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ABSTRACT  

Purpose: The aim of the study is to investigate how industrial administrative support processes 

and visual control can be streamlined, visualized and communicated by the introduction of lean.  

To be able to answer the aim of the study, three research questions have been formulated: 

1. Which non-value adding activities are limiting the efficiency of the administrative support 

processes and the visual control, within the industrial orders and shipping departments? 

2. How can the support processes and visual control within the industrial orders and shipping 

departments, potentially be streamlined, visualized and communicated by the introduction of 

lean? 

3. By the introduction of lean, what potential metrics will visualize and communicate the 

industrial administration support processes within orders and shipping departments? 

Methodology: A case study, a benchmarking study and literature review have been performed 

in order to answer the research questions. The literature review is based on a study of lean from 

a strategic and operational perspective, with a main focus on support processes and visual control. 

The case study was based on value stream mapping of support processes combined with 

observations and interviews in the area of visual control and visualization of workplace and 

information. Furthermore, the benchmarking study was based on observations and interviews of 

performed lean transformation and visual control. Collected data from the case study and 

benchmarking study have been analysed with the support of the literature.  

Findings: Non-value adding activities that are restricting the efficiency of the support processes 

and visual control, were identified and present opportunities for improvements. The support 

processes had different wastes, lacked guiding principles and were found to be unstable and 

unstandardized. The lack of visual control could be traced back to the lack of structure and design 

of daily meetings, control boards, suitable lean metrics and management of identified challenges. 

Factors like absence of framework for continuous improvements and visual workplaces and 

information, were identified. A new structured and pedagogical design was proposed. The new 

design include an introduction of lean within management, the design of an action plan, the 

selection of guiding principles and a redesign of value streams. Furthermore, the proposed design 

include a new design of daily meetings, control boards, lean metrics and a new framework for 

continuous improvements and visualisation of workplace and information in order to streamline 

and visualize support processes and visual control.  

Implications: The purpose of the research study has been achieved by solving the research 

questions. By the identification of non-value adding activities a new efficient design has been 

proposed. However, only one case study was performed, therefore its ability to create scientific 

value, can be regarded as limited. 

Recommendations: For further studies, it would be of interest to study several businesses with 

similar problems in order to increase the generalizability of the study and the ability to create 

scientific value. 

Keywords: Lean, administration, lean production, administration process, manufacturing, 

industry, visualization and visual control 
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SAMMANFATTNING 

Syfte: Forskningsstudien syfte är att undersöka hur industriella administrativa stödprocesser och 

dess visuella styrning kan effektiviseras, visualiseras och kommuniceras genom införande av 

lean. För att kunna besvara studiens syfte har tre problemfrågeställningar formulerats: 

1. Vilka icke värdeskapande aktiviteter begränsar de administrativa stödprocessernas och den 

visuella styrningens effektivitet inom industriell order- och speditionsverksamhet? 

2. Hur kan stödprocesserna och styrningen potentiellt effektiviseras, visualiseras och 

kommuniceras inom industriell order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean?  

3. Vilka potentiella mätetal kan visualisera och kommunicera de industriella administrativa 

stödprocesserna inom order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean? 

Metod och genomförande: En litteraturstudie genomfördes parallellt med en fall- och 

benchmarkingstudie för att besvara studiens frågeställningar. Litteraturstudien bygger på en 

studie av lean utifrån ett strategiskt och operativt perspektiv med fokus på stödprocesser och 

visuell styrning. Fallstudien består av en värdeflödesanalys av stödprocesser samt observationer 

och intervjuer rörande visuell styrning och visualisering av arbetsplats och information. 

Benchmarkingstudien bygger på intervjuer och observationer av genomförd leantransformation 

samt visuell styrning. Datainsamling från fall- och benchmarkingstudien har analyserats med 

stöd av litteraturstudien.  

Studiens resultat: Olika icke värdeskapande aktiviteter som reducerar stödprocesserna samt den 

visuella styrningens effektivitet har identifierats och utgör grunden för möjliga förbättringar. För 

de administrativa stödprocesserna identifierades olika former av slöseri, avsaknad av vägledande 

principer samt att processerna inte var stabila och standardiserade. Bristande visuell styrning 

kunde härledas till bristfällig struktur och utformning av dagliga möten, styrtavla samt mätetal 

och avvikelsehantering. Ytterligare identifierades bristande kontinuerligt och strukturerat 

förbättringsarbete samt avsaknad av ramverk för visualisering av arbetsplats och information. 

Med utgångspunkt från resultat från fall- och benchmarkingstudie har en ny strukturerad och 

pedagogisk utformning föreslagits. Den potentiella utformningen bygger på en förankring av 

lean inom ledning samt utformning av handlingsplan och vägledande principer. Ny utformning 

av värdeflöden, daglig möten, kontinuerligt förbättringsarbete samt ramverk för visualisering 

tillsammans med lean mätetal har föreslagits med syfte att effektivisera och visualisera 

stödprocesser och styrning.  

Implikationer: Forskningsstudiens syfte har uppnåtts genom att samtliga 

problemfrågeställningar besvarats. Genom identifikation av icke värdeskapande aktiviteter har 

en ny potentiell utformning föreslagits med stöd från litteratur- och benchmarkingstudien. Dock 

har endast ett fallföretag studerats vilket begränsar studiens förmåga att skapa vetenskapligt 

värde ur ett större perspektiv.   

Rekommendationer: För vidare studier förordas en utökad studie av fler verksamheter med 

liknande problematik med syfte att öka studiens generaliserbarhet och vetenskapligt värde. 

Nyckelord: Lean, administration, lean produktion, administration process, tillverkning, industri, 

visualisering och visuell styrning. 
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1 RAPPORTENS DISPOSITON 

I denna inledande del presenteras rapportens disposition. I tabellform ges korta beskrivningar 

av innehållet i varje kapitel. 

Tabell 1. Rapportens disposition 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 2 Inledning Presenterar studiens bakgrund och anledningen till varför området 

är av intresse att studera. Därefter följer en beskrivning av studiens 

problemformulering, syfte och problemfrågeställningar. Avsnittet 

avslutas med studiens avgränsningar.  

Kapitel 3 Ansats och metod Redogör för studiens ansats och metodval samt hur studien har 

genomförts utefter metodval.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen inleder med en beskrivning av 

begreppet lean och lean administration. Därefter följer en 

beskrivning av lean utifrån ett strategiskt och operativt perspektiv. 

Teoriavsnittet avslutas med att belysa erfarenheter från införande 

samt metoder för införande av lean.    

Kapitel 5 Företagspresentation Presenterar fallföretaget och produktsortiment samt fallföretagets 

grundläggande filosofi och värdegrund. Därefter följer en översiktlig 

beskrivning av ekonomiska mål och verksamhetsuppföljning.  

Kapitel 6 Resultat - Fallstudie  Redovisar resultat från värdeflödesanalys av stödprocesser för order- 

och speditionsverksamhet samt observationer av visuell styrning i 

form av daglig styrning och befintligt 5S-program. 

Kapitel 7 Resultat - Benchmarking Redovisar resultat från benchmarkingstudie av fem 

tillverkningsföretag som infört lean inom sin verksamhet. Studien 

innefattar resultat från intervjuer och observationer som behandlat 

vägledande principer, införande av lean, daglig styrning, ständiga 

förbättringar, 5S-program samt erfarenheter från införande av lean.   

Kapitel 7 Analys av resultat Analys av resultat från fallstudien samt beckmarkingstudie med 

koppling till teori med syfte att besvara studiens problemfrågor och 

syfte. 

Kapitel 8 Diskussion, slutsats och 

rekommendationer 

Slutsats och diskussion kring studiens resultat presenteras. Valda 

metoder och tillvägagångssätt diskuteras och förslag ges till fortsatta 

studier. 

Kapitel 9 Källförteckning Studiens källförteckning 
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2 INLEDNING 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrund och problemformulering till forskningsområdet 

och skälet till varför det är av intresse att studera. Därefter presenteras syftet med studien och 

de avgränsningarna som definierar studiens omfattning.  

2.1 Bakgrund 

För att vara framgångsrik inom tillverkningsindustrin är det av betydelse att ha förmågan att vara 

konkurrenskraftig i en global och avreglerad marknad. Flera aktörer konkurrerar om samma 

kunder, vilket gör att konkurrensen hårdnar (Petersson et al., 2009). Ytterligare finns olika krav 

från organisationens olika intressenter vad gäller lönsamhet och förmåga att möta kundens 

önskemål (ibid.). Lean erbjuder möjligheten till ökad lönsamhet, produktivitet och flexibilitet 

(Cuatrecasas, 2004; Petersson et al., 2009). Petersson et al. (2009) nämner ytterligare kvalitet, 

kostnad, leveranssäkerhet och leveranstid som andra parametrar som kan påverkas positivt 

genom framgångsrika lean-satsningar. Andra positiva effekter är ökat välbefinnande hos 

medarbetare, ökad motivation och ökat inflytande (ibid.).  

Två drivkrafter för att uppnå konkurrenskraftighet är engagerat ledarskap och kontinuerligt 

organisatoriskt lärande (Wang och Huzzard, 2011). Lean handlar om att skapa en 

förändringskultur där alla inom en organisation strävar efter att öka verksamhetens förmåga 

genom att arbeta med ständiga förbättringar (Locher, 2011). Samma författare menar att det rör 

sig om att skapa kundvärde genom att minimera all form av slöseri. Grundtankarna uppkom 

redan under början av 1900-talet av Frederick Winslow Taylor (Taylor, 1911). Taylor använde 

sig av rörelsestudier för att hitta det optimala sättet att producera produkter för att på så sätt 

optimera produktionen (ibid.). Henry Ford bidrog ytterligare till utvecklingen genom sitt fokus 

på processer och standardisering inom Ford Motor Company (Flynn och Vlok, 2015).  

Lean produktion konceptet introducerades i början av 1988 av John Krafcik (Krafcik, 1988).  

Begreppet fick sitt verkliga genombrott genom boken The Machine That Change the World av 

Womack et al. (1990), (Åhlström, 2004). Boken har sina rötter från Toyota Produktion System 

där Toyota är känd för utformningen av en lärande företagskultur och sitt kontinuerliga arbete 

med ständiga förbättringar. Toyotas filosofi och verktyg har blivit en symbol för lean (Sisson 

och Elshennaw, 2015).  Lean produktion har under det senaste decenniet varit en filosofi för att 

reducera eller eliminera icke värdeskapande aktiviteter, så kallade slöserier (Liker and Morgan, 

2006). De flesta tillverkningsföretag har i någon form initierat lean principer där fokus läggs på 

att skapa värde för kunden, ständiga förbättringar och kvalitetsförbättringar samt reducera olika 

former av slöserier (ibid.). Trots Toyotas framgångar vad gäller tillväxt och finansiell framgångar 

har väldigt få företag haft samma framgång (Sisson och Elshennaw, 2015). Fokus har varit främst 

på lean verktygen och inte på att förändra organisationskulturen (Badurdeen et al., 2010; Jadhav 

et al., 2014;Liker; 2009). För att lyckas behövs en kombination av dem båda (Badurdeen et al., 

2010). Det handlar, menar Jadhav et al. (2014) och Sörqvist (2013), om engagerat ledarskap och 

ett samspel mellan ledning och medarbetare. Leansatsningar som misslyckas kan ofta kopplas 

till bristande tillämpning av lean (Sörqvist, 2013). Lean fokuserar på att utveckla och 

effektivisera en organisations flöden och processer med starkt kundfokus och kan i och med detta 

bidra till ett helhets- och systemtänkande inom organisationen (Sörqvist, 2013). För att lyckas 
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krävs långsiktighet, ihärdighet och starkt engagemang, vilket är egenskaper som utmärker de 

organisationer som lyckats införa lean (ibid.). Ägares hårdare krav på rapportering, där fokus 

hamnar på att uppnå kortsiktiga uppsatta mål framför organisationens långsiktiga utveckling, 

strider mot detta långsiktiga tänkande inom lean (Petersson et al., 2009). Lean är ett 

mångfacetterat koncept och införandet av lean är en komplex uppgift (Scherrer-Rathje et al., 

2009). Det är därför av betydelse att ha förståelse för vad lean är samt vad som utgör en 

framgångsrik handlingsplan för introduktion av lean (Vlachos, 2015).  

2.2 Problemformulering 

Tillämpningen av lean har främst skett inom produktionsprocesser för att eliminera slöserier och 

optimera processer (Goerke, 2015). Införandet av lean inom de administrativa stödprocesserna 

har inte fått samma genomslag, dock har verksamheter börjat uppmärksamma detta outnyttjade 

område (ibid.).  Larsson (2008) framhåller att lean är lika användbart för de administrativa 

stödprocesserna som för produktionsprocesserna då det även här handlar om att skapa kundvärde 

och eliminera slöseri för att skapa en resurssnål lean organisation. Lean initiativet idag har gått 

från att beröra endast produktionsprocesser till att även beröra de administrativa processerna 

inom tillverkningsindustrin, sjukvård och service sektorn (Liker och Morgan, 2006). Införande 

av lean har inom tillverkningsindustri inledningsvis skett genom att beröra endast de interna 

produktionsprocesserna, där de administrativa stödprocesserna ofta blivit det sista steget 

(Portioli-Staudacher, 2010). Lean initiativ inom de administrativa stödprocesserna handlar dock 

ofta om att reducera ledtider samt öka kvalitén och fokuserar inte på att skapa en 

förändringskultur (Liker och Morgan, 2006). För att lyckas med lean handlar det om att på ett 

systemmässigt och effektivt sätt integrera människor, processer och teknologi (ibid.). Selvaraju 

och Testani (2012) menar att produktionsprocesser och administrativa processer delvis skiljer 

sig åt. En produktionsprocess resulterar i en produkt medan en administrativ stödprocess 

resulterar i information eller en service. Därför är leanverktygen för förbättringsarbetet olika och 

kan inte direkt överföras från en produktionsprocess till en administrativ stödprocess (ibid.). 

Ytterligare är det, inom de administrativa stödprocesserna, lättare att se det fysiska 

produktionsflödet samt störningar i jämförelse med det fysiska flödet (Larsson, 2008).  

För att lyckas med införande av lean bör både de mjuka och hårda delarna beröras, där de mjuka 

delarna fokuserar på ledaren och medarbetaren och hårda delarna på själva verktygen. Genom 

visualisering, som är en av grunderna i lean, kan identifiering av slöserier underlättas samt 

kontinuitet skapas (Bicheno, 2004; Ortiz och Park, 2011). Larsson (2008) menar att införandet 

av lean inom tjänstesektorn och de administrativa stödprocesserna fortfarande är begränsat men 

en nödvändighet för att vara ett konkurrenskraftigt företag i världsklass. Därmed är det av 

intresse att studera hur lean kan införas inom administrativa stödprocesser och dess visuella 

styrning, för att erhålla de konkurrensfördelar som eftersöks.  

2.3 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt från bakgrund och problemformulering framgår det att lean i första hand 

införts i produktionsprocesser och att lean inom de administrativa stödprocesserna inte fått 

samma genomslag inom tillverkningsindustrin. För att skapa ett ökat kundvärde och 

konkurrensförmåga är syftet med examensarbetet att studera hur administrativa stödprocesser 
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och dess visuella styrning inom industriell tillverkning kan effektiviseras, visualiseras och 

kommuniceras genom införande av lean.  

För att lättare kunna uppnå syftet med studien har tre problemfrågeställningar formulerats. För 

att skapa en effektiv och visuell administrativ stödprocess och styrning, inom industriell 

tillverkning, bör icke värdeskapande aktiviteter i form av slöserier samt potentiella 

förbättringsförslag identifieras. Detta möjliggör, genom införande av lean, en potentiell 

utformning av effektiva, visuella, industriella administrativa stödprocesser och styrning som på 

ett bättre sätt skapar kundvärde och ökar konkurrensförmågan. Ytterligare, finna potentiella 

mätetal som kan visualisera och kommunicera de industriella administrativa stödprocesserna 

utifrån ett leanförhållningssätt. 

Följande problemfrågeställningar har formulerats: 

1. Vilka icke värdeskapande aktiviteter begränsar de administrativa stödprocessernas och den 

visuella styrningens effektivitet inom industriell order- och speditionsverksamhet? 

2. Hur kan stödprocesserna och styrningen potentiellt effektiviseras, visualiseras och 

kommuniceras inom industriell order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean?  

3. Vilka potentiella mätetal kan visualisera och kommunicera de industriella administrativa 

stödprocesserna inom order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean? 

2.4 Avgränsningar  

Forskningsstudien har en tidsram på 20 veckor på heltid, vilket har medfört att avgränsningar av 

studiens omfång varit nödvändiga. Studien behandlar hur industriella administrativa 

stödprocesser kan effektiviseras, visualiseras och kommuniceras genom införande av lean. 

Ytterligare begränsas studien genom att endast beröra lean samt metoder och tekniker inom lean, 

därmed kommer andra metoder och tekniker för processeffektivisering inte att beröras. 

För att reducera studien ytterligare har industriella administrativa stödprocesserna inom order- 

och speditionsverksamheten på ett fallföretag studerats och analyserats. Övriga administrativa 

stöd-, produktions- samt övriga processer på fallföretaget har därmed uteslutits i studien. Visuell 

styrning och kommunikation i form av daglig styrning har studerats på två nivåer, för order- och 

speditionsverksamhet samt operationsavdelningen, från order till leverans. Ytterligare har 

befintligt 5S-program granskats. Fallföretagets filosofi, värdegrund och mätetal kopplat till 

styrning av order- och speditionsverksamhet har ytterligare studerats.  

En benchmarking har genomförts med syftet att klargöra hur administrativa stödprocesser kan 

effektiviserats, visualiseras och kommuniceras genom införande av lean. Fem 

tillverkningsföretag som infört lean har ingått i benchmarkingstudien. Målet med 

benchmarkingstudien är att lyfta fram hur respektive företag har infört lean och vilka erfarenheter 

och lärdomar som införandet har genererat.  

Studien ska resultera i ett förbättringsförslag för hur administrativa stödprocesser kan 

effektiviseras, visualiseras och kommuniceras, med stöd av mätetal. Förbättringsförslaget 

kommer inte att implementeras i studien.     
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3 ANSATS OCH METOD 

I följande avsnitt presenteras de metoder som används i studien för att ge svar på studiens syfte. 

Inledningsvis beskrivs forskningssyfte och forskningsansats som åtföljs av metodval och 

forskningsstrategi. Därefter redovisas metodval för hur datainsamling genomförts samt en 

diskussion angående studiens trovärdighet. Avslutningsvis presenteras studiens 

tillvägagångssätt.  

3.1 Forskningssyfte 

Forskningsmetoden som används för att nå ett forskningssyfte kan vara explorativ, deskriptiv, 

explanativ eller en kombination av dessa (Patel och Davidson, 2011; Saunders et al., 2012). En 

explorativ studie syftar till att formulera ett problem eller hypotes och därefter genom 

forskningsstudien bringa klarhet i problemet eller hypotesen och nå nya insikter (Kothari, 2004; 

Saunders et al., 2012). En fördel med den explorativa metoden, som nämns av Kothari (2004) 

och Saunders et al. (2012), är att den är flexibel och anpassningsbar till förändringar. En 

explorativ studie är brett definierat inledningsvis och därefter avsmalnas studien allteftersom den 

fortskrider (Kothari, 2004; Saunders et al., 2012). Litteraturstudie, intervjuer av experter inom 

det avgränsade området samt analys av insikter funna genom intensiva studier av det avgränsade 

forskningsområde är metoder som ofta används i explorativa studier (Kothari, 2004). En 

deskriptiv studie kan ses som en studie av förklarande karaktär och syftar till att beskriva hur ett 

fenomen är eller ser ut (Kothari, 2004; Saunders et al., 2012). En deskriptiv studie används ofta 

som en förberedelse inför en explorativ studie för att få en djupare förståelse för fenomenet som 

studeras (Saunders et al., 2012). Inledningsvis definieras problemet noggrant för att säkerställa 

att relevant data insamlas (Kothari, 2004). Observationer, frågeformulär, intervjuer, 

undersökning av redan insamlad data är metoder som ofta används i deskriptiva studier (Kothari, 

2004). Explanativa studier är en forskningsmetod där ett problem studeras för att klargöra 

ingående variablers sambandsförhållanden (Saunders et al., 2012).    

Forskningssyftet för denna studie var att studera hur administrativa stödprocesser och visuell 

styrning inom industriell tillverkning kan effektiviseras, visualiseras och kommuniceras genom 

införande av lean. En kombination av explorativ och deskriptiv studie valdes som lämplig 

forskningsmetod för att bringa klarhet i problematiken runt lean och effektivisering av 

industriella administrativa stödprocesser. Inledningsvis definierades problemområdet brett för 

att därefter avgränsas utefter forskningsstudiens fortskridande. En fallstudie med ingående 

observationer, deltagande observationer och intervjuer samt litteraturstudie och benchmarking 

av företag som infört lean i industriella produktionsprocesser och administrativa stödprocesser, 

bedömdes ge studien en god vetenskaplig grund.    

3.2 Forskningsansats 

Deduktiv och induktiv ansats är två forskningsstrategier, menar Saunders et al. (2012) för att 

genomföra teoretiska och empiriska studier. En deduktiv ansats, menar samma författare, inleds 

med att teorier identifieras med hjälp av en litteraturstudie och som därefter prövas i den 

empiriska studien. En induktiv ansats, till skillnad från en deduktiv ansats, innebär att nya teorier 

skapas med hjälp av den empiriska studien. Dessa nya teorier prövas därefter mot befintliga 
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teorier i forskningslitteraturen. En induktiv ansats kräver god kunskap inom det studerade 

forskningsområdet (ibid.). Saunders et al. (2012) framhåller att en kombination av både deduktiv 

och induktiv ansats är en möjlig forskningsstrategi, då det kan vara svårt att få till gång till alla 

teorier inom forskningsområdet innan själva datainsamlingen påbörjas. 

En kombination av deduktiv och induktiv ansats har används som forskningsstrategi för att svara 

på studiens syfte. Inledningsvis har en deduktiv ansats används som forskningsstrategi för att 

belysa befintliga teorier inom forskningsområdet lean och effektivisering av industriella 

administrativa stödprocesser, innan datainsamling påbörjats på fallföretaget. Då nya 

forskningsteorier tillkommit under studiens fortskridande som är av betydelse, har det inneburit 

att även en induktiv ansats används. Forskningsteorier från litteraturen har därefter prövats mot 

datainsamlingen från den empiriska studien på fallföretaget enligt ett deduktivt förhållningssätt. 

Forskningsteori och empiri har behandlats parallellt för att möjliggöra identifikation av slöserier 

och lyfta fram effektiviserings- och visualiseringsmöjligheter för industriella administrativa 

stödprocesser och styrning genom införande av lean.        

3.3 Metodval 

Patel och Davidson (2011) och Saunders et al. (2012) menar att det finns två generella 

metodinriktningar för genomförandet av forskningsstudier. Forskningsmetoden kan vara 

kvalitativ eller kvantitativ. Båda forskningsmetoderna syftar till hur studiens data genereras, 

bearbetas och analyseras (Patel och Davidson, 2011). Kvalitativ data är av icke numerisk karaktär 

som insamlats med hjälp av kvalitativa intervjuer, bilder och filmer som därefter klassificerats 

och kategoriserats för att underlätta analys (Patel och Davidson, 2011; Saunders et al., 2012). 

Kvantitativ data är av numerisk karaktär som insamlats med hjälp av olika mätningar och därefter 

statistiskt bearbetats och organiseras i tabeller och grafer (ibid.). Patel och Davidson (2011) 

betonar att val av metod är starkt kopplat till studiens forskningsproblem och vilken kunskap 

som efterfrågas. Saunders et al. (2012) anser att båda dessa två inriktningar kan kombineras och 

utföras samtidigt, parallellt eller sekventiellt. Saunders et al. (2012) poängterar att studiens 

resultat kommer att påverkas av vald metod för datainsamling, bearbetning samt analys och att 

varje metod har sina svagheter och styrkor. Samma författare menar att kvalitativ inriktad 

forskning är lämplig när forskningsproblemet handlar om att tolka och förstå beteenden som 

uttrycks i ord.  Kvantitativ inriktad forskning däremot, är användbar för att skapa mening av 

numerisk data i forma av exempelvis antal och frekvens. Ofta används strukturerade 

frågeformulär, intervjuer eller observationer för att bringa klarhet i olika variablers relationer 

(ibid.).   

