 sek) 

 2 2327 sek (38 min och 47 sek) 

 3 3281 sek (54 min och 41 sek) 

 4 274 sek (4 min och 34 sek) 

 5 870 sek (14 min och 30 sek) 

Total tid (sek) 9602 sek (2h 40 min 2 sek) 

 

Steg 3 1 600 sek (10 min) 

 2 869 sek (14 min och 29 sek) 

 3 923 sek (15 min och 23 sek) 

 4 646 sek (10 min och 46 sek) 

 5 385 sek (6 min och 25 sek) 

 6 433 sek (7 min och 13 sek) 

 7 693 sek (11 min och 33 sek) 

Total tid (sek) 4549 sek (1 h 15 min 49 sek) 



Johanna Feltendal, Emma Holmgren 

Examensarbete, Innovativ produktion och logistik, PPU307 15 hp VT15 V.4-23 

 Tidtagning med störningsmoment 

Aktiviteter Tillfälle Tid 

Steg 1 1 142 sek (2 min och 22 sek) 

 2 146 sek (2 min och 26 sek) 

 3 263 sek (4 min och 23 sek) 

 4 364 sek (6 min och 4 sek) 

 5 634 sek (10 min och 34 sek) 

Total tid (sek) 1549 sek (25 min 49 sek) 

  

Steg 2 1 2209 sek (36 min och 49 sek) 

 2 476 sek (7 min och 56 sek) 

 3 3089 sek (51 min och 29 sek) 

 4 484 sek (8 min och 4 sek) 

 5 513 sek (8 min och 33 sek) 

 6 954 sek (15 min och 54 sek) 

 7 1748 sek (29 min och 8 sek) 

 8 1050 sek (17 min och 30 sek) 

 9 127 sek (2 min och 7 sek) 

 10 1477 sek (24 min och 37 sek) 

Total tid (sek) 12127 sek (3 h 22 min 7 sek) 
  

Steg 3 1 2129 sek (35 min och 29 sek) 

 2 335 sek (5 min och 35 sek) 

 3 3095 sek (51 min och 35 sek) 

 4 944 sek (15 min och 44 sek) 

 5 367 sek (6 min och 7 sek) 

 6 317 sek (5 min och 17 sek) 

 7 598 sek (9 min och 58 sek) 

 8 2046 sek (34 min och 6 sek) 

 9 772 sek (12 min och 52 sek) 

 10 408 sek (6 min och 48 sek) 

 11 762 sek (12 min och 42 sek) 

Total tid (sek) 11773 sek (3 h 16 min 13 sek) 