I denna studie har en kombination av kvalitativ och kvantitativ datainsamling samt analys 

tillämpats. Kvalitativ data har insamlats genom intervjuer och observationer på fallföretaget för 

att skapa en förståelse över det administrativa stödprocessflödet och de slöserier som begränsar 

processernas effektivitet samt befintliga visualiseringsmetoder. Genom deltagande observationer 

har relevant information kunnat inhämtas. Ytterligare har deltagande observationer bidragit till 

en större förståelse om vad som sker samt skapat situationer för organisatoriskt lärande kopplat 

till lean införande inom de administrativa stödprocesserna. Vid benchmarking har kvalitativ data 

insamlats med hjälp av intervjuer och observationer. Den kvalitativa datainsamlingen har 

därefter klassificerats och kategoriserats för att underlätta verbal analys.  
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Kvantitativ data i form av kundefterfrågan, transaktionsvolymer, cykeltider och avvikelser har 

insamlats genom deltagande observation. Kundefterfrågan har inhämtats från fallföretagets 

affärssystem. Effektiv arbetstid, cykeltider samt procentandelar har uppskattats i samråd med 

medarbetare inom respektive avdelning. Ledtider har beräknats med hjälp av kundefterfrågan 

och transaktionsvolymer. Ledtider och cykeltider har sammanställts i tabeller och diagram för 

att underlätta statistisk analys. Den slutgiltiga analysen bygger på både kvantitativ och kvalitativ 

data.  

Nedan följer en beskrivning av hur respektive kvantitativ data insamlats: 

Kundefterfrågan: Kundefterfrågan för order- och speditionsverksamheten har inhämtats från 

affärssystem och ett genomsnittligt värde för kundefterfrågan per vecka och dag har beräknats 

utifrån årsvolym.  

Transaktionsvolym: Transaktionsvolymer för in- och ut flöde samt per delprocess har i samråd 

med medarbetare inhämtas från affärssystem. Ett genomsnittlig värde har beräknats utifrån tre 

mätvärden och resultatet har validerats av medarbetare. Ledtid för respektive transaktionsvolym 

har beräknats med hänsyn tagen till kundefterfrågan enligt formel 1 (Nash och Poling, 2008). De 

genomsnittliga transaktionsvolymerna samt ledtid för respektive transaktionsvolym har 

sammanställts i tabeller och diagram för respektive processteg. 

1) Ledtid =  
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å (𝑠𝑡)

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 (𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)
 

Cykeltid:  Cykeltider för respektive processteg har uppskattats i samråd med medarbetare. De 

genomsnittliga cykeltiderna har sammanställts i tabeller och diagram för respektive processteg.  

Avvikelser:   Avvikelser kopplat till daglig styrning och order- och speditionsverksamhet har 

sammanställts i tabeller och diagram. 

3.4 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi kan kopplas samman med hur en studie planeras att utföras för att kunna 

svara på studiens problemfråga, syfte och frågeställningar (Saunders et al., 2012).  Patel och 

Davidson (2011) menar att en forskningsstrategi ska svara på vilka tekniker och instrument som 

ska användas för datainsamling, vilka som ska medverka i studien samt vilken tid som finns 

tillgänglig för studien. Saunders et al. (2012) betonar att olika strategier ofta kan kombineras för 

att kunna uppnå syftet med studien. Tre vanligt förekommande forskningsstrategier som nämns 

av Patel och Davidson (2011) och Saunders et al. (2012) är experiment, survey-undersökningar 

och fallstudie.  

Experiment är en forskningsstrategi där några få specifika variabler studeras för att identifiera 

samband och påverkande faktorer menar Patel och Davidson (2011). Saunders et al (2012) 

framhåller att syftet med experiment är att studera vilken påverkan en oberoende variabel har på 

en beroende variabel genom att den oberoende variabeln utsätts för förändring. För att svara på 

studiens syfte används hypoteser istället för problemfrågeställningar (ibid.).  

En ytterligare forskningsstrategi är survey-undersökningar.  En survey-undersökning syftar till 

att besvara olika frågeställningar, ofta genom frågeformulär riktat till en specifik population, och 
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används främst i explorativa och deskriptiva studier påpekar Saunders et al. (2012). Genom en 

survey-undersökning kan kvantitativ data insamlas och analyseras kvantitativt (ibid.). Andra 

tekniker som kan användas i survey-undersökningar förutom frågeformulär, är strukturerade 

intervjuer och observationer. Benchmarking är en metod för att operativt eller strategiskt 

identifiera affärsmöjligheter, ta lärdom från andras erfarenheter samt söka nya 

förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter (Karlöf, 2009).  Benchmarking kan ske både 

internt, externt, inom eller utanför branschområde. Intern benchmarking syftar till att göra 

jämförelser internt mellan exempelvis produktionsenheter inom samma verksamhet. Extern 

benchmarking har som mål att studerar andra verksamheter och konkurrenter. Benchmarking kan 

fungera som en inspirationskälla för lärande och vidareutveckling, så kallad benchlearning (ibid.)  

Fallstudien är den tredje forskningsstrategin som nämns av Patel och Davidson (2011) och 

Saunders et al. (2012). I en fallstudie undersöks en mindre population, i jämförelse med en 

survey-undersökning vilket generellt kan innebära att studiens generaliserbarhet begränsas (Patel 

och Davidson, 2011). Fallstudien syftar till att ge en så heltäckande bild som möjligt över den 

begränsade populationen och används ofta vid studier av processer och förändringar. Tekniker 

för datainsamling som ofta används i en fallstudie är intervjuer, observationer och enkäter (ibid.).      

En ytterligare forskningsstrategi, aktionsforskning, nämns av Saunders et al (2012) och 

Gummesson (2000). Gummesson (2000) beskriver aktionsforskning som en lämplig metod för 

att tillförskaffa sig information genom samarbete. Både rätt information ska inhämtas samtidigt 

som förståelse skapas över vad som faktiskt äger rum (ibid.). Aktionsforskning syftar till att lösa 

ett verkligt problem genom organisatoriskt lärande (Saunders et al, 2012). Första steget innebär 

att problemet diagnostiseras, sedan upprättas en aktionsplan som sedan utförs och utvärderas. 

Vid utvärdering upprättas en ny riktning för nästa cykel. Därefter upprepas samma steg som i 

den första cykeln. Aktionsforskning kan ses som en social process där forskaren själv är delaktig 

vilket kan begränsa studiens objektivitet (ibid.).  

Forskningsstrategin som är vald för denna studie är en kombination av fallstudie, 

aktionsforskning och survey-undersökning. Fallstudien har genomförts på ett 

tillverkningsföretag. Fallföretagets filosofi, värdegrund och verksamhetsuppföljning samt visuell 

styrning i forma av daglig styrning samt befintligt 5S-program har studerats.  Observationer och 

intervjuer har utförts på fallföretaget. Aktionsforskning har används som strategi för att få 

tillgång till information samt att förstå vad som sker i stödprocesserna för order- och 

speditionsverksamheten. Genom aktivt deltagande och samarbete har information inhämtas. 

Aktionsforskning har används som modell för att skapa en lärande process för införande av lean 

och lean verktyg på fallföretaget. En survey-undersökning har genomförts i form av 

benchmarking där semistrukturerade intervjuer och observationer används som modell för 

insamling av data angående erfarenheter från lean införande inom främst administrativa 

stödprocesser. Metodiken för benchmarking möjliggjorde en studie av både operativa och 

strategiska frågor samt att ta del av andra tillverkningsföretags erfarenheter och identifiera 

förbättringsområden.   
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Genom vald forskningsstrategi kunde studiens syfte besvaras, dock kan dess generaliserbarhet 

anses något begränsad då endast effektivisering och visualisering genom införande av lean för 

industriella administrativa stödprocesser inom order- och speditionsverksamhet på ett fallföretag 

studerats. 

3.5 Datainsamling 

Data av primär och sekundär karaktär kan insamlas med hjälp av olika tekniker anser Patel och 

Davidson (2011). Samma författare betonar att det finns flera olika insamlingstekniker och att 

de tekniker bör väljas som bäst kan svara på studiens frågeställningar inom givan tidsramar.  

3.5.1 Primär och sekundär data 

Det finns två former av data, primär och sekundär data (Kothari, 2004; Saunders et al. 2012).  

Primär data består av ny data som insamlats genom deltagande och som har en originalitet menar 

Kothari (2004). Sekundär data, anser samma författare, består av data som insamlats av någon 

annan och som redan har statistiskt bearbetats. Denna data används i både deskriptiva och 

explanativa studier och kan vara både av kvantitativ och kvalitativ karaktär (Saunders et al. 

(2012). Patel och Davidson (2011) framhåller att sekundär data kan användas för att sätta in 

studiens resultat i relation till andra tidigare publicerade studier. Sekundär data bör användas 

med försiktighet och kritiskt granskas samt analyseras utifrån frågeställningar som när och i 

vilket syfte dokumenten skrevs (Kothari, 2004; Patel och Davidson, 2011). Ytterligare, påpekar 

Patel och Davidson (2011), är det betydelsefullt att undersöka vem upphovsmannen är, dennes 

relation till uppkomsten av informationen samt om informationen utsätts för någon form av direkt 

eller indirekt påverkan. Metoderna för att insamla information är olika beroende på om data är 

av primär eller sekundär natur (Kothari, 2004).    

I studien har en både primär och sekundär data insamlats. Datainsamling från kartläggningen av 

de industriella administrativa processerna för order- och speditionsverksamheten på fallföretaget 

har inhämtats genom observationer, deltagande observationer samt intervjuer. Primär data har, 

ytterligare, insamlats genom benchmarking där fem företags införande av lean studerats med 

hjälp av observationer och intervjuer. Denna datainsamling kan ses som primär data då den består 

av ny data som har originalitet. Sekundär data har konsulterats för att säkerställa och verifiera 

insamlad data från kartläggningen på fallföretaget. Ytterligare har sekundär data i forma av 

fallföretagets riktlinjer och principer studerats. Transaktionsvolymer och kundefterfrågan har 

inhämtats, i samråd med medarbetare, från fallföretagets affärssystem. Sekundär data har 

insamlats genom en litteraturstudie i syfte att lyfta fram teorier inom studiens forskningsområde. 

I de fall då sekundär data används har källorna granskats kritiskt och jämförts med flertalet andra 

källor. Både tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar har studerats för att säkerställa studiens 

relevans.  
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3.5.2 Tekniker för datainsamling – Litteraturstudie, observationer & intervjuer 

Det finns flera olika tekniker för insamling av data (Kothari, 2004; Saunders et al., 2012). Kothari 

2004) nämner att primär data bland annat kan insamlas genom tekniker som observationer, 

intervjuer, frågeformulär och scheman. Sekundär data kan insamlas genom publikationer, 

tekniska- och faktatidsskrifter, böcker, rapporter, uppsatser, doktorsavhandlingar, offentliga 

register och statistisk dokumentation (Kothari, 2004). Saunders et al. (2012) nämner 

litteraturstudie, observationer och intervjuer som lämpliga tekniker för fallstudier. Nedan 

presenteras dessa tekniker mer utförligt och hur dessa tekniker används i studien.         

Litteraturstudie 

Den inledande litteraturstudien syftar till att skapa en överblick över forskningsområdet innan 

studiens problem slutligen definieras (Kothari, 2004). Genom denna process kan befintliga 

teorier inom forskningsområdet och outforskade områden uppmärksammas (ibid.). Saunders et 

al. (2012) anser att denna sökning förfinar studien och skapar en grund för kritisk granskning. I 

litteraturstudiens nästa steg förfinas sökningen. Genom litteraturstudien skapas en 

grundläggande förståelse över forskningsområdet och de befintliga teorier som råder samt 

placerar forskningsstudien i ett sammanhang (ibid.). Studiens slutliga resultat kommer, enligt 

Saunders et. al., (2012) granskas mot andra forskningsresultat, därför är det av vikt att lyfta fram 

huvudteorier, koncept och idéer samt likheter och skillnader mellan olika forskningsresultat. 

Patel och Davidson (2011) är av samma åsikt och poängterar att studien ska ge en fullständig 

bild av forskningsområdet vilket innebär att fler källor bör användas för att belysa 

forskningsområdet utifrån ett mångfasetterat perspektiv.  

I denna studie har akademiska och vetenskapliga artiklar, rapporter samt böcker studerats med 

syfte att belysa forskningsområdet och befintliga teorier i ämnet. Litteraturstudien påbörjades 

genom att studera ofta citerade artiklar i ämnet. Genom denna sökning kunde relevanta sökord 

fastställas som därefter användes i den förfinade sökningen. Genom att använda ett brett 

sökområde initialt som därefter avsmalnades, gjorde sökningen effektiv och resulterade i ett brett 

spektrum av artiklar inom det studerade forskningsområdet. Majoriteten av artiklarna var 

publicerade inom en tioårsperiod men denna tidsperiod överskreds i de fall då originalkällan 

söktes. Ytterligare har ett fåtal äldre publicerade artiklar används på grund av dess betydelse för 

forskningsområdet. Sökorden ”lean” och “administration process” samt ”lean administration”, 

”lean office” och ”lean service” har kombinerats med sökorden “tillverkning” och “industri”. 

Både “tillverkning” och “industri” har används som synonymer för tillverkningsindustri.  Även 

”lean produktion” och ”administration” och ”5S” och ”lean administration” har används som 

sökord. ”Visualisering”, ”visuell styrning” och ”lean” är ytterligare frekventa sökord som 

används. Inledningsvis användes databaserna Emerald Insight, Scopus, Web of Science, 

ABI/INFORM, Google Scholar och Discovery. Därefter användes främst databaserna Emerald 

Insight, Scopus och Web of Science för den formella sökningen av relevanta publikationer med 

hjälp av sökorden. Databaserna Google Scholar och Discovery användes för att finna 

originalkällor. För övriga publikationer har det digitala vetenskapliga arkivet, DiVa används.                    

Utifrån sökorden valdes ett större antal artiklar ut. Under varje sökning blev flertalet 

publikationer automatiskt diskvalificerade till följd av att dessa publikationer befann sig utanför 

forskningsområdet och inte uppfattades vara av relevans för studien. I nästa steg studerades varje 
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publikations abstract och ytterligare urval genomfördes. När varje publikation studerades i sin 

helhet gjordes ett slutgiltigt urval. Totalt har 48 publikationer bestående av vetenskapliga artiklar, 

rapporter samt böcker används som grund för litteraturstudien.  

Observationer 

Observationer används, enligt Patel och Davidson (2011) som ett systematiskt sätt att samla 

information i sitt naturliga sammanhang inom forskningsområdet som berör beteenden och 

händelser. Observationer används främst i explorativa undersökningar och kan användas som 

huvudteknik eller komplettera andra datainsamlingstekniker (ibid.). Det finns två generella typer 

av observationer, strukturerade och ostrukturerade, framhåller Kothari (2004) och Patel och 

Davidson (2011). Vid användandet av strukturerad observation definieras de händelser och 

beteenden som ska studeras i förväg samt hur dokumentationen av dessa ska ske (Kothari, 2004; 

Patel och Davidson, 2011). En ostrukturerad observation har inga av dessa karaktärsdrag utan 

handlar om att samla information i syfte att skapa sig en heltäckande bild över beteenden och 

händelser (ibid.). En ytterligare forma av observationer är deltagande observationer. Vid 

deltagande observationer, anser Patel och Davidson (2011), tar observatören en aktiv roll som 

medlem av gruppen som ska observeras. Fördelen med deltagande observationer, poängterar 

Saunders et al. (2012), är att forskaren delar erfarenheter med gruppen genom att både observera 

händelser men även dela känslor och beteenden kopplat till en händelse.  

I denna studie har både ostrukturerade och strukturerade observationer används som 

insamlingsteknik för primär data. I studiens inledande skede användes ostrukturerade 

observationer för att skapa en helhetsbild och förståelse för observerade situationer på 

fallföretaget. Utifrån dessa observationer kunde strukturerade observationer förberedas och 

observationsschema upprättas för att underlätta insamling av data. Ytterligare har deltagande 

observationer används som en del av aktionsforskningen för att främja organisatoriskt lärande. I 

dessa situationer har en workshop-modell används för att skapa en lärande situation. Vid 

benchmarking har främst ostrukturerade observationer används som teknik för att få en 

helhetsbild över den studerade situationen.   I Tabell 2 presenteras en sammanställning över de 

ostrukturerade och strukturerade observationerna som genomförts i studien.        

Tabell 2. Tabell över ostrukturerade, strukturerade och deltagande observationer 

Situation Ostrukturerad 

observation 

Strukturerad 

observation 

Deltagande observation 

(workshop)  Inköp 1   

Packning 1   

Produktion 1 1  

Order 2 5  

Spedition 2 5  

Daglig styrning - Inköp 1   

Daglig styrning - Operations 3 20  

Daglig styrning - Order 3 15  

Daglig styrning - Produktion 1   

Daglig styrning - Spedition 2 14  

Verksamhets utveckling    2 

Workshop - Värdeflödesanalys   4 

Benchmarking  5  
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Intervjuer 

Intervjuer är en teknik för att samla in information genom att ställa frågor till en eller flera 

respondenter (Kothari, 2004; Saunders et al., 2012). Syftet är, anser Patel och Davidson (2011), 

att samla in betydelsefull och trovärdig data för att kunna svara på studiens frågeställningar. 

Saunders et al. (2012) beskriver tre olika typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade 

och ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju, menar samma författare, bygger på 

fördefinierade standardiserade frågeformulär som används till flera respondenter med syfte att 

samla in kvantitativ data. Vid användandet av semistrukturerade intervjuer är flertalet teman och 

nyckelfrågor fördefinierade men kan skilja sig åt mellan olika intervjuer. Frågor kan tillkomma 

eller utelämnas vid intervjun av respektive respondent. En ostrukturerad intervju används för att 

på djupet exploatera ett intresseområde. En idé är initialt fördefinierad men inga standardiserade 

frågor finns att tillgå. Syftet med ostrukturerade intervjuer är att samla in kvalitativ data (Kothari, 

2004; Saunders et al, 2012). För att fånga respondentens respons samt icke verbal 

kommunikation kan transkribering användas (Ejvegård, 2009; Saunders et al., 2012). 

I denna studie har både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer används. Initialt har 

ostrukturerade intervjuer används för att skapa en bild över situationen. Vid semistrukturerade 

intervjuer har frågor definierats i förväg och utgjort grunden för varje intervju. Under 

intervjutillfällena har frågor tillkommit eller utelämnats. Vid de tillfällen då frågor utelämnats 

har dessa besvarats genom fri diskussion. Tabell 3 redovisar en sammanställning över de 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer som genomförts i studien.  

Tabell 3. Tabell över semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

Respondent Ostrukturerad intervju  Semistrukturerad intervju 

Administratör - Inköp 1  

Administratör - Packning 1  

Administratör - Produktion 1  

Administratör - Order 3  

Administratör - Spedition 3  

Chef över operations (tf.)  1 

Teamleader  1 

Enhetschef  1 

Huvudplanerare 1  

Produktionsutvecklare 2  

Benchmarking  6 
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3.5.3 Kartläggning 

Kartläggning av processer och utformning av värdeflöden är betydelsefullt inom lean (Petersson 

et al., 2011).  En kartläggning menar Bicheno et al. (2011) och Petersson et al. (2011), syftar till 

att kartlägga processer för att göra sig en bild av nuläget. Ytterligare, betonar samma författare, 

kan ett nytt förslag framtas om ett önskat framtida läge med tillhörande åtgärdsförslag. Petersson 

et al. (2011) framhäver att en god kännedom om processer skapar förutsättning för förbättring 

och effektivisering av en process samt identifiering av faktorer som är av betydelse. Kartläggning 

kan generera information om leveransfrekvens, kundbehovs variationer, verklig kapacitet och 

styrning (Petersson, 2011). Bicheno (2004) betonar att bilden av nuläget fungerar som ett stöd 

för prioritering och undvikande av suboptimering. Petersson (2011) framhåller att ett nytt flöde 

ska vara effektivt och där avvikelser blir lätta att upptäcka.   

Kartläggning kan ske med hjälp av flera olika metoder och tekniker (Bicheno, 2004; Petersson, 

2011). I forskningsstudien har processchema och värdeflödesanalys används som tekniker. 

Nedan presenteras dessa tekniker mer utförligt och hur dessa tekniker används i studien.         

Processchema 

Processchema är ett verktyg i form av en tabell för dokumentation av data. Relevant information 

bokförs och sammanställs med hjälp av detta verktyg (Krajewski et al., 2013).  

Processchema användes i forskningsstudien för att samla in relevant information på ett 

strukturerat sätt för varje studerat processteg inom administrativa stödprocesser på fallföretaget. 

Tabellen användes som utgångspunkt för vidare analys.  

Värdeflödesanalys 

Metoden värdeflödesanalys syftar till att åskådliggöra med en ögonblicksbild hur en process 

fungerar i verkligheten samt vilka värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter som 

existerar (Larsson, 2008). Det handlar om, framhäver Petersson et al. (2011) om att fokusera på 

produktionssystemet istället för förbättring av enskilda processer. Locher (2011) menar att 

värdeflödeskartläggning inkluderar viktig data och därmed skapar en större förståelse. En 

värdeflödeskartläggning genomförs i två steg. Fösta steget innebär att en översiktlig karta skapas 

över nuläget. I nästa steg analyseras nulägeskartan och en framtida karta över ett önskvärt 

tillstånd skapas. En implementeringsplan skapas genom att ta fram åtgärder för att nå det framtida 

tillståndet (Bicheno, 2004; Krajewski et al., 2013; Petersson et al., 2011).   

I forskningsstudien har en översiktlig värdeflödesanalys genomförts. Inledningsvis studerades 

en äldre värdeflödesanalys från order till spedition på fallföretaget. Därefter genomfördes en ny 

värdeflödesanalys vid fyra workshops, där en grupp individer, som tillsammans hade kunskap 

om värdeflödet, identifierade ingående processteg i administrativa stödprocesser för order- och 

speditionsverksamheten samt hur styrning sker (Bilaga A). I nästa steg insamlades data för 

respektive processteg och ledtid beräknades. Verktyget valdes för att tydliggöra värdeskapande 

och icke värdeskapande aktiviteter samt lyfta fram utmaningar, befintliga avvikelser och 

störningar i värdeflödet. En framtida värdeflödesanalys genomfördes, i det sista steget för varje 

stödprocess. En framtida karta upprättades och åtgärder framtogs för att möjliggöra det framtida 

tillståndet genom att studera befintliga utmaningar i värdeflödet.                  
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3.6 Forskningsstudiens kvalitet 

Det är betydelsefullt, anser Kothari (2004), att en forskningsstudie följer gemensamt 

förhållningssätt vad gäller vetenskaplighet. Samma författare menar att bra forskning är 

systematiskt vilket innebär att metoden som används är strukturerad och genomförs sekventiellt 

utifrån väl definierade regler. Forskningsstudien ska vara logisk och använda sig av både logiskt 

resonemang och logiska processer vilket skapar meningsfullhet. (ibid.). Ytterligare ska 

forskningsstudien vara empirisk och replikerbar, betonar Kothari (2004). Detta innebär att 

studien baseras på aspekter rörande en verklig situation med ingående data samt att resultatet kan 

verifieras genom att studien upprepas utifrån samma logiska resonemang och logiska processer, 

och därmed har förmåga att generera ett likvärdigt resultat (ibid.).  

Ejvegård (2009) framhäver att en studies trovärdighet måste beaktas för att säkerställa 

forskningsresultatens vetenskapliga relevans. Saunders et al. (2012) instämmer och menar att 

mätresultat, mätinstrument, test- och undersökningsmetoder bör kritiskt granskas utifrån 

reliabilitet och validitet. Genom denna kritiska granskning kan vetenskapligt värde skapas 

(Saunders et al., 2012; Ejvegård, 2009). Studiens förmåga att sträva efter objektivitet är 

ytterligare en faktor av betydelse för studiens trovärdighet, poängterar Ejvegård (2009). Nedan 

presenteras begreppen reliabilitet, validitet, objektivitet samt etik och hur studien beaktat dessa 

begrepp.       

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, menar Saunders et al. (2012), kan uppnås genom att säkerställa att 

datainsamlingstekniker och analytisk process skapar förutsättning för tillförlitliga resultat som 

därmed skulle kunna upprepas vid en annan tidpunkt och av en annan forskare samt resultera i 

ett likvärdigt resultat. Patel och Davidson (2011) anser att reliabilitet kan hänföras till hur väl 

studiens instrument motstår slumpmässiga faktorer. En forskare står ofta själv för konstruktion 

av mätinstrument och måttenheter vilket kan påverka pålitligheten i studien. Saunders et al. 

(2012) menar att reliabiliteten påverkas av forskarens medvetna eller omedvetna påverkan eller 

tolkning samt respondenternas villighet att delta och ge tillförlitliga svar. Ytterligare en faktor 

som är kritisk för studiens reliabilitet är vald tidpunkt för datainsamling (Saunders et al., 2012). 

I studien är forskningsstrategin en kombination av fallstudie, survey-undersökning och 

aktionsforskning. Vald forskningsstrategi kan ha begränsat studiens generaliserbarhet och 

vetenskaplighet i sin helhet. Datainsamling har skett genom att använda flera olika 

datainsamlingstekniker som intervjuer, observationer, deltagande observationer samt litteratur- 

och benchmarkingstudie för att säkerställa reliabiliteten. Genom att använda flera olika 

datainsamlingstekniker har triangulering delvis varit möjlig. Information från respektive teknik 

har vid analys vägts samman för att ge en så utförlig bild som möjligt. Då endast en forskare 

funnits tillgänglig har intervju- och observationsstrategi utformats i syfte att öka sannolikheten 

för korrekt tolkning.    
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3.6.2 Validitet 

En studies validitet kan kopplas samman med hur väl mätningar verkligen mäter det de är 

avsedda för att mäta (Ejvegård, 2009; Patel och Davidson, 2011; Saunders et al., 2012). För att 

nå hög validitet är det betydelsefullt att ha kunskap om valt mått och vad måttet mäter för att 

därigenom generera ett konsekvent tillförlitligt mätresultat oberoende av själva mättekniken och 

mätningens utförare (Ejvegård, 2009). Patel och Davidson framhäver att validitet även kan 

kopplas till själva tillämpningen och förståelsen för hela forskningsprocessen. Samma författare 

menar att det är betydelsefullt att forskaren har förmåga att belysa motsägelser och likheter samt 

kunna argumentera för den troligaste tolkningen. Saunders et al. (2012) påpekar att validitet i 

grunden handlar om studiens förmåga att behandla det den utger sig för att påvisa. Triangulering, 

genom att använda flera datainsamlingstekniker, och transkription, där intervjuer skrivs ut, är 

metoder som används för att säkerställa validiteten hos en studie (Patel och Davidson, 2011).  

I denna studie har kvalitativ och kvantitativ data insamlats med hjälp av litteraturstudie, 

värdeflödesanalys, intervjuer och observationer på ett fallföretag, samt en benchmarkingstudie. 

Då aktionsforskning användes som forskningsstrategi, där forskaren varit involverad i 

förändringsprocessen och målet var att samla data och främja förändring, finns risk för ökad 

partiskhet. Datainsamlingstillfällena för daglig styrning på fallföretaget begränsades till 20 

stycken och totalt fem stycken tillverkningsföretag som infört lean inom administrativa processer 

studerades. Det begränsade antalet datainsamlingstillfällen kan ha medfört risk för inre och yttre 

påverkan av mätresultatet och därmed påverkan på det slutgiltiga resultatet. Genom att använda 

olika metoder och flertalet datainsamlingstekniker samt lyfta fram motsägelser och likheter har 

forskningsstudiens validitet förstärkts.  

3.6.3 Objektivitet 

En forskningsstudie ska sträva mot objektivitet vilket resulterar i att subjektivt resonemang och 

urval undviks (Ejvegård, 2009; Saunders et al., 2012). Neutralitet i ordval och terminologi 

eftersträvas, menar Ejvegård (2009,) och datainsamlings äkthet samt källor prövas.  Saunders et 

al. (2012) betonar att risk för medveten eller omedveten subjektiv tolkning av resultat och därmed 

påverka det slutgiltiga resultatet kvarstår. Genom att kritiskt granska litteratur, metoder, tekniker 

och resultat kan objektivitet uppnås. 

Denna forskningsstudie har en uppdragsgivare vilket medfört att ett objektiv förhållningssätt 

varit betydelsefullt för att säkerställa studiens trovärdighet. Detta förhållningssätt har används 

för litteraturstudie, fallstudie samt benchmarkingstudie. Deltagande observationer har används 

som datainsamlingsteknik för organisatoriskt lärande och är en del av forskningsstrategin 

aktionsforskning. Risk föreligger därmed att forskaren delaktighet kan ha begränsat studiens 

objektivitet.  
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3.6.4 Etik 

Ett etiskt förhållningssätt kan kopplat samman med existerande vägledande normer och 

beteenden i förhållande till de personer som, på ett eller annat sätt, omfattas av forskningsstudien 

(Saunders et al., 2012).  Genom ett etiskt förhållningssätt kan dålig praxis, olika former av 

felbehandling och skada undvikas (ibid.). Ett etiskt förhållningssätt kan ytterligare härröras till 

studiens förmåga att sträva efter objektivitet (Ejvegård, 2009). 

I forskningsstudien har ett objektivt förhållningssätt används och hänsyn, vad gäller 

medverkandes rättigheter och anonymitet, har beaktats. Ytterligare har hänsyn tagits till 

konfidentiell information vid datainsamling, analys och rapportering av resultat.     

3.7 Tillvägagångssätt 

I forskningsstudiens inledande skede genomfördes en översiktlig kartläggning av nuläget på 

fallföretaget vad gäller lean införande i kombination med att litteraturstudien påbörjades och 

forskningsproblemet definierades översiktligt. Parallellt med litteraturstudien upprättades 

forskningsstudiens metoddesign. Vid 20 observationstillfällen av daglig styrning identifierades 

avvikelser inom order-, speditionsverksamhet samt operationsavdelningen. Identifierade 

avvikelser kategoriserades i kategorier för att underlätta analys. En mer grundläggande 

värdeflödesanalys av de administrativa stödprocesserna för order- och speditionsverksamhet 

genomfördes på fallföretaget (Bilaga A). Värdeflödesanalys genomfördes med hjälp av fyra 

workshops tillsammans med ett team bestående av tre medarbetare från speditions- och 

orderverksamheten. Kartläggningen resulterade i en lista på uppmärksammade slöserier, 

problem och framtida utmaningar för respektive värdeflöde inom order- och 

speditionsverksamhet. Ett framtida värdflöde sammanställdes för respektive värdeflöde. 

Ytterligare studerades fallföretagets filosofi, värdegrund, verksamhetsuppföljning och 

förbättringsarbete samt pågående 5S-program inom produktion- och packningsavdelning. I nästa 

steg gjordes ett urval av benchmarkingföretag med hjälp av Produktionslyftet samt fallföretag. 

Därefter utfördes en benchmarking av tillverkningsföretag som infört lean inom produktion och 

administration (Bilaga F). Observationer och intervjuer utgjorde grunden för inhämtande av 

resultat från respektive företag.  Hur införande av lean skett, företagets vägledande principer, 

daglig styrning och ständiga förbättringar samt 5S-program studerades. Ytterligare 

sammanfattades för varje företags dess lärdomar från införande av lean. Studiens nästa fas bestod 

av att sammanställa kvantitativ och kvalitativ data i forma av ett resultat. Resultatet från 

värdeflödeskartläggning, observationer av daglig styrning samt befintligt 5S-program 

illustrerades med hjälp av tabeller, cirkel- och stapeldiagram. Resultat från benchmarking 

samanställdes i tabellform. I samband med att resultatet sammanställts avslutades även 

litteraturstudien. Därefter analyserades resultatet från fallstudien och benchmarking, med 

utgångspunkt från litteraturstudien, för att besvara forskningsstudiens tre 

problemfrågeställningar och därmed studiens syfte. Figur 1 illustrerar studiens tillvägagångssätt. 

  



17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Delsyfte 1 

Vilka icke värdeskapande 

aktiviteter begränsar de 

administrativa 

stödprocessernas och den 

visuella styrningens 

effektivitet inom industriell 

order- och 

speditionsverksamhet? 

 

Delsyfte 2 

Hur kan stöd-

processerna och 

styrningen potentiellt 

effektiviseras, visualise-

ras och kommuniceras 

inom industriell order- 

och speditions-

verksamhet, genom 

införande av lean? 

Teori 

Litteraturstudie; Lean, Administrativa 

stödprocesser, Visuell styrning,  

Lean verktyg och Mätetal 

Empiri 

Värdeflödesanalys, Aktionsforskning och 

Benchmarking  

Analys och slutsats 

Koppling mellan teori och empiri för att besvara 

forskningssyfte 

Delsyfte 3 

Vilka mätetal kan 

visualisera och 

kommunicera de 

industriella administrativa 

stödprocesserna inom 

order- och speditions-

verksamhet, genom 

införande av lean? 

 

Huvudsyfte 

Hur kan industriella administrativa stödprocesser och dess visuella styrning 

effektiviseras och visualiseras genom införande av lean? 

Figur 1. Studiens tillvägagångssätt 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Följande avsnitt presenterar teori kopplat till effektivisering och visualisering av administrativa 

stödprocesser och styrning med hjälp av lean. Teoriavsnittet inleds med att klargöra begreppen 

lean och lean administration som åtföljs av en redogörelse varför lean administration inte fått 

samma genomslag som lean produktion. Därefter ges en beskrivning av lean administration 

utifrån ett strategiskt perspektiv och ett operativt perspektiv. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse av erfarenheter från lean införande samt hur lean kan införas inom administrativa 

stödprocesser. 

4.1 Begreppet lean  

Lean är ett känt begrepp och tillämpas idag i många olika verksamheter, trots detta saknas en 

enhetlig definition (Sörqvist, 2013). Konceptet lean omfattar en hel verksamhet och är både en 

affärsstrategi och en ledningsfilosofi (Blücher et al., 2005). Samma författare menar att ett 

företag, för att fullt kunna nyttja konkurrensfördelarna med lean, behöver beröra den interna 

verksamhetens primära processer och stödprocesser samt processer externt. Lean associeras 

främst till tillverkningsföretag där begreppet lean produktion har sitt ursprung (ibid.).  

Det finns många olika definitioner om vad lean produktion innefattar. Liker (2009) menar att en 

organisation blir lean genom att tillämpa lean produktion inom hela sin verksamhet. Fokus 

betonas på att se produkternas kontinuerliga flöde genom olika värdeskapande aktiviteter och där 

ett dragande flöde skapas utifrån kundens efterfrågan. I en lean organisation minimeras eller 

elimineras olika slöserier som inte skapar värde för kunden. Att vara lean innebär ytterligare att 

organisationen blir en lärande organisation där nytt lärande förmedlas till hela organisationen 

och standardiseras fram tills att nya bättre lösningar uppkommer (ibid.). Sörqvist (2013, s 11)) 

framhåller att lean ” är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på 

resurssnåla, flexibla och snabba processer vilket drivs utifrån kundernas aktuella behov i 

centrum och fokuseras på kvalitet i stället för kortsiktiga ekonomiska resultat”.  Ett annat sätt att 

se på lean, anser Petersson et al. (2009), är att se lean som ett holistiskt förhållningssätt för hur 

en organisations ska bedrivas och som därmed präglar allt från företagets kultur, värderingar, 

principer, metoder till ledarskap. Samma författare betonar att lean inte kan implementeras utan 

menar att det snarare handlar om en kontinuerlig process mot en önskad vision. Kombinationen 

av innovation med standardisering skapar kontinuitet i organisationen och en grund för ständiga 

förbättringar (ibid.). Lean kan således betraktas utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv 

(Vlachos, 2015). Det operativa perspektivet står för olika lean metoder och tekniker för 

eliminering av slöserier och det strategiska perspektivet för verksamhetens förmåga att kunna 

definiera kundvärde (ibid.).    

Andra definitioner som nämns i samband med lean är lean service, lean office och lean 

administration. Dessa definitioner berör stödprocesser eller serviceprocesser som inte är primära 

produktionsprocesser. Lean service innefattar, enligt Bicheno et al. (2011), de serviceprocesser 

som sker kring produkten som skapar värde för kunden. De kan vara både administrativa och 

mer övergripande serviceaktiviteter menar samma författare. Andrés-López et al. (2015) är av 

en annan åsikt och framhåller att lean service endast berör de serviceprocesser där en tjänst 

levereras till kunden och därefter konsumeras för att möta ett kundbehov. Denna form av service 
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kan inte produceras i förväg, lagras eller säljas vid ett senare tillfälle och kvalitén bedöms utifrån 

kundens känslor och förväntningar (ibid). Båda begreppen lean service och lean office nämns av 

Locher (2011) som anser att dessa begrepp innefattar både serviceverksamheter och industriella 

administrativa processer. Samma författare menar att en lean organisation bör sträva mot att 

maximera kundvärdet genom att minimera slöserier, detta genom optimera ingående flöden av 

produkter och service utifrån kundens behov. Sabur och Simatupang (2015) är av samma åsikt 

som Locher men benämner denna form som lean office.  

Lean administration är ytterligare ett begrepp som nämns av flertalet författare (Goerke et al., 

2015; Larsson, 2008; Schuh et al., 2013). Goerke et al. (2015) kopplar samman lean produktion 

och lean administration, där lean administration står för de processer som ger stöd åt de primära 

produktionsprocesserna. Samma författare menar att lean handlar om ett holistiskt tänkande som 

förenar de primära processerna och stödprocesserna för att skapa en gemensam lärande 

organisation. Larsson (2008) kopplar lean administration till olika administrativa stödprocesser 

för både tillverkningsföretag och tjänsteföretag. Larsson (2008) framhåller att lean inte bara 

handlar om ständig förbättring av tillverkningsprocesser för att skapa en resurseffektiv 

produktion utan att filosofin samt metoder och tekniker är lika användbara inom de 

administrativa stödprocesserna. Schuh et al. (2013) benämner lean administration som 

industrialisering av kontoret. Lean administration består, enligt samma författare, till lika delar 

av uppbyggnaden av en lean kultur som användningen av olika metoder och tekniker. Schuh et 

al. (2013) menar ytterligare att organisationer delvis kan överföra erfarenheter från lean 

produktion till sina administrativa stödprocesser.  

I denna studie kommer begreppet lean administration användas och fortsättningsvis att innefatta 

administrativa stödprocesser som stödjer de primära produktionsprocesserna inom industriell 

tillverkning.    

4.2 Från lean produktion till lean inom administrativa stödprocesser 

Konkurrens har tvingat företag att effektivisera sin organisation och därför har införandet av lean 

blivit ett vedertaget sätt att effektivisera en verksamhet (Losconi et al., 2011). Införande av lean 

inom administrativa stödprocesser har inte fått samma genomslag som inom de primära 

produktionsprocesserna (Goerke, 2015; Larsson, 2008). Larsson (2008) och Liker och Morgan 

(2006) menar att det i båda fallen handlar om att skapa kundvärde och eliminera slöseri för att 

skapa en resurssnål lean organisation. Samma förhållningssätt till lean samt metoder och tekniker 

kan användas för både primära produktions- och stödprocesser men att hänsyn bör tas till 

befintliga inbördes förhållanden och gränssnitt (Goerke, 2015). Principerna för lean produktion 

och lean administration är generellt desamma men lean metoder och tekniker kan inte direkt 

överföras från en produktionsprocess till en administrativ stödprocess (Andrés-López et al., 

2015; Selvaraju och Testani, 2012). En förklaring till detta, menar Selvaraju och Testani (2012), 

är att en produktionsprocess resulterar i en fysisk visuell produkt medan en administrativ process 

resulterar i information eller service som kan vara svårare att fysiskt visualisera. En administrativ 

stödprocess består av ett arbets- och informationsflöde och det kan vara svårt att förstå skillnaden 

mellan dessa flöden (Blücher et al., 2005). Metoder och verktyg måste därför istället anpassas 

till den administrativa stödprocessen (Blücher et al., 2005; Andrés-López et al., 2015).   
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Administrativa stödprocesser har generellt större variation i jämförelse med 

produktionsprocesser (Bicheno et al., 2011; Locher, 2011). Denna variation kan härledas till brist 

på standardisering och ledningens acceptans, vilket leder till inkonsekvent kvalitet samt ökad 

tidsåtgång för att komma tillrätta med bristande kvalitet (Locher, 2011). Ett ytterligare problem 

är att aktiviteter kan ske periodvis och därmed skapa kö i nästkommande processteg (ibid.). 

Ytterligare, befinner sig medarbetaren inom administrativa processer närmast kundgränssnittet 

och denna kundnärhet kan ha en avgörande inverkan på kunden (Bicheno et al., 2011). Kundens 

förväntningar ökar med tiden på den service den administrativa processer genererar och, i 

jämförelse med produktionsprocesser, är den inte lika lätt att specificera (ibid.).      

Organisationsstrukturen inom administrativa stödprocesser kan fungera som ett hinder för 

förbättringsprocessen av det övergripande processflödet då överordnad ledningsfunktion ofta 

saknas (Locher, 2011). Risk för suboptimering och konflikter mellan avdelningar är stor (ibid.). 

En lösning på problemet är att utgå från det övergripande värdeflödet och tilldela helhetsansvaret 

till en ledningsfunktion (Locher, 2011). En annan lösning är att istället arbeta tvärfunktionellt 

(ibid.). Genom att skapa utrymme för tvärfunktionella beslut kan en holistisk gemensam 

förståelse skapas inom en verksamhet (Goerke et al., 2015). 

4.3 Lean administration utifrån ett strategiskt perspektiv 

Konceptet lean bygger på filosofi, värderingar och tankesätt, och handlar i grunden om en ständig 

transformation där verksamheten leds och drivs utifrån ett resurssnålt förhållningssätt (Sörqvist, 

2013).  I en lean verksamhet styr de gemensamma värderingarna organisationen vilket 

underlättar för medarbetaren att ta egna beslut utifrån värdegrunden (Petersson et al., 2009). 

Värderingarna fungerar som en ram för verksamheten, till skillnad från leanprinciper som är 

tankesätt och riktlinjer för hur verksamheten ska drivas. Leanprinciper bygger på de 

gemensamma värderingarna för verksamheten och beskriver vad en verksamhet ska fokusera på 

(ibid.). Principer vägleder i sin tur valet av metoder och tekniker för verksamhet (Kurdve, 2014; 

Petersson et al., 2009). En metod, till skillnad från en princip beskriver hur något ska genomföras 

och leder till ett resultat (Petersson et al., 2009). I en leanverksamhet ligger fokus på 

metodstyrning och att nå resultat genom att arbeta med rätt metoder. Att använda sig av 

metodstyrning handlar om att använda sig av ett aktivt stödjande ledarskap. Det är betydelsefullt 

att en verksamhets leanprinciper följer verksamhetens värderingar (ibid.). Varje verksamhet har 

sin egen kultur vilket medför att införande av lean kommer att vara unikt för varje verksamhet 

(Bhasin, 2012). Vägen till en lösning kommer avgöra utfallet, då varje organisation har 

individuella förutsättningar att ta hänsyn till (Petersson et al., 2009). 

4.3.1 Lean-principer   

En framgångsrik leanfilosofi ska bygga på visualisering av de administrativa stödprocesserna, 

synlig och engagerad ledning, involvering av medarbetare, metoder och verktyg, ständiga 

förbättringar samt synliggörandet av problem (Larsson, 2008). Genom att bygga in kvalitet i 

processen, genom stabilisering och standardisering, skapas förutsättning för ständiga 

förbättringar. Leanprinciperna för de administrativa stödprocesserna bör vara synliga i en 

verksamhets stödprocesser för att förbättringsarbetet ska vara bestående (ibid.). Leanprinciperna 

leder medarbetarna mot lösningar som är enhetliga med lean (Petersson et al., 2009).    
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Toyota har utmärkt sig genom sin förmåga att skapa en väl fungerande kultur baserad på 

kännedom om människor och vad som motiverar människor (Liker, 2009). För att lyckas med 

lean, är metoder och tekniker inte tillräckligt, utan en stödjande kultur krävs. Grunden för 

Toyotas produktionssystem kan härledas till ett flertal principer. Liker (2009) har sammanfattat 

dessa i fjorton grundläggande principer som författaren menar utgör grunden för Toyotas 

produktionssystem. Enligt Larsson (2009) och Liker (2009) är dessa grundläggande principer 

detsamma för lean produktion och lean administration.  

Enligt Larsson (2009) handlar den första principen om att basera beslut på långsiktigt tänkande 

och därigenom skapa trygghet, utveckling och framgång. Den andra principen bygger på att ett 

kontinuerligt flöde skapas där slöserier reduceras eller helt elimineras av medarbetarna i den 

administrativa stödprocessen. Princip tre och fyra handlar om att stödprocessen styrs av 

kundbehov men samtidigt strävar efter jämn efterfrågan för att jämna ut arbetsbelastningen för 

medarbetaren. Ytterligare ska det vara lätt att göra rätt för medarbetaren, detta genom att 

analysera, stabilisera och standardisera stödprocesserna samt lyfta problem till ytan, enligt 

princip fem till sju. Enligt princip åtta ska ny teknik införas efter noggrant övervägande. Princip 

nio till elva betonar att verksamheten ska utveckla ledare, medarbetare, team samt respektera 

interna och externa partners där ledaren agerar engagerat utifrån filosofin. Medarbetaren står för 

det värdeadderande arbete och teamet stöttar, motiverar och lär av varandra. I lean betonas vikten 

av att gå och se med egna ögon för att verkligen förstå problemet samt att ta beslut i 

samstämmighet. Ytterligare betonas vikten av att skapa en lärande verksamhet, vilket beskrivs i 

principerna tolv till fjorton (ibid.). Jatebrant (2009) sammanfattar de fjorton grundläggande 

principerna som en strävan mot långsiktighet, effektiva processer, medarbetares förståelse och 

delaktighet samt problemlösning, där en verksamhet ständigt utmanar sina processer.  

4.3.2 Lean element 

Toyotas produktionssystem har fungerat som inspirationsmodell och många leanverksamheter 

har valt att kommunicera sin verksamhets principer visuellt i form av ett hus eller tempel 

(Petersson et al., 2009). Huset symboliserar det tankesätt som verksamheten vill förmedla till 

sina anställda och intressenter (Sörqvist, 2013). Grunden i Toyotas produktionssystem utgör 

stabilitet och standardisering (Petersson et al., 2009). En framtagen standard bygger på det bästa, 

nu kända, sättet att utföra an process och fungerar som en utgångspunkt för identifikation av 

avvikelser. Ytterligare skapas en stabil förutsägbar process, en grund för ständiga förbättringar, 

samt lärande genom att standarden uppdateras (ibid.). Toyota produktionssystem har två 

fundamentala pelare som motsvarar huvudprinciperna Just-in-time och Jidoka.  

Just-in-time innebär att säkerställa att rätt komponent eller order, i rätt antal finns tillgänglig för 

en process i rätt tid (Segerstedt, 2008). Fullerton och Watters (2001) beskriver att 

kvalitetsförbättringar, flexibilitet och reducering av olika av lager samt ökade vinster är fördelar 

som kan uppnås genom att införa just-in-time. I lean är tid ett centralt begrepp och genom att 

dela upp tiden i tid som skapar värde och tid som inte skapar värde, skapas förutsättningar för att 

reducera eller helt eliminera tid som inte skapar värde för kunden (Segerstedt, 2008). 

Genomloppstiden kan, genom eliminering av icke värdeskapande tid, reduceras vilket gör att tid 

frigörs som då kan användas till andra aktiviteter (ibid.). Just-in-time, poängterar White et al. 

(2010), bygger på ett holistiskt synsätt och bidrar till att bygga in kvalitet och skapa en solid 
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grund för ständiga förbättringar. Ytterligare, menar samma författare, kan arbetsbelastningen 

utjämnas genom att minska satsstorlekar och minska variationen. Det betyder att 

arbetsbelastningen är jämnt planerad på daglig basis. Just-in-time har även styrkan att kunna 

reagera på yttre förändringar (ibid.). Petersson et al (2009) sammanfattar just-in-time enligt tre 

principer, takt, kontinuerligt flöde och ett dragande flöde.  Locher (2011) förtydligar takt som ett 

uttryck för kundefterfrågan med hänsyn tagen till tillgänglig arbetstid. Ett dragande flöde styrs 

av kundefterfrågan som indikerar vilket administrativt arbete som måste utföras, när det ska 

utföras samt uppnådd kundservicenivå där all forma av överproduktion undviks. Fördelen med 

ett dragande och kontinuerligt flöde är att produkter i arbete är kontrollerat och ledtiden känd 

vilket gör processen konsekvent och förutsägbar. Ledtider kan reduceras genom att reducera 

väntan i forma av köer samt genom att utjämna processernas cykeltider (ibid.).  

Begreppet Jidoka kan kopplas samman med noll defekter (Segerstedt, 2008). Genom att felsäkra 

stödprocesser kan fel elimineras från processen och kvalitet säkras (Locher, 2011). En 

leanverksamhet strävar efter att nå kundens krav på kvalitet utan att behöva kontrolleras 

(Petersson et al., 2009). Genom att stoppa när fel uppstår, identifiera rotorsak och åtgärda felet 

kan kvalitet byggas in i processen. Huvudprinciperna just-in-time och Jidoka bygger på att 

processflödet är utjämnat vilket betyder att processflödet är jämnt över tiden både vad gäller takt, 

kvalitet och resursutnyttjande (ibid.).  

Taket i Toyotas produktionssystem står för de visioner som ska leda verksamheten framåt 

(Petersson et al., 2009). Genom ständiga förbättringar, strävan efter perfektion samt tillämpning 

av just-in-time och Jidoka, kan denna vision förverkligas. Målet är att möta kundens efterfrågan 

till högsta kvalitet med kortaste ledtid och till lägsta kostnad (ibid.). En effektiv verksamhet, 

menar White et al. (2010), har förmågan att konkurrera prismässigt och på så sätt öka sin 

konkurrensförmåga. Toyotas lean-modell syftar till att ge kunden, medarbetare och samhället ett 

ökat värde (Liker, 2009). 

Flertalet leanverksamheter har visualiserat sin verksamhets leanmodell utifrån sina värderingar 

och principer (Petersson et al., 2009; Sörqvist, 2013). En verksamhets leanmodell fungerar som 

ett stöd för medarbetare för hur kommunikation och beslutsfattning ska ske (Schuh et al., 2013). 

Urval av metoder och tekniker sker utifrån varje verksamhets tolkning och anpassning av lean 

(ibid.). Larsson (2008) och Sörqvist (2013) betonar att framgång med lean endast kan uppnås 

genom en kulturförändring och inte enbart med metoder och tekniker. Nationella program som 

Produktionslyftet har syftat till att sprida lean produktion inom medelstora företag (Brännmark, 

2010). Volvo och Scania är exempel på svenska företag som kommunicerar sin verksamhets 

leanmodell på liknande sätt som Toyotas produktionssystem (Sörqvist, 2013). Målet för Scania 

är att erbjuda kunden produkter och tjänster till bästa lönsamhet utifrån hela produktens livscykel 

(Scania strategiska plattform, 2013). Scanias produktionssystem är Scanias leanmodell som 

bygger på de tre värderingarna kunden först, respekt för individen samt eliminering av slöseri 

(Scania Production System, 2013). Scanias produktionssystem har fokus på att hantera avvikelser 

och arbeta med ständiga förbättringar. Genom engagerade medarbetare kan en högre effektivitet 

och produktivitet uppnås. Utifrån värderingarna finns fyra principer framtagna; normalläge och 

standardiserat arbetssätt, rätt från mig, behovsstyrd produktion samt ständiga förbättringar. 

Scania har genom sin leanmodell ökat sin produktivitet med 50 % mellan åren 2004-2007 (ibid.). 
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Även Volvokoncernen har sin egen leanmodell, The Volvo Way (En global koncern, 2016).  

Koncernen har som vision att bli världsledande på transportlösningar, detta genom att skapa 

värde för kunden och leda utvecklingen av produkter och tjänster inom utsett segment samt arbeta 

med energi, passion och respekt för varje individ. Att driva kvalitet, säkerhet och miljöomsorg 

är tre kärnvärden som utgör Volvokoncernens företagskultur (ibid.).  

4.3.3 Lean management 

Lean handlar i grunden om en ständig transformationsprocess vilket kräver en driven, närvarande 

och engagerad ledning (Bhasin, 2012; Sörqvist, 2013). Ledningens engagemang är avgörande 

för huruvida lean införandet av lean kommer att leda till framgång eller inte (Sörqvist, 2013). 

Stöd från ledning skapar förutsättning för en verksamhets kulturförändring där värderingar, mål 

och resurser samverkar (Berglund och Westling, 2009). Bergström och Westling (2009) menar 

att införande av lean är starkt beroende av ledningens fokus på lärande. Effektivt lärande fordrar 

systematiskt och tydligt ledarskap där verksamheten utformas ändamålsenligt och urval av 

metoder och tekniker sker kopplat till verksamhetens värderingar. Effektivt lärande skapas 

genom att attityder, färdigheter och medvetenhet samverkar och stödjer lärandet (ibid.). 

Framgångsrika ledare har god kunskap om det arbete som utförs inom verksamheten samt 

förmågan att utveckla, lära och leda verksamheten i den ständigt pågående transformationen 

(Liker, 2009). Lean bygger på ständig förbättring och det är betydelsefullt att en leanverksamhet 

strävar efter förbättringsmöjligheter och att mät- och uppföljningssystem är direkt kopplade till 

verksamhetens kärnvärden (Bergström och Westling, 2009; Sörqvist, 2013). Ledningen behöver 

ägna mycket tid åt att fokusera på lean genom att vara närvarande i verksamheten och bemöta 

både medarbetares och kunders uppkomna problem och möjligheter (Sörqvist, 2013). 

Framgångsrika verksamheter utmärker sig genom att ha ledare som på alla nivåer ständigt arbetar 

med ständiga förbättringar (ibid.). Ytterligare, menar Liker och Meier (2006), att verksamhetens 

resultat kan öka genom ledares förmåga att utveckla medarbetarna.  

En företagskultur kan delas in i olika nivåer, synliga yttringar av kulturen, beteenden och vanor, 

normer och värderingar samt grundläggande antaganden och övertygelser som utgör grunden i 

företagskulturen (Bergström och Westling, 2009). Transformationen innebär att leda förändring 

inom alla nivåerna (ibid.). En kulturförändring och en leantransformation kan underlättas genom 

att skapa en känsla av kris, att det är bråttom och nödvändigt för verksamheten (Bhasin, 2012; 

Bicheno et al., 2011; Bergström och Westling, 2009). En förändringsvilja kan även skapas genom 

kunskap och förståelse om förändringsbehovet (Bergström och Westling, 2009). Förändring kan 

ske genom styrning från ledning, så kallad top-down styrning, där verksamheten ses som en 

maskin. En annan syn på att skapa verksamhetsförändring är att se verksamheten som en levande 

organism där förmågor formas och verksamhetens kompetens utvecklas (ibid.). Genom att 

medarbetare får förståelse över hur förändring sker kan en gemensam struktur för 

förändringsarbetet utformas (ibid.).  

Visuell styrning från ledningen är en kritisk faktor för att upprätthålla standarder och förmedla 

gemensamma förhållningssätt inom verksamheten (Locher, 2011). Genom visuell styrning kan 

förtroendet hos både kunder och leverantörer öka. Inom visuell styrning finns flertalet tekniker 

och målet är att göra lean synligt och transparant (ibid.). Visuell styrning kan synliggöra och 

skapa fokus på olika former av slöserier som rör människor, processer och lager (Ortiz och Park, 



24 

 

2011). Ytterligare, syftar visuell styrning till att förmedla mätetal samt produkt- och 

processinformation vid rätt tidpunkt, vid rätt plats och till rätt medarbetare. Informationen 

fungerar därefter som underlag för olika beslutfattande (ibid.).  Locher (2011) lyfter närheten 

och komplexiteten som två viktiga aspekter kopplat till visuell styrning där närhet handlar om 

den plats där informationen görs tillgänglig och komplexitet om informationsmängden som ska 

förmedlas. Genom visuell styrning kan nuläget och vad som behöver göras synliggöras (Blücher 

et al., 2005; Locher, 2011).  

4.3.4 Lean verksamhetsuppföljning 

Bhasin (2012) betonar vikten av att visuellt mäta och förmedla hur lean införandet fortlöper då 

införande av lean kan sammankopplas med olika kostnader som utbildning av medarbetare och 

processdesignändringar. Många mätetal brister i förmåga att relatera till rotorsaken till uppkomna 

problem samt är inte kopplade till värdeskapande (ibid.). En lean verksamhets prestation behöver 

mätas och följas upp men prestationsmätningen bör vara förankrad i ett leanförhållningssätt 

(Petersson et al., 2009). Många av de traditionella mätetalen är användbara i en lean-verksamhet 

men mätetal av icke-finansiell karaktär är nödvändiga för att nå önskade fördelar (Anand och 

Kodali, 2008).  

Vanliga förekommande mätetal i en lean verksamhet är mätning av ledtid, kundtillfredsställelse, 

förmåga att möta kvantitet och kvalitet samt lageromsättningshastighet (Bicheno, 2004). Andra 

vanliga mätetal som används i lean verksamheter är kopplat till områdena kvalitet, kostnader, 

leveranssäkerhet, moral, ledning och säkerhet. Inom kvalitetsområdet mäts exempelvis 

kassation, omarbete och rätt kvalitet första gången. Inom området kostnader, undersöks 

produktiviteten genom att mäta hur många produkter som producerats eller maskineffektivitet. 

Hur väl leveranser sker i tid till en verksamhet eller kund kan härledas till området 

leveranssäkerhet. Inom områdena moral, ledning och säkerhet kan frånvaro mätas samt 

kommunikation, upplärning och antalet olyckor (ibid.). Liker och Meier (2006) nämner ledtid, 

förmågan till rätt kvalitet första gången, utrustningens totala effektivitet samt mätning av 

medarbetarnas moral via enkäter, som exempel på lämpliga leanmätetal. Det betydelsefulla är att 

se mätetal som indikatorer som belyser problem. Genom att gå till rotorsaken till problem kan 

verkliga problem synliggöras oh åtgärdas via motåtgärder. Det är viktigt att undersöka om ett 

mätetal verkligen representerar det som önskas mätas samt att mätetalet stödjer verksamhetens 

leanperspektiv (ibid.). Antalet mätetal bör även begränsas samtidigt som valda mätetal ska vara 

påverkbara av medarbetaren (Bicheno, 2004).  

Urvalet av lämpliga mätetal handlar om att identifiera målen för verksamheten och därefter 

besluta hur dessa mätetal kan mätas för att uppnå syftet (Anand och Kodali, 2006; Sörqvist, 

2013). Mätetal måste anpassas till mål och kan på detta sätt fungera som pådrivare till önskade 

beteenden inom verksamheten (Bicheno et al., 2011; Petersson et al., 2009). Mätetal bör brytas 

ner på de olika nivåerna i verksamheten för att representera det lokala mål som svarar mot 

verksamhetens centrala mål (Kurdve, 2014; Petersson et al., 2009; Sörqvist, 2013). Genom att 

koppla varje lokalt mål till förbättringsaktiviteter tydliggörs vad som konkret måste göras för att 

uppfylla mål på lokal nivå (Sörqvist, 2013). Sörqvist nämner fyra steg i för att bryta ner en 

verksamhets vision till uppföljning på lokal nivå. Det första steget innebär att verksamhetens 

vision bryts ner i verksamhetsmål och strategier. I nästa steg omvandlas verksamhetens mål och 
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strategier till konkreta lokala mål och förbättringsaktiviteter. Därefter involveras medarbetare i 

förbättringsaktiviteter som i sin tur kontinuerligt följs upp både vad gäller arbete som utfall. Olika 

utmaningar kan identifieras utifrån ett företags vision, övergripande mål och strategier (Kurdve, 

2014). Genom att bryta ner dessa utmaningar i olika lokala nivåer, kan mätetal identifieras och 

målvärde definieras för respektive nivå. Ett produktionssystems komplexitet gör det 

betydelsefullt att säkerställa att mätetal har en relevans till aktuell nivå och att mätningarnas 

intervall speglar de studerade variablernas förändring inom systemet för att kunna utföra kontroll 

över dess variation (ibid.). En hög uppföljningsfrekvens av mätetal ger ökad förutsättning att 

uppmärksamma avvikelser och söka rotorsak till des uppkomst (Petersson et al., 2009).   Det är 

betydelsefullt att engagera medarbetare i verksamhetens mätetal (Petersson et al., 2009). Genom 

att förstå mätetalens betydelse skapas motiverade medarbetare som själva kan påverka mätetal. 

Det är därför lämpligt att medarbetare är med i utformningen. Det finns ett nära samband mellan 

verksamhetens mätetal och medarbetares engagemang samt val av förbättringsaktiviteter. Ett bra 

prestationsmål bör vara relevant, begripbart, lättillgängligt och ge en bild av nuläget. Genom att 

visualisera mätetal under en längre tidsperiod kan uppåt och nedåtgående trender studeras vilket 

är ett lätt sätt att signalera ett förändringsmönster (ibid.).          

4.3.5 Att skapa kundvärde  

Lean bygger på principen att kundefterfrågan styr påfyllnad och vad som tillverkas (Larsson, 

2008; Liker, 2009). Lean administration som lean produktion handlar om att skapa kundvärde 

genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, så kallade slöserier och därmed skapa en 

resurseffektiv organisation (Larsson, 2008). Genom att förstå kundens behov kan värdet i 

administrativa stödprocesser analyseras. Aktiviteter som faller utanför ramen för kundens behov 

kan elimineras. Kundbehov kan delas in i tre typer; uttalade behov, underförstådda behov samt 

omedvetna behov. Uttalade och underförstådda behov förväntas av kunden att uppfyllas, 

omedvetna behov däremot står för kundens potentiella behov. Genom att analysera en process 

kan icke värdehöjande slöserier, ojämnheter och överbelastning kopplat till administrativa 

stödprocesser reduceras eller helt elimineras genom ständiga förbättringar (ibid.). De främsta 

källorna för slöseri i administrativa stödprocesser är kopplat till hantering av information, själva 

stödprocessen, kontorslandskapet samt medarbetarna (Larsson, 2008). Slöserier kan delas in i 

åtta huvudtyper (Krajewski et al., 2013; Larsson, 2008; Liker, 2009). Larsson (2008) benämner 

de åtta administrativa slöserierna som överproduktion, väntetider, onödiga rörelser, felaktiga 

processer, produktion av defekta tjänster, dåligt integrerade systemlösningar, sökande efter 

information och data samt outnyttjad kreativitet. Bicheno et al. (2011) menar att det finns många 

olika former av slöserier inom administrativa stödprocesser och nämner fjorton slöserier kopplat 

till kontorsmiljö (Tabell 4). 
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Tabell 4. 14 slöserier inom administrativa stödprocesser (Bicheno et al., 2011, s 24) 

Nr Slöseri 1-7 Nr Slöseri 8-14 

1 Sortera och leta 8 Uppstart och slut 

2 Felaktiga mätetal 9 Misstag, fel eller otillräcklig kunskap 

3 Underbelastning 10 Missförståelse eller kommunikations-problem 

4 Överbelastning 11 Suboptimering  

5 Felaktig prioritering  12 Väntan 

6 Störningar 13 Onödig närvaro 

7 Felaktig frekvens 14 Felaktiga avvägningar eller misstag 

 

Ojämnhet i en process visar på ett behov av att minska variationer i det arbete som utförs samt 

kundefterfrågan (Bicheno et al., 2011; Sörqvist, 2013). Bicheno et al. (2011) menar att 

kundberoende variation kan kopplas samman med när ett behov ankommer, vilken servicenivå 

som efterfrågas, kundens kompetensnivå, kundens vilja till ansträngning samt personlig 

preferens. Variationer i arbetet som utförs i en process kan härledas till människa, maskin, 

material, mätetal och metod (ibid.). Standardisering av en process minimerar variationer och gör 

processen mer stabil och förutsägbar samtidigt som en grund skapas för ständiga förbättringar 

(Locher, 2011).  Med stabila processer skapas förutsättning för ett kontinuerligt utjämnat 

processflöde där olika ojämnheter och överbelastning minimeras (Locher, 2011; Sörqvist, 2013). 

Genom ständiga förbättringar och reducering eller eliminering av slöserier kan en organisation 

med utifrån minimala resurser erbjuda kunden maximal service och kvalitet (Larsson, 2008).  

4.4 Lean administration utifrån ett operativt perspektiv  

Larsson (2008) betonar att lean till större del består av att skapa en leankultur och resterande del 

om metoder och tekniker för realisering av lean. Med hjälp av metoder och tekniker kan 

administrativa stödprocesser standardiseras och stabiliseras och fungera som en grund för 

ständiga förbättringar (ibid.). Valda metoder och verktyg bör vara väl förankrade i 

verksamhetens visioner och principer (Kurdve, 2014; Larsson, 2008; Petersson et al., 2009). 

Metoder och verktyg har olika syften, antingen att analysera nuläget och identifiera olika 

slöserier eller att fungera som ett ramverk för införande av leanarbetssätt (Kurdve, 2014). 

Värdeflödesanalyser och flödesdiagram är exempel på analysmetoder och verktyg. 5S fungerar 

som ett ramverk för införande av leanarbetssätt (ibid.).     

Synlighet genom visuell kontroll är en av grunderna i lean (Bicheno, 2004). Ett väl utarbetat 

visuellt kontrollsystem underlättar identifiering av slöserier och skapar kontinuitet (Ortiz och 

Park, 2011). Ett 5S program kan ses som en metod för att starta upp arbetet med att organisera 

och visualisera en arbetsplats eller arbetsområde med syfte att optimera värdeskapande. 5S kan 

därmed ses som en del i ett holistiskt visuellt kontrollsystem kopplat till hela värdeflödet (ibid.). 

Visuell information och kommunikation är en förutsättning för att rätt information, vid rätt 

tillfälle ska finnas tillgängligt vid rätt plats (Ortiz och Park, 2011). Brister i information, menar 

samma författare, är en av de största orsakerna till olika former av slöseri. Nedan presenteras 

metoder och verktyg för visuell styrning. 
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4.4.1 Visuell kommunikation med produktionstavlor 

Larsson (2008) betonar vikten av att synliggöra värdeflödets prestanda och prestationsnivå 

genom att synliggöra och kvantifiera information för respektive process och delprocess. En 

produktions- eller kontrolltavla kan vara ett värdefullt verktyg för ledningen för att öka 

verksamhetens output (Ortiz och Park, 2011). En produktions- eller kontrolltavla presenterar 

uppdaterad information om produktionens fortskridande i form av information och olika mätetal 

(Larsson, 2008; Ortiz och Park, 2011). Vid dagliga möten presenteras nuläget för medarbetare 

och olika problem, brister och fel synliggörs samt möjligheter till ständiga förbättringar (Larsson, 

2008). Produktions- eller kontrolltavlor bör vara pedagogiskt strukturerade för att på ett tydligt 

och visuellt sätt presentera information och följa upp pågående förbättringsarbete (Petersson et 

al., 2009; Larsson, 2008). Petersson et al., (2009) menar att genom rapportering av avvikelser, 

möjliggörs analys av dessa och möjlighet att finna rotorsaken och därmed undvika att avvikelsen 

inträffar igen.   

4.4.2 Avvikelser och förbättringsarbete 

Avvikelser driver förbättringsarbete (Petersson et al., 2009). Kvalitetsförbättringar bygger på att 

det alltid går att skapa ett högre kundvärde och bättre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman och 

Klevsjö, 2012). Förbättringscykeln planera-gör-studera-lär är inspirerad av Deming (ibid.). Inom 

Toyota används förbättringscykeln i A3-format (Liker, 2009). På Toyota inleds arbetet med ett 

förarbete som syftar till att förstå den uppkomna situationen samt de värderingar, förväntningar 

och grundprinciper som ligger till grund för den befintliga lösningen. Därefter sker planering, 

genomförande, uppföljning, standardisering och förbättring (ibid.). Förbättringscykeln handlar 

till stor del om kommunikation och att bryta ner mål till delmål, förstå hur delmålen ska uppnås 

samt förstå de begränsningar som råder (Bicheno et al., 2011). Att söka efter rotorsaken till en 

avvikelse eller ett problem kan ske genom analysmetoden 5 Varför (Bicheno et al., 2011; Liker, 

2009; Petersson et al. 2009). Genom att fråga varför upprepade gånger fördjupas problematiken 

och närmar sig den verkliga rotorsaken till uppkommen avvikelse eller problem (ibid.). 

Uppkommen avvikelse eller problem måste vara specifikt och inte av generell karaktär för att 

möjliggöra en specifik lösning (Petersson et al., 2009). Ytterligare, är det fokus på processer, det 

vill säga det som hindrar medarbetaren från att utföra förväntat arbete. Genom ett aktivt stöd från 

ledningen uppmuntras medarbetare att lyfta uppmärksammade avvikelser som är grunden för 

ständiga förbättringar (ibid.).                 

4.4.3 En visuell arbetsplats med 5S 

Ett 5S-program är en lean-metod som syftar till att organisera och skapa en väl fungerande 

arbetsplats samt förankra nya attityder och beteenden hos medarbetare och ledning (Bicheno et 

al., 2011; Nyaude, 2013; Petersson et al., 2009).  En väl fungerande arbetsplats fungerar som en 

grund för standardiserat arbete och kan bidra till ökad produktivitet och kapacitet (ibid.). 

Kvalitetsproblem kan förebyggas samtidigt som en grund för ständiga förbättringar uppnås 

(Larsson, 2008). Målet med 5S bör vara att minska slöserier och variation (Bicheno et al., 2011). 

5S kan ses som en metod för visuell styrning för att organisera det värdeskapande arbetet (Ortiz 

och Park, 2011). Om rätt implementerat så kan en kultur skapas som symboliseras av engagerade 

ansvarsfulla medarbetare (Bicheno et al., 2011). Ytterligare, bör ett 5S-program vara väl 
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förankrad i en verksamhets vision och inte ses som en enskild företeelse för att nå framgång 

(ibid.).   

5S består av fem steg där en arbetsplats sorteras, systematiseras, städas och standardiseras samt 

där vana skapas för dess upprätthållande. Initialt klassificeras alla arbetsuppgifter och 

arbetsrutiner samt utrustning och material (Bicheno, 2004; Larsson, 2008). Sortera, handlar om 

att ta bort allt som inte är nödvändigt på arbetsplatsen (Ortiz och Park, 2011). Samma författare 

betonar att ett vanligt mänskligt beteende är att samla på sig olika föremål, vilket reducerar 

visibiliteten. Genom särskiljande mellan det som används ofta och det som används sällan eller 

aldrig kan synlighet möjliggöras (Petersson et al., 2009). Det som används ofta bör placeras för 

att underlätta användning medan resterande bör avlägsnas eller arkiveras (Larsson, 2008; 

Petersson et al., 2009). Sortering bör vara en återkommande aktivitet för upprätthållande av 

denna ordning (Bicheno et al., 2011).   

Nästa steg innebär att arbetsplatsen systematiskt struktureras (Bicheno, 2004; Larsson, 2008; 

Petersson et al., 2009; Ortiz och Park, 2011). Arbetsplatsens utrustning och material arrangeras 

och märks utifrån ett visuellt förhållningssätt som gör att de är lätta att hitta (Petersson et al., 

2009). Filstrukturer och standardiserad namngivning av dokument hanteras på samma sätt som 

övrig utrustning och material. Genom att varje utrustning och material får sin specifika plats, kan 

avvikelser från systematiseringen snabbare upptäckas (ibid.). Vid systematisk städning, som är 

det tredje steget, säkerställs att allt är ordnat och fungerar som förväntat. Rotorsaker till oordning 

identifieras och åtgärdas (Bicheno, 2004; Petersson et al., 2009; Larsson, 2008). Ytterligare, 

menar Larsson (2008), upprättas rutiner och standarder för städning både vad gäller arbetsplatsen 

som lagrad datainformation. Det fjärde steget i 5S handlar om att standardisera. Den standarden 

som skapas bygger på det upplägg som utformats under de första tre 5S stegen och anger bland 

annat vilken utrustning och material som får finnas på arbetsplatsen, hur de är strukturerade samt 

upprättad städrutin (Bicheno, 2004; Petersson et al., 2009). Ortiz och Park (2011) beskriver att 

olika färgsystem kan användas för att underlätta visibiliteten för medarbetaren. I det sista femte 

steget skapas vana av upprätthållande av ordning och reda på arbetsplatsen (Petersson et al., 

2009). Standarder efterlevs och ständigt förbättras genom medarbetarnas engagemang för att 

minska olika former av slöseri (Larsson, 2008; Petersson et al., 2009). Svårigheten, menar 

Petersson et al. (2009), ligger i ett behov av förändrade attityder och beteenden hos medarbetarna. 

Ledningens engagemang och kontinuerliga driv skapar incitament för upprätthållande av den nya 

standardiserade strukturen (Nyaude, 2013; Petersson et al, 2009). Bicheno (2004) nämner ett 

sjätte steg som rör säkerhet, men menar samtidigt att denna aspekt redan ska vara integrerad i de 

första 5S-stegen.      

Ett 5S-program kan ses som en lärande process där medarbetare lär sig hur effektivt 

förbättringsarbete går till (Nyaude, 2013; Petersson et al., 2009). Nyaude (2013) nämner 

kommunikation av 5S som betydelsefullt. Genom kontinuerliga utvärderingar, så kallade 5S 

Audits, menar Bicheno (2004) och Nyaude (2013) att information om avvikelser och vidare 

rekommendationer kan förmedlas för upprätthållande och vidareutveckling av 5S. Genom att gå 

till avvikelsers rotorsak säkerställs att avvikelser inte upprepa sig. Med hjälp av en 5S 

anslagstavla kan 5S-programmet visuellt kommuniceras ut till medarbetare och jämförelser kan 

göras med tidigare utvärderingar (ibid.). De verkliga fördelarna med ett 5S-progarm inträffar i 
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de senare 5S-stegen och dessa steg kan anses vara mer avancerade i jämförelse med de första 

stegen (Bicheno, 2004).    

4.5 Erfarenheter från införande av lean inom produktion och administration 

Införande av lean inom en verksamhet bygger på ett förändringsarbete och ett 

förändringsförlopp. Larsson (2008) betonar att förändring inte sker linjärt utan exponentiellt och 

menar att en förändringsprocess generellt följer ett accelererande mönster. Samma författare 

menar att misslyckade förändringsarbete kan hänföras till olika former av organisatoriskt 

motstånd och påpekar vikten av att definiera en förbättringsstrategi som bättre förankrar 

förbättringsarbetet inom verksamheten. Införande av lean ställer krav på ett ramverk av synsätt 

och principer som vägleder verksamheten i förändringsarbetet och utövandet av lean (Larsson, 

2008). Ytterligare behöver de administrativa stödprocesserna synliggöras och dess nuvarande 

prestanda och prestationsnivå studeras (ibid.).            

Jadhav et al. (2014) har i en litteraturstudie sammanfattat vanligt förekommande hinder för lean 

implementering. I studien framkom en samstämmighet om att bristande involvering från ledning, 

medarbetares attityd och motstånd samt brister i investeringsresurser var de vanligaste hindren 

vid införande av lean. Andra nämnda hinder var kulturskillnader, bristande ledarskap samt 

återfall i gamla arbetssätt. Ledningens roll, betonar Jadhav et al. (2014), har stor betydelse vad 

gäller hur verksamhetens lean strategi förstås, implementeras samt utvecklas inom verksamheten 

och av varje medarbetare. Losonci et al. (2011) är av samma åsikt och har i en forskningsstudie 

studerat faktorer som påverkar lean omvandlingen kopplat till medarbetaren. Resultatet från 

studien visar att medarbetaren måste utveckla högre engagemang och övertygelse samt 

exponeras för ökad kommunikation för att generera en lyckad lean omvandling.  

In en forskningsstudie av Sisson och Elshennawy (2015) nämns ett flertal faktorer som är av 

betydelse för införande av lean i en verksamhet. Författarna menar att det inte är tillräckligt att 

ha engagerade lean medarbetare utan att införande av lean kräver en engagerad och driven 

ledning med god förståelse om lean. Lean förändringen bör vara väl förankrad i hela 

verksamhetens mål och riktlinjer och beröra både produktionsprocesser och administrativa 

stödprocesser. Ett sätt att underlätta införandet av lean, som framkom i studien, var att använda 

sig av erfarna lean experter som stöd. En ytterligare faktor som Sisson och Elshennawy (2015) 

betonar är engagemang och förmågan att få medarbetarna med i förändringsarbetet samt att lean 

kommuniceras fortlöpande inom verksamheten. Andra faktorer av betydelse var medarbetarnas 

förståelse för lean, medarbetarens lärande samt ständiga processförbättringar och 

standardisering. Sisson och Elshennawy (2015) menar att framgångsrika lean företag fokuserar 

på kundens behov och använder kaizen som ett verktyg för att skapa en kultur för ständiga 

förbättringar. En ytterligare drivande faktor som nämns var visuell styrning där snabb 

information, i form av mätetal, ges om processernas status, och som kan ageras på när variationer 

från standard uppträder (ibid.). Att lyckas med att införa lean, betonar Sisson och Elshennawy 

(2015), beror till hög grad på verksamhetens förmåga att skapa sin egen levande lean kultur under 

ständig förbättring. Vikten av kulturförändring belyser Bhasin (2012) i sin forskningsstudie om 

lämpliga förändringsstrategier vid lyckosamt införande av lean. Bhasin (2012) menar att 

verksamheter ofta underskattar den kulturella omvandlingen som krävs, vid införande av lean, 
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vilket medför att verksamheten misslyckas. Samma författare betonar att både mänskliga och 

finansiella åtaganden krävs för en lyckosam lean implementering.  

Kemmer et al. (2009) studerade införande av lean administration i konstruktionsföretag. Det 

framkom i studien att processer, länkade till produktionen, gjorde de främsta framsteg vad gäller 

införande av lean. Projektet ledde till utjämning av arbetet, enklare problemidentifiering samt 

ökat samarbete. Ökad skolning i lean och involvering av medarbetarna samt ökat behov av kaizen 

aktiviteter för standardisering och förbättringsarbete framkom som faktorer för underlättande av 

lean införande för övriga administrativa stödprocesser (ibid.).  

Scherrer-Ratje et al. (2009) har i en forskningsstudie studerat införandet av lean inom ett 

livsmedelsföretag. Vid det första försöket misslyckades lean-satsningen medan det vid det andra 

försöket blev lyckosamt.  Genom att studera hur införandet skett mellan de två försöken kunde 

Scherrer-Ratje et al. (2009) lyfta fram olika lärdomar. Författarna menar att införandet av lean 

inte kan nå sin fulla potential utan ledningens synliga engagemang samt en kultur med teamanda 

och snabba beslutsvägar. Ytterligare, menar Scherrer-Ratje et al. (2009), att det är av betydelse 

att kommunicera lean samt taktiska och strategiska mål till medarbetare som kan fungera som 

incitament för införande av lean. Att försäkra sig om långsiktigt hållbart lean-förhållningssätt 

samt att ständig utvärdera och mäta leanutvecklingen visade sig vara betydelsefullt (ibid.). 

4.6 Metoder för införande av lean 

Införande av lean i en verksamhet initialt handlar om noggrann planering och upprättande av en 

handlingsplan (Blücher et al., 2005; Liker och Meier, 2006; Sörqvist, 2013). Införande av lean 

kan börja genom att definiera visionen för att bli en verksamhet som präglas av ett leantänk, 

reducera slöserier i processer genom värdeflödeskartläggning, utbilda medarbetare i lean eller att 

lära medarbetare att bli problemlösare i det dagliga arbetet (Liker och Meier, 2006). Författarna 

menar att alla dessa alternativ har beprövats med olika resultat och att alla är nödvändiga i 

implementeringsprocessen. Ett fokusområde bör väljas och det bör inledningsvis bör handla om 

att reducera slöserier. Det är betydelsefullt att i planeringsfasen av leaninförande även ta hänsyn 

till de olika verksamhetsnivåerna där olika strategier, metoder och tekniker kan vara lämpliga 

(ibid.).  

Insikt och förståelse för lean ska inledningsvis förankras i ledningen (Blücher et al., 2005; 

Sörqvist, 2013). Verksamhetens lean modell måste anpassas till verksamhetens förutsättningar 

(Sörqvist, 2013). Införande inleds genom att studera befintlig organisationsstruktur och 

omorganisera verksamheten i korsfunktionella team eller mindre avdelningar med värdeflödet 

som utgångspunkt samt genom att roller definieras inom varje avdelning (Locher, 2011). Blücher 

et al. (2005) framhåller att visualisering av kommunikation och måluppfyllelse, involvering av 

medarbetare samt att lösa avvikelser och problem där de händer och utreda grundorsaken, är 

andra faktorer av betydelse. Att införa lean är en långsiktig process som kräver disciplin. En 

förändringsagent kan bidra genom att hålla arbetet samlat och levande. Ytterligare, kan 

erfarenhet nås genom benchmarking av andra företag som infört lean (ibid.).  

Genom olika initierade pilotprojekt kan erfarenheter och förtroende för lean skapas (Blücher et 

al., 2005; Sörqvist, 2013). Det inledande arbetet handlar främst om att studera och utveckla 

avgränsade processer (ibid.). Det handlar om att skapa ett värdeflöde som karaktäriseras av 
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problemlösning och lärande (Liker, 2009). För att skapa ett flöde inom administrativa 

stödprocesser behöver slutkunden och dennes förväntningar definieras. Därefter bör aktiviteter 

som är repetitiva och unika särskiljas. Unika aktiviteter som inte är repetitiva kan förbättras 

genom att använda förbättringscykeln planera-gör-studera-lär. Genom att studera stödprocessen 

kan icke värdeskapande tid uppmärksammas och minimeras eller helt elimineras (ibid.). Liker 

och Meier (2006) menar att processförbättring kan ske genom kaizen workshops, där 

förbättringsarbetet sker i team under en kortare tidsperiod. Vid en kaizen workshop planeras 

aktiviteten noggrant genom att definiera problem och teammedlemmar, datainsamling samt val 

av lämpliga lean metoder och tekniker. Vid genomförande utbildas teammedlemmarna och 

därefter insamlas önskad data. Utifrån insamlad information upprättas en nulägeskarta samt en 

vision om ett framtida tillstånd. Ytterligare samlas idéer kring hur det framtida tillståndet ska 

uppnås. Nästa steg innebär att implementering av förbättringsförslag sker som därefter 

utvärderas och presenteras för ledningen (ibid.). Dock föreligger en risk för suboptimering vid 

kartläggning av enskilda processer då helhetsperspektivet förbises (Bicheno et al., 2011). Utifrån 

ett större processorienterat arbetssätt definieras och kartläggs verksamhetens alla huvud-, stöd- 

och ledningsprocesser vilket leder till ett större helhetsperspektiv uppnås (Blücher et al., 2005; 

Sörqvist, 2013).  

Erfarenheter och lärande utifrån pilotprojekten utgör grunden för det fortsatta införandet av lean 

inom verksamheten (ibid.). Om varje administrativ stödprocess aktiviteter klargörs genom 

värdeflödesanalys och är processtabil och repeterbar, är den möjlig att standardisera, vilket är 

målet (Locher, 2011). Genom att välja den utformning som är den bäst kända i nuläget, gör att 

den administrativa stödprocessen blir mer förutsägbar samt att en grund för ständiga förbättringar 

skapas (Locher, 2011). Nästa steg är att skapa ett administrativt processflöde genom att 

kombinera flera aktiviteter samt skapa ett kontinuerligt flöde genom att utjämna och balansera 

de olika aktiviteterna. För att kunna balansera aktiviteterna behöver takten med vilken kunden 

efterfrågar en output, så kallad takttid, vara känd. För att skapa ett dragande system kan 

supermarkets eller sekventiellt dragande system utformas. En supermarket är en lagerpunkt eller 

kö där ett visst antal output tillåts befinna sig. Ett sekventiellt dragande system bygger istället på 

en lagerpunkt eller kö där ett varierat antal output från en process kan befinna sig och där output 

sedan väljs för nästa process utefter förutbestämda regler. Ytterligare är det betydelsefullt att 

visualisera köer och lagerpunkter genom att använda visuella signaler som andon eller kanban i 

det administrativa processflödet. Lagerpunkter och köer bör begränsas samt övervakas för att 

säkerställa systemets effektivitet och förmåga att möta kundens behov. Visuell styrning är 

nödvändigt för att göra kommunikation visuell och effektiv. Visuell styrning kan ske genom 

styrningstavlor eller elektronisk information där indikatorer utformas för att visualisera 

processens prestanda. Genom visuella indikatorer och standardiserat arbete kan avvikelser 

identifieras och åtgärdas (ibid.).  

Till den fundamentala nya lean utformningen av administrativa stödprocesser, anser Locher 

(2011), att det finns flera lean metoder och tekniker att använda som stöd. Liker och Meier (2006) 

framhåller att lean metoder och tekniker som standardiserat arbete, 5S, kanban och felsäkring 

bör införas en i taget för att lära sig behärska dem. Fördelen är att ett gemensamt språk skapas 

omkring gemensamma problem inom fokusområdet och att metoder och tekniker kan 

implementeras snabbt. Dessutom sker förändring i mindre steg vilket minskar det naturliga 
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förändringsmotståndet (ibid). Trots fokus på enskilda processer, metoder och verktyg, är det 

viktigt att under införande av lean samtidigt kvarhålla ett helhetsperspektiv över verksamheten 

där lean fungerar som ett system där värde skapas (Liker och Meier, 2006). En lean organisation 

kan nu inrättas med leanledare och leansamordnare samt att olika riktlinjer, rutiner och mallar 

framarbetas i linje med verksamhetens ledningssystem (Sörqvist, 2013). Dessa skapar grunden 

för ständiga förbättringar. Det sista steget är att införa lean inom hela verksamheten (ibid.). Det 

handlar om att hela verksamheten blir lean, att ett nytt produktionssystem utvecklas där tidigare 

mätetal ersätts med mätetal som på ett bättre sätt mäter den nya lean-utformningen (Liker och 

Meier, 2006). Sörqvist (2013) menar att nyckeln till framgång är att uppnå en mogen lean kultur 

där lean arbetet kan integreras i den dagliga verksamheten och även kan inkludera leverantörer 

och kunder. Leverantörer och kunder bör inte innefattas förrän verksamheten är lean samt att en 

bredare förtroende skapats mellan verksamheten och de olika aktörerna i försörjningskedjan 

(Liker och Meier, 2006).  Ett stort tålamod och disciplin krävs vid införande av lean för att 

säkerställa att varje medarbetare får rätt utbildning och rätt förutsättningar för att lyckas (ibid).   
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5 FÖRETAGSPRESENTATION 

Nedan ges en kort beskrivning av ABB-koncernen och fallföretaget ABB GA Products. Därefter 

följer en redogörelse av huvudproduktfamiljen reläskydd som monteras på fallföretaget. 

Avslutningsvis ges en presenteras ABB koncernens och ABB GA Products affärskultur. 

5.1 ABB koncernen 

Affärsområdet för ABB koncernen är inom kraft och automationsteknik. Koncernen har omkring 

135 000 anställda i 100 länder i världen. Svenska ABB fokuserar på att vara en framstående 

leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process och industriautomation. I 

Sverige finns runt 8 800 medarbetare i 30 olika orter, bland annat Västerås, Ludvika och 

Karlskrona (Kort om ABB, 2016).  

Koncernen är indelade i de fyra globala divisionerna Electrification Products, Discrete 

Automation and Motion, Process Automation och Power Grids. Divisionerna är i sin tur indelade 

i affärsenheter med fokus på specifika branscher och produktområden (Vår verksamhet, 2016). 

Divisionen Power Grids, där fallföretaget ingår, är världsledande på att leverera kraft- och 

automationsprodukter, kraftöverföringssystem och servicelösningar (Power Grids, 2016).  

5.2 Fallföretaget ABB GA Products 

ABB GA Products tillverkar reläskydd för säker drift och selektiv bortkoppling vid fel i elnät 

(Figur 2). Produktserierna Relion 650, 670 och REB500 erbjuder ett tillförlitligt, säkert och 

flexibelt skydd för applikationer i kraftöverföringssystem (Produkter och system för 

stationsautomation, 2016). Reläskydden säljs främst till interna ABB bolag inom ABB 

koncernen och ingår i större systemlösningar till slutkunder runt om i världen.  

Varje kundorder möter varje kunds specifika önskemål vad gäller ingående komponenter och 

programvara. Detta medför att reläskydden endast produceras utifrån att en order erhållits från 

kund via säljkontor eller via digital orderbokning. Fallföretaget tillverkar årligen 12 000–13 000 

reläskydd. Komponenter köps in från olika leverantörer och monteras samt testas i fallföretagets 

produktion innan reläskydden packas och skickas till slutdestination. Förutom produktion, 

packningsavdelning och lager ingår i operationsavdelningen funktionerna order, inköp och 

spedition.  

 

 

 

  
Figur 2. Produktöversikt, reläskydd (ABB GA Products, 2016) 
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5.3 Koncernens affärskultur 

5.3.1 Mission och vision 

Koncernen har som mission att hjälpa sina kunder att förbättra produktivitet och nättillgänglighet 

och genom detta minska behovet av energi och därmed verka för ett hållbarare samhälle (Mission 

och vision, 2016). Ytterligare vill koncernen att produkter, system och service kännetecknas av 

innovation och kvalitet av sina kunder och för att lyckas önskar koncernen vara en attraktiv, 

global arbetsgivare som har förmågan att attrahera och behålla engagerade och kompetenta 

medarbetare. Koncernen strävar även efter att agera ansvarsfullt genom att fokusera på hållbar 

utveckling och att reducera miljöpåverkan samt hålla hög affärsetik.      

Koncernen har som vision att vara ett ledande teknikföretag som stödjer sina kunder att använda 

elkraft effektivt. Genom effektivare elkraftslösningar kan koncernen erbjuda sina kunder ökad 

produktivitet samt minskad miljöpåverkan utifrån ett hållbart perspektiv (ibid.).  

5.3.2 Filosofi och värdegrund 

Koncernen har fokus på lönsam tillväxt, konsekvent och ihärdigt genomförande samt affärsdrivet 

samarbete (ABB presenterar nästa strateginivå – ”Next Level”, 2014). Koncernen har som 

filosofi att använda sig av starka ledare med stort kunnande, ambition och integritet som 

tillsammans med medarbetare, engagerat och utifrån sunda värderingar, arbetar för att skapa 

värde för kunden (Our culture, 2016). Medarbetare, processer såväl som affärsverksamhet ska 

präglas av hög affärsetik (Standards, 2016). Förhållningssättet innebär att varje medarbetar och 

ledare från olika nivåer i företaget agerar ansvarsfullt enligt koncernens uppförandekod både som 

individ och som företag (Commitment, 2016; Standards, 2016).  

Koncernen presenterade 2014 sin nästa strateginivå ”Next level”. Den nya strategin bygger på 

att alla verksamheter inom koncernen i den dagliga verksamheten ska fokusera på värdeordparen 

säkerhet och integritet, kundfokus och kvalitet, innovation och tempo, ägandeskap och resultat 

samt samarbete och tillit. Säkerhet och integritet är värdeordparet som betyder att säkerhet och 

riskfri miljö för medarbetaren, ledaren och företaget alltid ska prioriteras. Varje medarbetare 

uppmanas att agera etiskt, ta socialt ansvar och respektera sina kollegor. Värdeordparet 

kundfokus och kvalitet står för att kunden ständigt ska vara i fokus för alla aktiviteter samt att 

leverans och kvalitet ska möta kunden för att koncernen, som leverantör, ska blir det självklara 

valet för kunden. Att ständigt komma med nya innovationer och utmärka sig genom hastighet 

och hög kvalitet är grunden i värdeordparet innovation och tempo. Ägandeskap och resultat 

innebär att varje medarbetare och verksamhet tar ansvar över affärsverksamheten och att uppnå 

resultat. Det sista värdeordparet samarbete och tillit innebär ett närmare samarbete mellan länder 

och ledning för ökat kundansvar och förtroende.  

Koncernen strävar efter att ge fördelar till sina intressenter genom ekonomisk framgång och 

genom att arbeta utifrån ett hållbart och socialt perspektiv (Sustainability at ABB, 2016).  Genom 

strävan efter en hållbar utveckling sker överväganden vad gäller design och tillverkning, 

kunderbjudanden, leverantörsbedömning, val av möjligheter och risker samt uppförande mot 

samhället för att säkerställa hälsa och säkerhet för anställda och andra som berörs av koncernens 

verksamhet (ibid.).   
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Koncernen inom Sverige betonar vikten av att möta kundens krav och överträffa förväntningar 

genom att leverera produkter, system och service av hög kvalitet i tid (Kvalitetspolicy ABB 

Sverige, 2016). Genom att förstå kundens förväntningar kan förbättringar genomföras genom 

ständig verksamhetsutveckling av hela värdeflödeskedjan för att kontinuerligt öka 

kundtillfredsställelsen. Koncernen inom Sverige betonar vikten av att engagera och motivera 

medarbetare i förbättringsprocessen för att skapa mervärde för kunden, detta genom fortlöpande 

utbildning och medarbetarutveckling för ökad kompetens. Ytterligare är målsättningen att ta till 

vara på partners och leverantörers kompetens som ett led i förbättringsarbetet. Affärsmetoder bör 

präglas av socialt ansvar och att affärsetik samt miljö-, hälso- och säkerhetsprestanda 

kontinuerlig förbättras för ABBs produkter, system och service (ibid.). 

5.4 Fallföretagets affärskultur 

5.4.1 Mission och vision 

Fallföretagets strategi är att kvarhålla och exploatera nya marknader med sin ledande 

produktportfölj tillsammans med kunniga medarbetare och med utmärkande kvalitet.  

5.4.2 Filosofi och värdegrund 

Fallföretaget använder koncernens äldre värdeord ansvar, respekt och beslutsamhet. Ansvar 

bygger på att varje medarbetare tar ansvar över sina egna arbetsuppgifter och åtaganden samt 

alltid agerar affärsmässigt. Respekt möts genom att hålla överenskommelser och tider samt 

bemöta varandra respektfullt. Beslutsamhet uppnås genom att prioritera det som är viktigt, kunna 

ta beslut samt genomföra de beslut som fattats.   

På fallföretaget sker verksamhetsutveckling kontinuerligt som bygger på medarbetare som är 

engagerade där medarbetare tillsammans arbetar mot gemensamma mål, når resultat samt skapar 

lärande situationer. Koncernens kvalitetspolicy fungerar som grund för kvalitetsarbetet och 

förbättringsprojekt drivs genom koncernens förbättringsmodell 4Q. Modellen bygger på att 

grundorsaken till ett problem elimineras genom fyra steg; mäta, analysera, förbättra och 

upprätthålla. Initialt undersöks nuläget och genom analys identifieras grundorsaken till problem 

samt hinder och risker. I nästa steg förbättras, utvecklas och testas förbättringsförslag som 

reducerar eller eliminerar grundorsaken till problem. Det sista steget innebär att upprätthålla 

förbättringen genom standardisering. Målet med modellen är att nå livskraftiga lösningar och 

utveckla verksamheten och därigenom öka konkurrenskraften.       

5.4.3 Ekonomiska mål och verksamhetsuppföljning  

Fallföretagets målsättning med interna styrning är att sträva efter utvecklat samarbete och god 

lönsamhet. Samarbete innebär ett gemensamt ansvarstagande över värdeflödet, att arbeta med 

ständiga förbättringar genom att agera på risker och se möjligheter samt dela bästa praxis. 

Strävan efter lönsamhet innebär ett fokus på effektiva processer, förbättringar och reducering av 

kostnader. Risk, kvalitet, kostnader och kundservice är olika mätetal som används för 

verksamhetsuppföljning inom högsta ledningen.  

Operationsavdelningen mäter operationsavdelningens förmåga att leverera i tid till 

orderbeställande kund. Ytterligare studeras kvaliteten i produktion och den totala processtiden i 

hela flödet. Rapportering sker kontinuerligt till ledningen. Mätetalen är därefter nedbrutna på 
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olika sätt för respektive avdelning inom operationsavdelningen. Inom orderavdelningen används 

mätetalen responstid mot kund samt bokade och sena order. Inom speditionsavdelningen används 

mätetalen kundorsakade förseningar, försening orsakad av samlastning, leveranssäkerhet samt 

ackumulerad leveranssäkerhet och fakturering. Mätningar inom order- och 

speditionsavdelningen följs upp dagligen. Mätetalen, så kallade hårda värden, bygger på 

fallföretagets strategi samt ABBs värdeord och affärsprinciper.  Ytterligare studeras mjuka 

värden bland annat genom medarbetarenkäter. I Figur 3 presenteras generella mätetal för 

respektive nivå i fallföretaget.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orderavdelning, 1:a nivån  

 Responstid till kund 

 Bokade och sena order 

Speditionsavdelning, 1:a nivån 

 Kundorsakade förseningar 

 Försening orsakad av samlastning 

 Ackumulerad fakturering 

 Leveranssäkerhet 

 Ackumulerad leveranssäkerhet 

Operationsavdelning, 2:a nivån 

 Leveranssäkerhet 

 Kvalitet i produktion 

 Total processtid 

 

Fallföretagets ledning, 3:e nivån 

 Risk 

 Kvalitet 

 Kostnader 

 Kundservice 

 

 

Figur 3. Nedbrytning av generella mätetal på olika nivåer 
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6 RESULTAT – FALLSTUDIE  

Följande avsnitt redovisar resultatet från fallstudien. Avsnittet inleder med en presentation av 

operations och en generell skildring av processflödet. Därefter följer en redogörelse av 

genomförd värdeflödeskartläggning för stödprocesserna order och spedition samt resultat från 

respektive värdeflödeskartläggning. Identifierade icke värdeskapande aktiviteter samt framtida 

värdeflödeskarta presenteras. I nästa avsnitt beskrivs fallföretagets påbörjade lean införande 

inom visuell styrning. Befintlig daglig styrning skildras och en sammanställning över uppkomna 

avvikelser för order-, spedition- samt operationsavdelningens dagliga styrning presenteras. 

Avslutningsvis presenteras fallföretagets påbörjade 5S-program inom produktion och packning.     

6.1 Operations avdelning på fallföretaget 

Operationsavdelningen på fallföretaget består av avdelningarna order, inköp, produktion, 

packning och spedition. Medarbetare inom de administrativa stödprocesserna är placerade 

gemensamt utifrån respektive administrativ funktion. Operationsavdelningen ansvarar över 

värdeflödet från att en order ankommer till orderavdelningens orderbox till att 

speditionsavdelningen säkerställer orderleverans till kund. 

6.2 Generell utformning av processflödet för Operations 

 
När ett kundbehov uppstår finns det två sätt för kunden att göra sin beställning. Kunden kan 

lägga in sin order manuellt via företagets kundorderbokningssida eller via en säljare på 

försäljningsavdelningen. En order skapas i företagets orderbokningsprogram och ett mejl 

distribueras automatiskt till orderavdelningens orderbox. Varje order kontrolleras och ändras 

utefter kundens önskemål samt färdigställs och bokas. Därefter skickas en orderbekräftelse till 

kund. Uppkomna kundändringar i ett senare läge hanteras enligt samma princip av 

orderavdelningen.  

När en order läggs in i företagets affärssystem skapas ett behov vilket drar material och initierar 

inköpsavdelningen att agera på behov av påfyllnad samt åtgärda uppkomna brister av order- eller 

lagerbundna artiklar. Inköpsavdelningen lägger köp till leverantörer utefter det nya behovet, 

följer upp beställningar och säkerställer att leveranser anländer i tid till godsmottagningen. Ett 

standard reläskydd, så kallad terminal, har en ledtid på fyra veckor från order till skeppning där 

den större delen utgör materialanskaffning. Även kortare eller längre ledtider förekommer och 

styrs av det specifika kundbehovet.  

Huvudplanerare omvandlar bokade order utefter en bokade-orderlista och gör valda order redo 

för produktion. Affärssystemet kontrollerar materialtillgång för respektive omvandlad order. I 

produktionen frisläpps flera order samtidigt utifrån en materialklar orderlista i fallföretagets 

affärssystem. Antalet order som frisläpps är beroende av plockningsvagnens storlek. En order 

skrivs ut, sorteras och ges identitetslapp som följer den blivande terminalen under hela 

monteringsprocessen. Materialhanterare hämtar frisläppta order och plockar materialet från 

lagret enligt plocklista för respektive order och levererar därefter plockningsvagnen till 

produktionen. I produktionen sorteras material för respektive order på mindre vagnar. En vagn 

Order Inköp Produktion Packning Spedition
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används för respektive terminal. Övrigt material plockas av montör från buffertmaterial i 

produktionen. Materialpåfyllnad av detta material sker av materialansvarig.  

Varje vagn passerar genom respektive monteringsstation i produktionen där montage, testning 

och slutmontage av terminal sker. Vid slutmontage sker avstämning av terminal och terminalen 

frisläpps till packningsavdelningen. Därefter placeras terminal på rullband vid 

packningsavdelningen. Packningen får information om att en order är klar via 

produktionsavdelning eller orderlista. Ett leveransdokument skapas och skrivs ut. Alla eventuella 

ingående orderbundna artiklar i ordern plockas och tas med till packningsstationen. Ordern 

packas och placeras sedan vid utleveranshylla tillsammans med andra packade order. Packad 

order inväntar därefter utskeppningsinstruktion från Speditionsavdelningen. På 

speditionsavdelningen markeras order ur orderlista utefter speditionsdatum och vad som blivit 

packat på packningsavdelningen. Speditionsavdelningen förbereder därefter leveransdokument 

samt eventuella certifikat och bokar önskad transport till kund. Vissa order samlastas till 

gemensam kund. Faktura skickas därefter till kund digitalt eller per post av 

speditionsavdelningen. Skeppningsinstruktion samt övrig dokumentation lämnas till 

utleveransstation varje dag där märkning av kolli sker av medarbetare från 

packningsavdelningen. Därefter transporteras kolli med truck till anvisad utlastningszon 

beroende på valt transportsätt. Vid utlastningszon hämtas kolli av bokad speditör dagligen.  

6.3 Värdeflödesanalys av stödprocesser 

Under fyra workshops genomfördes en värdeflödesanalys av stödprocesser för order- och 

speditionsverksamhet på fallföretaget. Tre administratörer ingick i arbetsgruppen, två 

administratörer från orderavdelningen och en administratör från speditionsavdelningen. 

Genomförda workshops har resulterat i en detaljerad processbeskrivning, värdeflödeskarta samt 

en sammanställning av slöserier och ett önskat framtida läge för respektive stödprocess.   

6.3.1 Värdeflödesanalys av stödprocess för Order 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av respektive processteg i orderavdelningens stödprocess. 

Det finns en äldre och en nyare stödprocess som i dagsläget används parallellt. 

Värdeflödesanalysen berör den nya stödprocessen. För varje processteg redovisas relevant 

resultat från observationer och intervjuer. Insamlad data har bearbetats med hjälp av formel 1 

som redovisas i avsnittet 3.3. Processflödet kan studeras i värdeflödeskarta för Orderprocess, 

Figur 4 och Bilaga B. Avslutningsvis redovisas en sammanställning av cykeltider och ledtider, 

identifierade slöserier samt en framtida värdeflödeskarta.     

Start och slutpunkt för stödprocess Order: 

Vid arbetsdagens start öppnas affärssystemets program för orderbox, order- och offert system 

för kund, ordersida i affärssystem samt administrationsassistent.  

Startpunkt Leverantör: Orderbeställare eller försäljningsavdelningen 

Leverans: Kontinuerligt under dagen 

Slutpunkt Kund: Inköpsavdelningen och produktionsavdelningen 

Behov: Kontinuerligt under dagen  



39 

 

Lager, orderbox 1: Lager av inkommande ärenden från orderbeställare. Ärenden består främst 

av inkommande order, reklamationer och önskade ändringar från orderbeställare. Lagret består 

av 150 st ärenden varav 40 st är order från kundorderbokningsprogram eller från 

försäljningsavdelningens orderbokningsprogram. Ledtiden är 1,19 dagar.  

Flytt av ärenden: Ärenden kategoriseras av administratör och flyttas till orderbox 2. Cykeltiden 

är 60 sekunder.  

Lager, orderbox 2: Lager av icke bokade order från orderbeställare via 

kundorderbokningsprogram eller från försäljningsavdelningens orderbokningsprogram. Lagret 

består av 40 st order och ledtiden för lagret är 1,19 dagar.  

Välj ärende: Val av icke bokande order. Äldsta ärendet väljs i första hand, signeras av 

administratör och flyttas över till personlig box. Vid månadsslut förekommer ändrad valstruktur 

då hänsyn även kan tas till orderns storlek och faktureringsbelopp. Att välja ett ärende tar 10 

sekunder.  

Kontroll av order: Uppskattningsvis kontrolleras 75 % av inkommande order och kontrollen 

sker i orderbokningsprogram. Om en kund lämnat en kommentar fastnar ordern i system. 

Kontroll sker då av kundkommentar. Cykeltiden beräknas till 60 sekunder. Cykeltiden varierar 

på grund av vilken orderbeställare ordern gäller för samt antalet orderrader. 

Förfråga till kund: Cirka 10 % av inkommande order behöver en kompletterande fråga till 

orderbeställare. Frågan skrivs manuellt och skickas med elektronisk post till orderbeställare. 

Vissa färdiga meddelanden finns att tillgå för administratör. Cykeltiden är 120 sekunder. 

Lager, förfrågan till kund: Lager skapas i väntan på svar från kund. Lagret består av 10 st order 

och ledtiden för lagret är 0,30 dagar.  

Svar från kund: Att uppmärksamma och läsa kundrespons tar 120 sekunder.  

Checka ut order: Order checkas ut av administratör från bokningsprogram. Utcheckning av 

order tar 1 sekund. 

Kontroll, önskad leveranstid: För cirka 40 % av alla order sker en kontroll av önskad 

leveranstid. Kontrollen tar 60 sekunder och sker i bokningsprogram.   

Sänd in mot affärssystem: Order kopplas samman med affärssystem och 

administrationsassistent. Kontroll sker att order har kommit in i affärssystem och fått 

affärssystemnummer genom att söka på kundens referensnummer. Cykeltiden är 1 sekund. 

Kontroll, finns i affärssystem: Kundens referens används som sökverktyg för att kontrollera att 

order finns i affärssystem. Cykeltiden är 1 sekund.  

Kontroll, åtgärd av avvikelse: I vissa fall har kunden önskat en äldre version eller specifik 

hårdvara. Kontakt tas med produktmanagement och säljare. Cykeltiden är 210 sekunder. Då 

denna process har oregelbunden förekomst är cykeltiden exkluderad i den totala cykeltiden för 

en order i värdeflödeskarta.  

Ta bort spärrar: Spärrar för varje orderrad tas bort vilket gör att order kan få en leveranstid i 

affärssystem. Cykeltiden är 5 sekunder. 
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Godkännande av order: Kontroll sker av texter och leveranstid som ges automatiskt av 

affärssystem. För vissa order sker beräkning av ordervärde samt valutaomvandling manuellt. 

Ordern godkänns. Godkännande tar 60 sekunder. 

Ändring av responsläge 4: Responsläge ändras och orderbekräftelse sparas samt skrivs ut 

digitalt. Denna orderbekräftelse är felaktig och visar negativa fakturabelopp. Ändringen av 

responsläge gör att ordernas leveranstid skickas från affärssystem till orderbokningsprogram och 

administrationsassistent samt att programmen sammanlänkas. Ändringen tar 5 sekunder.  

Ändring av responsläge 1: Responsläge ändras igen till schema. Det innebär att en respons 

signal dagligen skickas till orderbokningsprogram och förändringar. Vid förändringar till kund 

skickas automatiskt epost till kund med ny leveranstid samt orsak till förändring.   Ändringen tar 

5 sekunder.  

Lager, invänta administrationsassistent: Lager av order som väntar på att systemet ska länka 

samman program. Lagret består av 4 st order och ledtiden är 0,12 dagar. 

Respons, godkännande från bokningssystem: Administratör får epostmeddelande från 

systemet om genomförd ändring av responsläge. Cykeltiden är 5 sekunder. 

Kontroll, orderrad: Varje orderrader kontrolleras så att de är redo för produktion. Avvikelser 

undersöks genom att administratör gå in i systemet och titta på vad som är fel och åtgärdar fel. 

Kontrollen av order tar 30 sekunder.   

Kontroll, bokningsprogram: Kontroll sker i orderbokningsprogram av leveransdatum och att 

bilagor finns. Kontrollen av leveransdatum i orderbokningsprogram tar 60 sekunder.   

Åtgärda ordererkännande: Sparat ordererkännande öppnas på nytt och skriv-ut-läge väljs. 

Cykeltiden är 20 sekunder.  

Arkivering av order: Ordererkännande bifogas i order, information samt affärssystemets 

ordernummer sparas och arkiveras. Status för order ändras till aktiv. Cykeltiden är 30 sekunder. 
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Figur 4. Värdeflödeskarta för stödprocess, Order 
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6.3.2 Sammanställning av resultat för processflöde för Order 

 Cykeltider och ledtider  

I Tabell 5 presenteras en sammanställning av cykeltider och ledtider för stödprocessen för order. 

I Figur 5 och Figur 6 redovisas andelen cykeltid för respektive delprocess samt andelen ledtid 

för respektive lagertyp.  

Den genomsnittliga cykeltiden för en order är 410 sekunder och den genomsnittliga ledtiden är 

2,80 dagar. 48,9 % av den totala genomsnittliga cykeltiden ägnas åt olika former av kontroll- och 

avvikelsehantering. Processen åtgärda avvikelse är dock främst aktuell i samband med release 

av nya versioner och produkter. Förfrågan till kund och svar från kund tar 24,4 % av den totala 

cykeltiden. Kontroll av orderrad tar 3,1 % av cykeltiden. 2 % av cykeltiden går åt till att åtgärda 

ett felaktigt ordererkännande.  

Tabell 5. Cykeltider och ledtider, stödprocess Order 

Process Cykel-

tid (s) 

Andel 

cykeltid 

(%) 

Lagertyp Ledtid 

(dgr) 

Andel 

ledtid 

(%) 

Flytt av ärenden 60 6,1 Lager, orderbox 1 1,19 42,5 

Välj ärende 10 1,0 Lager, orderbox 2 1,19 42,5 

Kontroll av order 60 6,1 Lager, förfrågan till kund 0,30 10,7 

Förfråga till kund 120 12,2 Lager, invänta 

administrationsassistent 

0,12 4,3 

Svar från kund 120 12,2    

Checka ut order 1 0,1    

Kontroll, önskad leveranstid 60 6,1    

Sänd in mot affärssystem 1 0,1    

Kontroll, finns i affärssystem 1 0,1    

Kontroll, åtgärd av avvikelse 210 21,4    

Ta bort spärrar 5 0,5    

Godkännande av order 60 6,1    

Ändring av responsläge 1 5 0,5    

Ändring av responsläge 2 5 0,5    

Respons, godkännande i systemsystem 5 0,5    

Kontroll, orderrad 30 3,1    

Kontroll, bokningsprogram 60 6,1    

Åtgärda ordererkännande 20 2,0    

Arkivering av order 30 3,1    
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Figur 5. Andel cykeltid för respektive delprocess, Order 

 

Figur 6. Andel cykeltid för respektive delprocess, Order 

 Identifierade slöserier 

Tabell 6 visar en sammanställning över identifierade slöserier för varje delprocess. I 

processflödet identifierades sex olika generella former av slöseri; söka, sortera, kontrollera, 

manuell textskrivning och beräkning, rörelse samt slänga.  

Vid fem tillfällen söker administratör efter information i processflödet. Denna sökning är 

kopplad till flytt av order samt sökning i dokumentlista. En sortering sker initialt där ärenden 

grupperas i olika kategorier.  Sju olika kontroller sker i processflödet. Kontroll sker av order, av 

leveransdatum, att order finns i affärssystem, av avvikelse, att ordern är godkänd och klar, av 

orderrader samt att leveransdatum är rätt och bilagor finns. Vid tre tillfällen sker manuell 

hantering i forma av epostmeddelande till orderbeställare eller försäljningsavdelning samt 

beräkning av ordervärde samt valutaomvandling. När kontroll och åtgärd sker av avvikelse kan 

administratör behöva gå till en annan intern avdelning. Vid ett tillfälle skapas ett felaktigt 

ordererkännande som korrigeras i separat process.    

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Andel cykeltid (%)

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

Lager, orderbox 1 Lager, orderbox 2 Lager, förfrågan till kund Lager, invänta
administrationsassistent

Andel ledtid (%)



44 

 

Tabell 6. Sammanställning av antalet identifierade slöserier, Order 

Process Söka Sortera Kontroll Manuell text/ 

beräkna 

Rörelse Slänga 

Flytt av ärenden 1 1     

Välj ärende 1      

Kontroll av order   1    

Förfråga till kund    1   

Svar från kund       

Checka ut order       

Kontroll, önskad leveranstid   1    

Sänd in mot affärssystem       

Kontroll, finns i affärssystem   1    

Kontroll, åtgärd av avvikelse   1 1 1  

Ta bort spärrar       

Godkännande av order   1 1   

Ändring av responsläge 4      1 

Ändring av responsläge 1       

Respons, godkännande i system 1      

Kontroll, orderrad   1    

Kontroll, bokningsprogram   1    

Åtgärda ordererkännande 1      

Arkivering av order 1      

Totalt antal i processflöde 5 1 7 3 1 1 

 

 Övriga identifierade slöserier 

Tabell 7 visar en sammanställning över övriga identifierade slöserier i processflödet grupperade 

efter de åtta administrativa slöserierna överproduktion, väntan, onödiga rörelser, felaktig process, 

produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade systemlösning, sökande efter information och 

data samt outnyttjad kreativitet.  

I vissa fall uppstartas order i produktionen i förtid innan den tillåtna tidsperioden för ändringar 

från orderbeställare löpt ut, vilket innebär överproduktion. Olika former av väntan kan studeras 

i processflödet. Ärenden eller order väntar på hantering av administratör, väntan på 

informationsutbyte mellan program samt väntan på datasystem. Ytterligare uppkommer väntan 

när order ska anknytas till system samt när förfrågan skickats till orderbeställare eller 

försäljningsavdelning. Onödiga rörelser kan förekomma när administratör manuellt utför 

textskrivning samt beräkningar. Standardiserade textmeddelande finns att tillgå i många fall.    

Befintlig stödprocess är inte stabil eller standardiserad och varje administratör har sitt personliga 

sätt att utföra processer. Den ordningen delprocesserna utförs samt enskilda moment inom en 

delprocess kan skilja sig åt. Arbetsbelastningen är ojämn med stor variation. Speciellt 

utmärkande är arbetsmängden inför månads- och kvartalsavslut. Felaktig sekvens förekommer i 

de fall när annan turordning används i samband med månads- och kvartalsavslut. Stödprocessen 

innehåller ett flertal kontroller som är kopplade till olika dataprogram. Icke värdeskapande 

processer förekommer där order är korrekt men kontrolleras eller åtgärd sker av felaktig process. 

Ytterligare sker responsprocess i två processteg istället för att integreras i en enhetlig process. 
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Befintlig processbeskrivning är inte uppdaterad till fullo. Stödprocessen kräver 

informationsmemorering av administratör. Ytterligare finns en äldre och en nyare stödprocess 

samt process för hantering av reklamationer och ändringar från orderbeställare. Risk finns för 

uppkomst av fel, på grund av dessa olika faktorer.  

Ett flertal dåligt integrerade systemlösningar identifierades. Flera dataprogram används under 

orderprocessen och informationsutbyte samt anknytning av order sker mellan dessa program. 

Informationsutbytet är omfattande men samtidigt begränsat och kräver ett flertal kontroller för 

att säkerställa att order och slutgiltigt ordererkännande är korrekt. Ytterligare kan orderbeställare 

genom felaktig bokning skapa extra processer i form av förfrågnings-, svars- och 

avvikelsehantering samt extra kontroll av order. Olika kunder har begränsat beställningsurval. 

Bokningssystemet erbjuder samma produktsortiment till alla kunder vilket resulterar i samma 

form av icke värdeskapande aktiviteter. Vissa orderbeställare kan i dagsläget inte läsa 

epostmeddelanden från gemensamt ordersystem utan personlig epostbox används i dessa fall. 

Administratör söker efter information och data i ärende/ orderlista samt i själva ordern. 

Orderhantering har en tydlig filmappstruktur som stöd. Dock har varje administratör en personlig 

utformning av mappsystem i dator för övriga funktioner. Ytterligare saknas en enhetlig 

utformning av administratörernas arbetsplats och olika information finns tillgänglig på 

respektive plats. Genom att utnyttja varje administratörs kompetens kan ett standardiserat sätt att 

utföra stödprocess utformas.  
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Tabell 7. Sammanställning av identifierade slöserier grupperade efter de åtta administrativa slöserierna 

Åtta slöserier Identifierade slöserier 

Överproduktion  Order startas i produktionen i förtid inom tidsperiod då ändringar från 

orderbeställare kan förekomma   

Väntan  Ärende/ Order väntar på hantering 

 Väntan orsakad av informationsutbyte mellan program 

 Administratör väntar på att anknytning av order mellan system ska 

slutföras 

 Väntan när funktionen ”spara” används 

 Väntan på att få fram olika vyer på dator 

 Administratör väntar på svar från orderbeställare/ 

försäljningsavdelning  

Onödiga rörelser  Manuell textskrivning och beräkning 

Felaktig process  Process är inte stabil, administratörer gör olika 

 Standardiserad process saknas 

 Ojämn arbetsbelastning 

 Order fastnar på grund av onödig text från orderbeställare 

 Respons process sker i två steg 

 Många kontroller  

 Extra process för att åtgärda fel 

 Kontroll sker i flera processer 

 Order behöver kontrolleras fast alla orderrader är redo för produktion 

 Felaktig sekvens 

 Instruktion är inte uppdaterade 

Produktion av felaktig tjänst  Mycket information att memorera, lätt att glömma 

 Risk för fel vid övergång mellan en äldre och nyare 

orderbokningsprocess 

Dåligt integrerade systemlösning  Flera program används vid bokning istället för ett enhetligt med alla 

funktioner integrerade 

 Kommunikation mellan olika program är begränsad 

 Användning av flera olika program som kräver separata kontroller för 

varje program 

 Komplicerat informationsutbyte mellan program 

 Kund kan lägga in felaktiga datum 

 Alla kunder har inte tillgång till orderhanteringsprogram för 

informationsutbyte 

 Order stoppas och kräver extra kommunikation med orderbeställare 

på grund av att varje orderbeställare från olika länder har tillgång till 

samma produktsortiment 

Sökande efter information och data  Sortering av ärenden och order 

 Administratör har personligt mappsystem i dator 

 Ingen enhetlig utformning av arbetsplats 

Outnyttjad kreativitet  Administratörers kompetens utnyttjas inte till fullo 
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6.3.3 Framtida värdeflöde för stödprocessen Order 

Med syfte att reducera eller eliminera icke värdeskapande aktiviteter i form av identifierade 

slöserier har en värdflödeskarta för ett framtida läge skapats. Denna visas i Figur 7 och Bilaga 

C. Samtliga cykeltider och ledtider har uppskattats i samråd med arbetsgrupp involverad i 

workshops. Den totala cykeltiden för en order är 138 sekunder och ledtiden för en order är 1,34 

dagar i det framtida värdeflödet. Det framtida värdeflödeskartan saknar en enhetlig programvara 

där alla nödvändiga funktioner för genomförande av en orderbokning är integrerade. Utifrån ett 

längre tidsperspektiv innebär en integrering av olika program en ytterligare förbättring då 

systemkommunikation minimeras.    

Start- och slutpunkt för stödprocess Order: 

Startpunkt Leverantör: Orderbeställare eller försäljningsavdelningen 

Leverans: Kontinuerligt under dagen 

Slutpunkt Kund: Inköpsavdelningen och produktionsavdelningen 

Behov: Kontinuerligt under dagen  

Lager, orderbox: Ny programvara för orderhantering som automatiskt sorterar inkommande 

ärenden i kategorier. Lagret består av 150 st ärenden varav 40 st är order från 

kundorderbokningsprogram eller från försäljningsavdelningens orderbokningsprogram. 

Ledtiden är 1,19 dagar.  

Välj ärende: Val av icke bokande order. Äldsta ärendet väljs i första hand, signeras av 

administratör och flytas över till personlig box. Att välja ett ärende tar 10 sekunder.  

Kontroll av order: Uppskattningsvis kontrolleras 25 % av inkommande order och kontrollen 

sker i orderbokningsprogram. Om en kund lämnat en kommentar fastnar ordern i system. 

Orderbokningsprogram ska förhindra att order fastnar av kundmisstag i form av exempelvis ett 

mellanslag. Kontroll sker av kundkommentar. Cykeltiden beräknas till 60 sekunder. Cykeltiden 

varierar på grund av vilken orderbeställare ordern gäller för samt antalet orderrader.  

Förfråga till kund: Cirka 7 % av inkommande order behöver en kompletterande fråga till 

orderbeställare. Frågan skrivs manuellt och skickas med elektronisk post till orderbeställare. 

Färdiga meddelanden finns att tillgå för administratör. Diskussion förs med kund angående 

reducering av svarstid. Cykeltiden är 120 sekunder. 

Lager, förfrågan till kund: Lager skapas i väntan på svar från kund. Lagret består av 5 st order 

och ledtiden för lagret är 0,15 dagar. Lagret har reducerats genom snabbare responstid från kund. 

Svar från kund: Svarssignal ges till administratör om kundrespons. Att uppmärksamma och 

läsa kundrespons tar 100 sekunder.  

Checka ut order: Order checkas ut av administratör från bokningsprogram. Utcheckning av 

order tar 1 sekund. 

Kontroll, önskad leveranstid: För uppskattningsvis 40 % av alla order, där kund har önskemål 

om leveranstid, sker en kontroll av leveranstid. Kontrollen tar 60 sekunder och sker i 

bokningsprogram.   
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Sänd in mot affärssystem: Order kopplas samman med affärssystem och 

administrationsassistent. Cykeltiden är 1 sekund. Svarsmeddelande genereras automatiskt att 

order finns i affärssystem. 

Kontroll, åtgärd av avvikelse: I vissa fall har kunden önskat en äldre version eller specifik 

hårdvara. Kontakt tas med produktmanagement och säljare. Antalet ärenden reduceras genom att 

kunden endast ser versioner och inte revisioner. Cykeltiden är 210 sekunder. Då denna process 

förekomst är oregelbunden är cykeltiden exkluderad i den totala cykeltiden för en order i framtida 

värdeflödeskarta.  

Ta bort spärrar: Spärrar för varje orderrad tas bort vilket gör att order kan få en leveranstid i 

affärssystem. Cykeltiden är 5 sekunder. 

Godkännande av order: Kontroll sker av texter och leveranstid som ges automatiskt av 

affärssystem. För vissa order sker beräkning av ordervärde samt valutaomvandling manuellt. 

Ordern godkänns. Godkännande tar 60 sekunder. 

Responsläge 4 och 1: Administratör godkänner automatiskt genomförande av responsläge 4 och 

1. Om manuell hantering önskas finns denna valmöjlighet tillgänglig. Leveranstid skickas från 

affärssystem till orderbokningsprogram och administrationsassistent samt att programmen 

sammanlänkas. Ytterligare schemaläggs en daglig respons signal till orderbokningsprogram om 

förändringar som innebär att ändrade leveranstider och orsak automatiskt skickas till kund. Order 

sparas automatiskt.  Ändringen tar 1 sekunder.  

Respons, godkännande från bokningssystem: Svarsmeddelande genereras automatiskt om 

bekräftelse från systemet om genomförd ändring av responsläge 4 och 1. Cykeltiden är 1 

sekunder. 

Kontroll, orderrad: Endast order med orderrader som inte är klara för produktion kontrolleras. 

Avvikelser undersöks genom att administratör gå in i systemet och titta på vad som är fel och 

åtgärdar fel. Kontrollen av order tar 30 sekunder. Övriga order kontrolleras ej.   

Arkivering av order: Ordererkännande bifogas i order, information samt affärssystemets 

ordernummer sparas och arkiveras. Status för order ändras till aktiv. Cykeltiden är 30 sekunder. 
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Figur 7. Framtida värdeflödeskarta, Order 
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6.3.4 Värdeflödesanalys av stödprocess Spedition 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av respektive processteg i speditionsavdelningens 

stödprocess. För varje processteg redovisas relevant resultat från observationer och intervjuer. 

Insamlad data har bearbetats med hjälp av formel 1 som redovisas i avsnittet 3.3. Processflödet 

kan studeras i värdeflödeskarat för Speditionsprocess (Figur 8 och Bilaga D). Avslutningsvis 

redovisas en sammanställning av cykeltider och ledtider, identifierade slöserier samt en framtida 

värdeflödeskarta.     

Start och slutpunkt för stödprocess Spedition: 

Vid arbetsdagens start öppnas affärssystemets program för order, leveransdokument, faktura och 

transport samt internetbaserade transportbokningsprogram. Orderlista, skapad av orderavdelning 

när en order bokas, öppnas initialt vid arbetsdagens start och utgör startpunkten för processen. 

En order kan bestå av en eller flera orderrader. Varje orderrad består av en eller flera produkter 

med samma artikelnummer. En order kan bestå av en eller flera terminaler samt andra produkter 

och komponenter. När avrapportering skett från respektive avdelning, kan ordens väg genom 

värdeflödet följas.  

Delprocessen att göra certifikat har exkluderats och ligger utanför processflödet. Denna process 

kan göras i och med att en order behandlas i processflödet eller i efterhand. Antalet upprättade 

certifikat varierar stort utifrån orderbeställarens önskemål. I vissa fall sker kontakt med 

handelskammaren.    

Startpunkt Leverantör: Orderavdelning och packningsavdelningen 

Leverans: Kontinuerligt under dagen 

Slutpunkt Kund: Orderbeställare, utlastning och reception 

Behov: 33,5 st order/ dag     

Alla order 

Lager, orderlista: Orderlista med bokade order. Varje order innehåller en eller flera orderrader. 

Listan uppdateras två gånger per dag. Lagret består av 50 order och ledtiden för lagret är 1,49 

dagar. 

Välj order: Orderlista sorteras på land och önskade order, med rätt datum, som är packad och 

ska till samma adress väljs. Cykeltiden beräknas till 3 sekunder.  

Förfrågan till kund: För vissa order krävs visst informationsutbyte med kund vilket sker via 

elektronisk post.  Förfrågan till kund tar 300 sekunder.  

Lager, förfrågan till kund: Ett lager med order som väntar på svar från kund. Lagret består av 

20 order och ledtiden för lagret beräknas till 0,60 dagar.  

Svar från kund: Att uppmärksamma och läsa kundrespons tar 90 sekunder.  

Förberedelse av leveransdokument: Kontroll sker av adress och leveransvillkor. Vikt och antal 

granskas. Förberedelsen av leveransdokument tar 10 sekunder.   

Boka godsuttag: Bokning av godsuttag sker. Vid fel ges informationstext om det beror på 

saldofel eller återrapporteringsfel. Vid fel kontaktas logistikansvarig respektive 

produktionsansvarig för att lösa problem. Bokning av godsuttag tar 1 sekund. 
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Flyg, samlastning 

Skapa flygtransport: Cirka 35 % av alla order samlastas på flyg. Att skapa en transport till kund 

påbörjas genom att skapa en ny transport samt välja transportsätt. Att skapa en flygtransport tar 

120 sekunder. 

Lager, inför frisläppning av faktura: Transport skapas för flera order vilket gör att ett lager 

skapas inför frisläppning av faktura. Lagret består av 3 order och ledtiden är 0,09 dagar.   

Frisläppning av faktura (även för övriga transporter, icke EU länder): Faktura förbereds 

och faktura belopp samt valuta kontrolleras. Faktura sparas, skrivs ut, hämtas och sorteras. 

Kopior slängs. Frisläppning av fakturor tar 30 sekunder.  

Slutföra skapa flygtransport: Speditör väljs för order och datum samt övrig information skrivs 

in manuellt. Valuta kontrolleras och belopp för flera fakturor beräknas manuellt. Information 

överförs till transportbokningsprogram. Leveransdokument sparas och skrivs ut. Utskrift hämtas 

och scannas. Dokument sorteras för respektive order och digitala dokument sparas digitalt under 

specifik mapp. Cykeltiden för att slutföra en transport tar 180 sekunder.  

Skapa transport till flygplats: Order väljs från lista i transportbokningsprogram. Adress 

kontrolleras och kartong samt pall/ halvpall väljs. Transport till flygplats skapas. I de fall då 

transport redan skapats, läggs information manuellt in i befintlig skapad transport.  

Transportbokning till flygplats tar 120 sekunder.  

Boka transport: Order väljs från lista i transportbokningsprogram och order kontrolleras. 

Bokning av transport sker och scannade leveransdokument bifogas. Vid bokning sker automatisk 

utskrift. Utskrift hämtas vid skrivare. Bokning av transport tar 60 sekunder.   

Lager, invänta flygfraktsedel från speditör: Lager av order som inväntar flygfraktsedel från 

speditör. Lagret består av 5 st och ledtiden är 0,15 dagar.   

Flygfraktsedel till kund: Uppmärksamma flygfraktsedel från speditör i personlig epostbox, läsa 

information samt lägga in tider manuellt, bifoga flyginformation, skriva svarsmeddelande och 

skicka till kund. Att skicka en flygfraktsedel till kund tar 270 sekunder.   

Lager, inväntar postning: Lager av order digitalt samt lager av leveransdokument på 

skrivbord. Lagret består av 5 st och ledtiden är 0,15 dagar. 

Övriga transporter 

Skapa transport: Transport till kund skapas och transportsätt väljs för 65 % av alla order.  Flyg, 

lastbil, kurir samt bil kan väljas utifrån destination och kundönskemål. Att skapa en transport till 

kund tar 60 sekunder.  

Lager, transportklara order: Ett lager av order skapas i och med att transport skapats. Flera 

order med samma transportsätt bereds.  Lagret består av 3 st och ledtid är 0,09 dagar.  

Slutföra skapa transport: Speditör väljs utefter kundönskemål samt antal och vikt. Datum och 

informationstext om innehåll, kundnummer och speditör skrivs in. För icke EU land läggs värde 

på försändelsen in med korrekt valuta. Information överförs till transportbokningsprogram. 

Leveransdokument sparas, skrivs ut, hämtas från skrivare och sorteras. Att slutföra skapa 

transport till kund tar 180 sekunder. 
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Boka transport: Order väljs ur lista i transportbokningsprogram och adress och kunduppgifter 

kontrolleras och eventuellt kompletteras. Kartong samt pall/ halvpall väljs och i och med att 

ordern bokas, skrivs leveransdokument ut. Utskrift hämtas vid skrivare. Sändningsnummer 

kopieras och önskad faktura väljs. Kontroll av text i faktura sker. Boka transport tar 60 sekunder.  

Lager, fakturor: Lager av digitala fakturor som inväntar frisläppning. Lagret består av 5 st och 

ledtiden är 0,15 dagar.  

Frisläppa fakturor: Faktura frisläpps, sparas och skrivs ut samt i visa fall skickas med 

automatisk elektronisk post till kund. Utskrift hämtas vid kopiator och kopia slängs. Fakturor 

läggs i en gemensam hög på skrivbordet och utlastningsinformation sorteras. Cykeltiden är 40 

sekunder.  

Lager, inväntar postning: Lager av digitala order samt lager av leveransdokument på 

skrivbord. Lagret består av 5 st och ledtiden är 0,15 dagar.  

Alla order 

Posta leveransdokument och faktura: Flera orderdokument placeras i anvisad låda för 

Reception, Post till utlastning och Utlastning. Faktura skickas i vissa fall elektroniskt till kund. 

Cykeltiden är 10 sekunder.  

Lager, Reception: Lager av fakturor som ska till reception är 50 st. Ledtiden är 1,49 dagar.  

Lager, Post till utlastning: Lager av flera fakturor i kuvert som ska postas är 10 st. Ledtiden är 

0,30 dagar.    

Lager, Utlastning: Lager av leveransdokument till utlastning är 50 st. Ledtiden är 1,49 dagar.  

Leverans, Reception: Administratör vid speditionsavdelningen går till receptionens postfack 

varje eller varannan dag. Cykeltiden är 60 sekunder. 

Leverans, Utlastning: Administratör vid speditionsavdelningen går till utlastning och lämnar 

leveransdokument samt post med fakturor, 40 % av leveranstillfällena. 60 % av 

leveranstillfällena hämtar medarbetare från packningsavdelningen leveransdokument och post. 

Cykeltiden är 180 sekunder.    
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Figur 8. Värdeflödeskarta för stödprocess, Spedition 
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6.3.5 Sammanställning av resultat för processflöde för stödprocess Spedition 

 Cykeltider och ledtider 

I Tabell 8 presenteras en sammanställning av cykeltider och ledtider för stödprocessen för 

spedition. I Figur 9 och Figur 10 redovisas andelen cykeltid för respektive delprocess andelen 

ledtid för respektive lagertyp. Den genomsnittliga cykeltiden för en order är 777 sekunder och 

den genomsnittliga ledtiden är 6,06 dagar. Förfrågan till kund och flygfraktsedel till kund tar  

32 % av cykeltiden för order som ska samlastas. Övriga order har endast delprocessen förfrågan 

till kund som tar 16,9 % av cykeltiden.  Att skapa och slutföra en flygtransport tar 16,9 % av 

cykeltiden för order som ska samlastas och 13,5 % av cykeltiden för övriga order. Lager för 

orderlista, lager av fakturor till reception samt lager av leveransdokument som inväntar leverans 

har en sammanlagd andel ledtid på 72,6 %. Ledtiden för lager på grund av förfrågan till kund är 

9,8 % av den totala cykeltiden.  

Tabell 8. Cykeltider och ledtider, stödprocess Spedition 

Process Cykeltid 

(s) 

Andel 

cykeltid 

(%) 

Lagertyp Ledtid 

(dgr) 

Andel 

ledtid 

(%) 

Välj order 3 0,2 Lager, orderlista 1,49 24,2 

Förfrågan till kund 300 16,9 Lager, förfrågan till kund 0,60 9,8 

Svar från kund 90 5,1 Lager, inför frisläppning av 

faktura * 

0,09 1,5 

Förberedelse av leveransdokument 10 0,6 Lager, invänta flygfraktsedel 

från speditör * 

0,15 2,4 

Boka godsuttag 1 0,1 Lager, inväntar postning * 0,15 2,4 

Skapa flygtransport * 120 6,8 Lager, transportklara order ** 0,09 1,5 

Frisläppning av faktura * 30 1,7 Lager, fakturor ** 0,15 2,4 

Slutföra skapa flygtransport * 180 10,1 Lager, inväntar postning ** 0,15 2,4 

Skapa transport till flygplats * 120 6,8 Lager, Reception 1,49 24,2 

Boka transport * 60 3,4 Lager, Post till utlastning 0,30 4,9 

Flygfraktsedel till kund * 270 15,2 Lager, Utlastning 1,49 24,2 

Skapa transport ** 60 3,4    

Slutföra skapa transport ** 180 10,1    

Boka transport ** 60 3,4    

Frisläppa fakturor ** 40 2,3    

Posta leveransdokument/ faktura 10 0,6    

Leverans, Reception 60 3,4    

Leverans, Utlastning 180 10,1    

* Endast Flyg, samlastning 

** Övriga transporter 
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* Endast Flyg, samlastning 

** Övriga transporter 

Figur 9. Andel cykeltid för respektive delprocess, Spedition 

 

* Endast Flyg, samlastning 

** Övriga transporter 

Figur 10. Andel ledtid för respektive delprocess, Spedition 
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 Identifierade slöserier 

Tabell 9 visar en sammanställning över identifierade slöserier för varje delprocess. I 

processflödet identifierades sex olika generella former av slöseri; söka, sortera, kontrollera, 

manuell textskrivning och beräkning, rörelse samt slänga. Vid fem tillfällen söker administratör 

efter information i processflödet, fem av dessa sker vid order som samlastas och två vid övriga 

order. Sortering sker vid fyra tillfällen i processflödet, två för respektive order som samlastas 

och övriga order. I processflödet sker totalt sju olika kontroller, fem kontroller sker vid hantering 

av order som samlastas och tre kontroller vid hantering av övriga order. Vid elva tillfällen sker 

manuell textskrivning eller beräkning i processflödet. Nio av dessa är nödvändiga vid order som 

ska samlastas och fyra vid övriga order. Vid nio tillfällen behöver administratör hämta eller 

lämna dokument i processflödet. Sex av dessa sker vid hantering av order som ska samlastas 

samt för övriga order. Vid utskrift av faktura för order som ska samlastas och övriga order skapas 

en kopia som slängs direkt vid sortering.   

Tabell 9. Sammanställning av antalet identifierade slöserier, Spedition 

Process Söka Sortera Kontroll Manuell text/ 

beräkna 

Rörelse Slänga 

Välj order 1      

Förfrågan till kund    1   

Svar från kund 1      

Förberedelse av leveransdokument   1 1   

Boka godsuttag       

Skapa flygtransport *       

Frisläppning av faktura *  1 1 1 1 1 

Slutföra flygtransport *  1 1 2 1  

Skapa transport till flygplats * 1  1 1   

Boka transport * 1  1 1 1  

Flygfraktsedel till kund * 1   2   

Skapa transport **       

Slutföra skapa transport **  1  1 1  

Boka transport **   2 1 1  

Frisläppa fakturor **  1   1 1 

Posta leveransdokument/ faktura     1  

Leverans, Reception     1 

 

 

Leverans, Utlastning     1  

Totalt antal i processflöde 5 4 7 11 9 2 

Endast order; Flyg samlastning 5 2 5 9 6 1 

Endast order; Övriga 2 2 3 4 6 1 

* Endast Flyg, samlastning 

** Övriga transporter 
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 Övriga identifierade slöserier 

Tabell 10 visar en sammanställning över övriga identifierade slöserier i processflödet grupperade 

efter de åtta administrativa slöserierna överproduktion, väntan, onödiga rörelser, felaktig process, 

produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade systemlösning, sökande efter information och 

data samt outnyttjad kreativitet.  

Order som skickas före utskeppningsdatum tyder på överproduktion. Olika former av väntan kan 

studeras i processflödet. Order, fakturor och leveransdokument väntar på hantering av 

administratör. Ytterligare väntar administratör på information, datasystem eller andra interna 

processer.  Onödiga rörelser har uppmärksammat i samband med rörelse vid utskrift och 

scanning samt när fakturor och leveransdokument levereras till postfack respektive utlastning. I 

flertal processer förekommer manuell textskrivning samt beräkning. Inga standardiserade 

textmeddelanden samt automatisk beräkningsfunktion finns att tillgå.  

Befintlig stödprocess är inte stabil eller standardiserad och varje administratör har sitt personliga 

sätt att utföra processer. Den ordningen delprocesserna utförs samt enskilda moment inom en 

delprocess kan skilja sig åt. Arbetsbelastningen är ojämn med stor variation. Speciellt 

utmärkande är arbetsmängden inför månads- och kvartalsavslut. Vid brister i föregående interna 

processer sker spedition av order i felaktig sekvens. Stödprocessen innehåller ett flertal 

kontroller. Befintlig lathund och processbeskrivning är inte uppdaterad. Produktion av felaktig 

tjänst sker när administratör, på grund av att mycket information ska memoreras, gör misstag 

samt när kopior av fakturor automatiskt skrivs ut i samband med utskrift. Dessa kopior sorteras 

bort och slängs direkt.   

Ett flertal dåligt integrerade systemlösningar identifierades. Vissa orderbeställare kan i dagsläget 

inte läsa epost från gemensamt ordersystem utan personlig epostbox används i dessa fall. Även 

flygfraktsedel från transportör skickas till personlig epostbox där endast en administratör har 

åtkomst till information. Andra administratörer kan via kontakt med transportör få åtkomst till 

flyginformation. Ytterligare förekommer återrapporteringsfel samt saldofel som beror på fel som 

skett i andra interna processer. I dessa fall måste kontakt ske med medarbetare utanför 

speditionsavdelningen. Felaktiga fakturaadresser kopplat till systemet, vid bokning av transport, 

upplevs som ett hinder vid processutförandet. Ytterligare upplevs fakturaprocessen som 

tidskrävande och omständlig.  

Administratör söker efter information och data i befintlig orderlista. Specifika order och 

orderrader kan vara svåra att se på grund av antalet orderrader. Tjänster markeras inte som 

packade vilket gör att dessa inte uppmärksammas av administratör.  Varje administratör har 

personlig utformning av mappsystem i dator. Vissa mappar för lagring av leveransdokument och 

fakturor är gemensamma och har en enhetlig utformning. Administratörernas arbetsplats saknar 

enhetlig utformning och olika information finns tillgänglig på respektive plats. 

Befintlig stödprocess är inte stabil och standardiserad och det finns variation hur stödprocessen 

genomförs. Genom att utnyttja varje administratörs kompetens kan ett standardiserat sätt att 

utföra stödprocess utformas.         

  



58 

 

Tabell 10. Sammanställning av identifierade slöserier grupperade efter de åtta administrativa slöserierna 

Åtta slöserier Identifierade slöserier 

Överproduktion  Order skickas innan utskeppningsdatum 

Väntan  Order väntar på hantering 

 Fakturor och leveransdokument väntar på hantering 

 Administratör väntar på svar från orderbeställare  

 Administratör väntar på flygfraktsedel 

 Väntan när funktionen ”spara” används 

 Väntan på att få fram olika vyer på dator 

 Väntan på andra interna processer 

 Många små lager 

Onödiga rörelser  Rörelse till och från skrivare, scanner och färgkopiator 

 Rörelse vid leverans av fakturor och leveransdokument till och från 

postfack och utlastning 

 Manuell textskrivning och beräkning 

Felaktig process  Process är inte stabil, administratörer gör olika 

 Standardiserad process saknas 

 Utformning av bästa sättet att genomföra delprocesser saknas 

 Ojämn arbetsbelastning 

 Spedition sker i fel sekvens 

 Lathund och instruktion är inte uppdaterade 

 Många kontroller 

Produktion av felaktig tjänst  Onödiga faktura kopior skapas automatiskt vid utskrift och slängs vid 

sortering 

 Mycket information att memorera, lätt att glömma 

Dåligt integrerade systemlösning  Vissa kunder kan inte läsa e-post från ordersystem 

 Flygfraktsedel kommer till personlig epostbox  

 Återrapporteringsfel och saldofel på grund av andra interna processer 

 Adresser kan stoppa bokning av transport 

 Fakturaprocess tidskrävande och omständlig 

Sökande efter information och data  Orderlista är inte visuellt tydlig med många orderrader och tjänster 

markeras inte som packade  

 Administratör har personligt mappsystem i dator 

 Ingen enhetlig utformning av arbetsplats 

Outnyttjad kreativitet  Administratörers kompetens utnyttjas inte till fullo 

 

6.3.6 Framtida värdeflöde för stödprocessen Spedition 

Med syfte att reducera eller eliminera icke värdeskapande aktiviteter i form av slöserier har en 

värdflödeskarta för ett framtida läge skapats. Denna visas i Figur 11 och Bilaga E. Samtliga 

cykeltider och ledtider har uppskattats i samråd med arbetsgrupp involverad i workshops. Den 

totala cykeltiden för en order är 578 sekunder och ledtiden för en order är 1,84 dagar i det 

framtida värdeflödet.   

Start- och slutpunkt för stödprocess Spedition: 

Startpunkt Leverantör: Orderavdelning och packningsavdelningen 

Leverans: Kontinuerligt under dagen 

Slutpunkt Kund: Orderbeställare, utlastning och reception 

Behov: 33,5 st order/ dag 
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Alla order 

Lager, orderlista: Orderlista med order bestående av en eller flera orderrader som är plockade 

eller packade visas. ”Tjänster” och uppgraderingar synliggörs genom färgkodning. Listan 

uppdateras kontinuerligt under dagen. Lagret består av 34 order och ledtiden för lagret är 1,0 

dagar. 

Välj order: Orderlista sorteras på land och önskade order, med rätt datum, som är packad och 

ska till samma adress väljs. Cykeltiden beräknas till 3 sekunder.  

Förfrågan till kund: För vissa order krävs visst informationsutbyte vilket sker via elektronisk 

post. Färdiga textmeddelanden till kund finns tillgängliga att välja ifrån. Diskussion förs med 

kund angående reducering av svarstid. Förfrågan till kund tar 200 sekunder.  

Lager, förfrågan till kund: Ett lager med order som väntar på svar från kund. Lagret består av 

20 order och ledtiden för lagret beräknas till 0,60 dagar.  

Svar från kund: Svarssignal ges till administratör om kundrespons. Att läsa kundrespons tar 80 

sekunder.  

Förberedelse av leveransdokument: Kontroll sker av leveransvillkor. Vikt och antal granskas. 

Förberedelsen av leveransdokument tar 10 sekunder.   

Boka godsuttag: Bokning av godsuttag sker. Minimera fel genom att tidigare processer arbetar 

utifrån ”rätt från mig”. Vid fel kontaktas logistikansvarig eller produktionsansvarig med hjälp av 

fallföretagets snabbmeddelanden för att åtgärda saldofel eller återrapporteringsfel. Bokning av 

godsuttag tar 1 sekund. 

Flyg, samlastning 

Skapa flygtransport: Cirka 35 % av alla order samlastas på flyg. Att skapa en transport till kund 

påbörjas genom att skapa en ny transport samt välja transportsätt. Att skapa en flygtransport tar 

120 sekunder. 

Lager, inför frisläppning av faktura: Transport skapas för flera order vilket gör att ett lager 

skapas inför frisläppning av faktura. Lagret består av 3 order och ledtiden är 0,09 dagar.   

Frisläppning av faktura (även för övriga transporter, icke EU länder): Faktura förbereds 

och faktura belopp samt valuta kontrolleras. Faktura sparas. Frisläppning av fakturor tar 5 

sekunder.  

Slutföra skapa flygtransport: Speditör väljs för order och datum samt övrig information skrivs 

in. Belopp för flera fakturor beräknas med hjälp av beräkningsstöd. Information överförs till 

transportbokningsprogram. Leveransdokument sparas digitalt under specifik mapp. Cykeltiden 

för att slutföra en transport tar 100 sekunder.  

Skapa transport till flygplats: Order väljs från lista i transportbokningsprogram. Adress 

kontrolleras och kartong samt pall/ halvpall väljs. Transport till flygplats skapas. I de fall då 

transport redan skapats, dras information in med hjälp av drag-och-släpp funktion.  

Transportbokning till flygplats tar 80 sekunder.  
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Boka transport: Order väljs från lista i transportbokningsprogram och order kontrolleras. 

Bokning av transport sker och digitala leveransdokument bifogas. Bokning av transport tar 30 

sekunder.   

Lager, invänta flygfraktsedel från speditör: Lager av order som inväntar flygfraktsedel från 

speditör. Lagret består av 5 st och ledtiden är 0,15 dagar.   

Flygfraktsedel till kund: Svarssignal ges till administratör om flygfraktsedel som levereras till 

gemensam epostbox. Administratör läser information samt väljer tid, bifoga flyginformation, 

skriva svarsmeddelande och skicka till kund. Mallar för svarsmeddelanden finns tillgängliga. Att 

skicka en flygfraktsedel till kund tar 200 sekunder.   

Övriga transporter 

Skapa transport: Transport till kund skapas och transportsätt väljs för 65 % av alla order.  Flyg, 

lastbil, kurir samt bil kan väljas utifrån destination och kundönskemål. Att skapa en transport till 

kund tar 60 sekunder.  

Lager, transportklara order: Ett lager skapas av order där transport skapats. Flera order med 

samma transportsätt bereds.  Lagret består av 3 st och ledtid är 0,09 dagar.  

Slutföra skapa transport: Speditör väljs utefter kundönskemål samt antal och vikt. Datum och 

informationstext om innehåll, kundnummer och speditör skriv. För icke EU land läggs värde på 

försändelsen in med korrekt valuta. Information överförs till transportbokningsprogram. 

Leveransdokument sparas. Att slutföra skapa transport till kund tar 100 sekunder. 

Boka transport: Order väljs ur lista i transportbokningsprogram och adress och kunduppgifter 

kontrolleras och eventuellt kompletteras. Kartong samt pall/ halvpall väljs. Leveransdokument 

sparas digitalt. Sändningsnummer kopieras och önskad faktura väljs. Kontroll av text i faktura 

sker. Boka transport tar 30 sekunder.  

Lager, fakturor: Lager av digitala fakturor som inväntar frisläppning. Lagret består av 5 st och 

ledtiden är 0,15 dagar.  

Frisläppa fakturor: Faktura frisläpps, sparas samt i visa fall skickas med automatisk elektronisk 

post till kund. Cykeltiden är 5 sekunder.  

Alla order 

Skriv ut och posta faktura i kuvert: För 20 % alla order skrivs fakturor ut, hämtas, läggs i 

kuvert samt placeras i anvisad låda för Post till utlastning. Cykeltiden är 10 sekunder.  

Lager, Post till utlastning: Lager av flera fakturor i kuvert som ska postas är 10 st. Ledtiden är 

0,30 dagar.    

Leverans, Utlastning: Administratör vid speditionsavdelningen går till utlastning och kuvert 

som ska postas 1-2 gånger i veckan.  Cykeltiden är 180 sekunder. 

Skicka faktura och leveransdokument: För 80 % av alla order skickas faktura och 

leveransdokument i ett enhetligt dokument till utlastningen där de skrivs ut av operatör. 

Cykeltiden är 60 sekunder. 
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Figur 11. Framtida värdeflödeskarta, Spedition 
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6.3.7 Sammanställning av cykeltider och ledtider från värdeflödesanalys  

I Figur 12, Figur 13, Figur 14 och Figur 15 presenteras en sammanställning av cykeltider och 

ledtider från värdflödesanalys för stödprocesserna Order och Spedition. Både nutida och framtida 

cykeltider och ledtider redovisas.  

 

Figur 12. Jämförelse av cykeltider för stödprocess, Order 

 

Figur 13. Jämförelse av ledtider för stödprocess, Order 

 

Figur 14. Jämförelse av cykeltider för stödprocess, Spedition 

 

Figur 15. Jämförelse av ledtider för stödprocess, Spedition 
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6.4 Visuell styrning 

På fallföretaget sker visuell styrning genom daglig styrning och elektroniska styrtavlor samt ett 

uppstartat 5S program inom produktion och packning. Nedan presenteras fallföretagets dagliga 

styrning och identifierade avvikelser samt fallföretagets uppstartade 5S-program inom 

produktion och packning. I dagsläget saknas 5S-program inom administration. 

6.4.1 Daglig styrning 

Daglig styrning sker dagligen inom operationsavdelningen för produktion, packning och de 

administrativa avdelningarna order, inköp och spedition. För varje avdelning finns en daglig 

styrningstavla indelad i olika rubriker där information ämnad för avdelningen presenteras. Vid 

respektive morgonmöten sker rapportering av olika mätetal, uppkomna störningar samt övriga 

frågeställningar. Ytterligare sker uppföljning av pågående aktiviteter. Efter att varje avdelning, 

förutom packningsavdelningen, haft sina dagliga styrningsmöten träffas representanter från 

respektive avdelning för ett gemensamt möte på operationsavdelningen. Målet är att förmedla en 

bild över den aktuella situationer på respektive avdelning, lyfta avvikelser och problem samt få 

en gemensam bild över hela värdeflödet från order till spedition. Majoriteten av de mätetal som 

redovisas vid daglig styrning representerar gårdagens resultat. Utöver visuella tavlor finns 

elektroniska tavlor på operationsavdelningen, produktionen och packningen. Dessa elektroniska 

tavlor uppdateras kontinuerligt under dagen med aktuell information ämnad för respektive 

avdelning.  

Orderavdelningen 

Vid orderavdelningen arbetar nio medarbetare. Orderavdelningen inleder sitt möte vid 

avdelningens styrningstavla genom att kontrollera antalet frånvarande. Tavlan är indelad i 

områdena Personal, Mätetal, Störningar, Reparationer och Övrigt.  

De mätetal som följs upp dagligen är antalet bokade order och responstid mot kund. Mätetalet 

Responstid mot kund tar hänsyn till antalet bokade order och sena order som inte bokats. 

Responstid och antalet bokade order illustreras grafiskt vilket möjliggöra att se hur mätetalen 

varierar över tiden samt studera eventuella förändringar. En order anses som sen när tiden för 

bokning överskrider två dygn, från och med det dygn som en order ankommit till fallföretagets 

orderbox. En sen order bokförs endast som sen vid den första sena dagen, därefter befinner sig 

ordern utanför mätetalet responstid mot kund. En sen order blir sen då den saknar kompletta 

uppgifter och inväntar vidare handläggning. När en sen order är komplett, bokas denna och 

registreras bland övriga bokade order under aktuell bokningsdag och ingår då åter i mätetalet 

responstid mot kund. När en sen order har blivit bokad registreras den totala ledtiden och 

orderavdelningens handläggningstid.  En kommentar om varför ordern blev sen kan förekomma. 

De order som blivit sena redovisas därefter i en separat tabell för sena order. Under rubriken 

Störningar redovisas olika uppkomna aktiviteter som stör orderhandläggningen. Olika stopp 

redovisas även under denna rubrik.  Under rubriken Reparationer meddelas aktiviteter och 

problem som kan kopplas till reklamationsärenden och rotorsaksanalyser. Den sista rubriken är 

Övrigt. Här ges övrig information som handlar om orderhanteringssystem, filhantering och annan 

information som är av betydelse för orderavdelningen.    
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Inköpsavdelningen 

Vid inköpsavdelningen arbetar fem medarbetare. Inköpsavdelningens styrningstavla är indelad i 

områdena personal, Brister, Kvalitet och Övrigt.  

Under rubriken Brister visas mätetal som rör antalet försenade materialleveranser av lagerartiklar 

och orderbundna artiklar. Mätetalet redovisas tillsammans med en tabell över de sena 

materialleveranserna samt reviderat datum för leverans. Ytterligare kategoriserade 

materialbrister veckovis i materialgrupper, där brister mäts utifrån antalet sena artikelnummer 

per materialgrupp. Denna mätning presenteras i ett stapeldiagram över en längre tidsperiod. 

Stapeldiagrammet gör det möjligt att studera i vilken material grupp det finns brister samt hur 

bristerna förändras med tiden. Under rubriken Kvalitet redovisas pågående kvalitetsärenden, 

ansvarig medarbetare samt hur länge ärendet pågått. Under rubriken Övrigt redovisas varje 

leverantörs leveranssäkerhet månadsvis, i form av en tabell. Även leverantörernas gemensamma 

leveranssäkerhet mäts veckovis och presenteras som stapeldiagram och tabell.   

Speditionsavdelningen 

Vid speditionsavdelningen arbetar tre medarbetare. Medarbetare samlas vid avdelningens 

styrningstavla där Personal, Mätetal, Störningar samt Övrigt är områden som berörs.  

De mätetal som presenteras är kundorsakade förseningar, förseningar på grund av att olika order 

samlastas, ackumulativ fakturering, månadens fakturerings mål, gårdagens  

leveranssäkerhet och den ackumulerade leveranssäkerheten för innevarande månad. 

Kundorsakade förseningar och förseningar på grund av samlastning illustreras även grafiskt 

vilket möjliggör att se hur mätetalen varierar över tiden samt eventuella förändringar. Under 

rubriken Störningar presenteras kundorsakade förseningar och orsakerna till att dessa order eller 

delorder blivit försenade. Under rubriken Övrigt ges information om pågående aktiviteter, stopp 

och annan information som rör speditionsavdelningen. 

Operationsavdelningen 

Vid daglig styrning på operationsavdelningen samlas representanter från avdelningarna order, 

inköp, produktion, packning och spedition. Operationsavdelningens styrningstavla är indelade i 

områdena Hälsa och säkerhet, Personal, Order, Inköp, Produktion, Packning, Spedition, 

Kvalitet, Information samt Aktivitet.  

Vid inledningen av daglig styrning dokumenteras eventuella risker, tillbud, olyckor eller 

miljöavvikelser. Därefter bokförs antalet frånvarande för respektive avdelning under rubriken 

Personal. Under Order anges det ackumulerade antalet bokade orderintäkter samt responstid. 

Ytterligare ges information om förändringar som påverkar orderhantering och leveranstider mot 

kund. Under Inköp presenteras mätetal för materialbristkostnader samt antalet lagerbundna och 

orderbundna bristartiklar. Information om specifika bristartiklar, leveranser och leverantörer som 

påverkar produktionen diskuteras huvudsakligen.  

Under området Produktion redogörs för antalet producerade terminaler i jämförelse med det 

planerade antalet samt produktionsstopp av planerad produktion där materialbrist eller stopp 

råder. Ytterligare presenteras produktionens övriga monterade produkter och leveranssäkerhet. 

Under Packning redovisas kapacitetsbristkostnader kopplat till värdeflödet som resulterat av 

kapacitetsbrist. Packning av order sker normalt dagen innan transport sker till kund. Under mötet 
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presentera de produkter som skulle ha packats under gårdagen, som är sena samt de produkter 

som ska packas idag för att säkra leveranssäkerhet. Packningsavdelningens uppnådda 

leveranssäkerhet för packning redovisas. 

Under Spedition redovisas den ackumulerade faktureringen samt vad som ska faktureras under 

dagen. Kundorsakade förseningskostnader och samlastningsförseningskostnader, 

leveranssäkerhet igår, ackumulerad leveranssäkerhet samt försenade orderkostnader är mätetal 

som redovisas vid daglig styrning. Även odefinierbara förseningskostnader presenteras. Denna 

kostnad kan härledas till förseningar på okänd plats i värdeflödet. Under Kvalitet redovisar 

produktionen hur kvaliteten från testning idag och igår möter uppsatta mål samt antalet testade 

produkter och kostnader för tekniska problem. Uppkomna kvalitetsproblem diskuteras. Varje dag 

sker ett visuellt kvalitetstest av ett antal slumpvis utvalda monterade produkter. Resultatet från 

denna kvalitetsundersökning och specifika uppmärksammade fel redovisas muntligt vid mötet 

samt redovisas månadsvis numeriskt med hjälp av ett stapeldiagram. Under Information 

redovisas övrig information.  

Under daglig styrning uppkommer nya aktiviteter som kräver vidare utredning. Dessa aktiviteter 

dokumenteras med dagens datum och ges en kortare beskrivning. Ansvarig ägare av aktiviteten 

noteras samt given tidsram för aktiviteten när aktiviteten beräknas vara löst. Vid mötet följs 

aktiva aktiviteter upp och när en aktivitet är utredd stryks de från aktivitetslistan. Tabell 11 visar 

en sammanställning av mätetal för respektive område inom värdeflödet. Tabell 12 presenterar 

övrig information som redovisas på daglig styrningstavla.  

Tabell 11. Mätetal för respektive område, daglig styrning, Operations 

Område Mätetal * Kommentar 

Order Bokade order x Det ackumulerade antalet bokade order (MSEK) 

Responstid  Antalet order som bokats inom två dygn (%) 

Inköp Materialbrist  Materialbristkostnad (MSEK) 

Materialbrist, lagerbundet  Antalet sena lagerbundna material leveranser (st) 

Materialbrist, orderbundet  Antalet sena orderbundna material leveranser (st) 

Produktion Output IED x Antalet monterade produkter (st) 

Övrig Output x Antalet övriga monterade produkter (st) 

Leveranssäkerhet 

Produktion 

 Antalet monterade produkter i tid (%) 

Packning Kapacitetsbrist  Kapacitetsbristkostnad i värdeflödet (MSEK) 

Leveranssäkerhet Packning  Antalet packade order i tid (%) 

Spedition Fakturerat, månad x Ackumulativ fakturering (MSEK) 

Fakturerat, idag x Dagens beräknade fakturering (MSEK) 

Kundorsakade förseningar  Förseningar orsakade av kund (MSEK) 

Samlastningsförseningar  Förseningar orsakade av samlastning (MSEK) 

Leveranssäkerhet igår  Leveranser i tid (%) 

Leveranssäkerhet 

ackumulativ 

 Leveranser i tid, ackumulativt (%) 

Förseningar x Förseningskostnad i värdeflödet (MSEK) 

Odefinierbara förseningar x Okänd förseningskostnad i värdeflödet (MSEK) 

Kvalitet Rätt-första-gången x Antalet godkända produkter idag och igår (%) 

Kvantitet x Antalet testade produkter idag och igår (st)  

Tekniska problem x Kostnader för tekniska problem (MSEK) 

* Behandlas muntligt, på daglig styrning, operationsavdelningen 
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Tabell 12. Övrig information för respektive område, daglig styrning, Operations 

Område Övrig information * Kommentar 

Order Information x Information om produkter och förändrade ledtider 

Inköp Information x Information om sena artiklar 

Produktion Produktlista x Lista på produkter som inte kunnat monteras i produktion på 

grund av brist eller kvalitetsfel på ingående komponenter. 

Packning Produktlista, 

leveranssäkerhet idag 

x Lista på produkter som skulle ha packats igår 

Produktlista, 

leveranssäkerhet imorgon 

x Lista på produkter som ska packas idag 

Kvalitet Stapeldiagram x Stapeldiagram över avvikelser vid kvalitetstest av ett antal utvalda 

monterade produkter 

Aktivitet Aktivitetslista x Lista över pågående aktiviteter  

* Behandlas muntligt, på daglig styrning, operationsavdelningen 

Elektroniska tavlor 

På fallföretaget finns tre elektroniska tavlor för produktions-, packnings- och 

operationsavdelning. Dessa tavlor uppdateras kontinuerligt under dagen och informationen som 

ges är kopplad till respektive verksamhet.  

Produktionens elektroniska tavla visar hur många enheter som monterats, testats och 

slutmonterats samt målvärde. Även buffert innan test och slutmontering registreras. Ytterligare 

ges information om service och uppgraderingar samt materialinspektion och antalet terminaler 

som blev rätt första gången. Packningens elektroniska tavla visar en lista över de order som ska 

packas under dagen och skeppas nästkommande dag. Tavlan visar även hur mycket som har 

packats och andelen som är kvar att packas i form av en graderad termometer. En separat vy visar 

ett stapeldiagram och lista över de order som är sena, de som ska packas idag samt de som ska 

packas nästkommande två dagar.  Operationsavdelningen elektroniska tavla visar daglig 

information om leveranssäkerhet, kapacitet och mål för respektive avdelning på operations samt 

förseningskostnader. Antalet försenade order inom hela operationsavdelningen redovisas 

separat. En färgkod anges för respektive avdelning utifrån avdelningens förmåga att leverera i 

tid till intern kund i flödet. Grön markering visar om avdelningen är i tid, gul markering visar att 

viss fokus måste ägnas till avdelningens prestanda samt röd markering som visar att läget är 

kritiskt. Förseningskostnader visas på separat vy i form av en tabell och cirkeldiagram. 

Förseningskostnadsställen är kapacitetskostnader, kundorsakade förseningskostnader, 

förseningskostnader på grund av samlastning, förseningskostnader på grund av materialbrist, 

kostnader för tekniska problem samt odefinierade förseningskostnader.      
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6.5 Identifierade avvikelser vid dagliga möten 

Under 20 dagar observerades daglig styrning för order-, spedition- och operationsavdelningen. 

Nedan presenteras avvikelser och framtida utmaningar inom respektive avdelning.  

6.5.1 Avvikelser för orderavdelningen 

Av 20 st möjliga daglig styrningsmöten genomfördes 15 st på orderavdelningen vilket 

resulterade i en mötesfrekvens på 75 %. Möten uteblev i de fall där tavelförare eller teamleader 

saknades.  Avvikelser vad gäller områdena personal och mätetal redovisas i Tabell 13. 

Majoriteten av avvikelser inom detta område kopplades till en ägare, dock saknades datering på 

när avvikelse uppkommit och när den skulle vara avhjälpt. Avvikelser och information blev 

generellt kvar på styrtavlan under en längre tidsperiod. 

I genomsnitt arbetade 8,0 st medarbetare på orderavdelningen. Medelvärdet för responstid mot 

kund var 97 % och målvärde uppnåddes. I genomsnitt bokades 35 st order och 1 st order blev 

sen per dag. Information om det totala antalet sena order per månad kunde inte fastställas. Listan 

över det totala antalet sena order per månad saknades under 9 av 15 observationer. Kommentarer 

om sena order fanns endast dokumenterade under 2 av dessa 9 observationer. Vid dessa två 

tillfällen hade endast i genomsnitt 13,7 % en kommentar. Utredning om varför en order blivit 

sen kan därmed ses som begränsad. Den ackumulerade orderingångsbeloppet upplevdes generellt 

av medarbetare periodvis som lågt.    

Tabell 13. Avvikelser, personal och mätetal, daglig styrning på Orderavdelningen 

Område Avvikelse Medelvärde Avvikelse 

(Subjektiv 

bedömning) 

Kommentar 

Personal Närvaro 8 st/dag - Målvärde saknas 

Mätetal Responstid mot kund 97 %  - Uppnått målvärde 

Bokade order 35 st/dag - Målvärde saknas 

Sena order 1 st/dag - Målvärde saknas 

Totalt antal sena order 

per månad 

- - Information saknas 

Avsaknad av kommentar, 

sena order 

- Begränsad  Avsaknad av information 

till varför order blivit sen 

Ackumulativt 

orderingångsbelopp för 

bokade order 

Ökande Periodvis lågt Målvärde saknas 

 

Totalt 118 st avvikelser kunde identifieras inom delområdena Störningar, Reparationer och 

Övrigt. En viss otydlighet vad gäller gränsdragning mellan områdena Störningar och Övrigt samt 

aktivitet och information noterades. Figur 16 presenterar andelen identifierade avvikelser inom 

respektive delområde. Andelen avvikelser inom delområdet Störningar var 70 %, inom 

delområdet Övrigt var 16 % och delområdet Reklamationer var 14 %.  
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Figur 16. Andelen identifierade avvikelser inom delområden, Orderavdelningen 

Uppkomna avvikelser inom delområdet Störningar kategoriserades i åtta kategorier, 

Reparationer i tre kategorier samt Övrigt i fyra kategorier (Figur 17, Figur 18 och Figur 19). 

Inom delområdet Störningar har 82 st avvikelser identifierats. Procentandelen för varje kategori 

presenteras i Figur 17. Terminalstopp utgör 28 % av det totala antalet avvikelser inom området. 

Två längre stopp av tillverkning av terminaler kunde identifieras. Dessa avvikelser tog lång tid 

att avhjälpa och saknade definierad ansvarig person på fallföretaget. Datum då avvikelsen skulle 

vara avhjälpt framflyttades vid ett flertal tillfällen. Systemavvikelser utgjorde 22 % och bestod 

av olika problem med befintlig programvara för orderhantering. Generellt tog dessa avvikelser 

lång tid att lösa eller förblev olösta. Stopp på grund av en inköpt komponent utgjorde 18 % av 

avvikelserna. Inköpt komponent uppmärksammades med felaktiga toleranser och nya tester 

behövdes genomföras för att säkerställa tillförlitlighet. Detta medförde senareläggning av bokade 

order samt extra informationsutbyte med kunder.  Nya rutiner stod för 13 % av avvikelserna och 

bestod av information om hur olika problem enhetligt skulle hanteras av orderhandläggare. 7 % 

av avvikelserna bestod av att söka eller kontrollera orderinformation för att säkerställa att bokad 

order är korrekt både vad häller datum, information, innehåll och prissättning. Kundrelaterade 

avvikelser utgjorde 5 % av avvikelserna och bestod av extra kontakt med kunder på grund av 

förseningar kopplat till terminal- och komponentstopp. Stress utgjorde 4 % av avvikelserna och 

bestod av uppmärksammad frustration över den mängd av information som varje 

orderhandläggare måste ha i minnet och ouppklarade problem kopplat till programvara för att 

lägga in nya order. Måluppfyllelse utgjorde 2 % av avvikelserna och bestod av diskussion om 

orderingång för att nå uppsatta mål inom orderavdelningen.    

 

Figur 17. Avvikelser inom Störningar, Orderavdelningen 
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Inom delområdet Reklamationer har 17 st avvikelser identifierats. Procentandelen för varje 

kategori presenteras i Figur 18. Kundreklamationsärenden, bestående av komponenter och 

terminaler till kund, står för 71 % av avvikelserna. För 24 % av identifierade avvikelser pågick 

djupare rotorsaks analys. Materialbrist stod för 6 % av avvikelserna där kontakt mot 

inköpsavdelningen var nödvändig för att säkerställa materialtillgång.         

 

 

Figur 18. Avvikelser inom Reklamationer, Orderavdelningen 

19 st avvikelser identifierades inom delområdet Övrigt. Procentandelen för varje kategori 

presenteras i Figur 19. 37 % av identifierade avvikelser kunde kopplas till utformning av nya 

rutiner för orderhantering. Olika ändringar samt kontroller av inkommande order inför bokning 

utgjorde 37 % av avvikelserna. 21 % av avvikelserna kunde kopplas samman med framtagning 

av gemensamma skriftliga instruktioner för orderhantering för att säkerställa korrekt 

orderhantering och feleliminering. Dessa avvikelser blev kvar på styrtavla under en längre 

tidsperiod.  5 % av andelen avvikelser härrörde kundkommunikation vad gäller sena order.          

 

Figur 19. Avvikelser inom Övrigt, Orderavdelningen 
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6.5.2 Avvikelser för speditionsavdelningen 

Av 20 st möjliga daglig styrningsmöten genomfördes 14 st på speditionsavdelningen vilket 

resulterade i en mötesfrekvens på 70 %. Möten uteblev i de fall då endast en medarbetare var 

närvarande eller då teamleader saknades.  Avvikelser vad gäller områdena personal och mätetal 

redovisas i Tabell 14. I genomsnitt arbetade 2,5 medarbetare med speditionsprocessen varje dag.  

Medelvärdet för kundorsakade förseningar var 57,3 st/dag och förseningar på grund av 

samlastning var 10,4 st/dag. Leveranssäkerheten var i genomsnitt 61,9 % och den ackumulerade 

leveranssäkerheten var 72,4 %. Både förseningar orsakade av kund och samlastning samt 

leveranssäkerhet och ackumulerad leveranssäkerhet avvek från målvärde. 19,5 % av antalet 

orderrader saknade kommentar om varför orderraden var sen och de var i genomsnitt 12,1 st/dag. 

Den ackumulerade månadsfaktureringen upplevdes av medarbetare som låg. 

Tabell 14. Avvikelser personal och mätetal, daglig styrning Speditionsavdelningen 

Område Avvikelse Medelvärde 

 

Avvikelse, 

subjektiv bedömning 

Kommentar 

Personal Närvaro 2,5 st/dag - Målvärde saknas 

Mätetal Kundorsakade 

förseningar  

57,3 st/dag - Avvikelse från målvärde 

 Förseningar, 

samlastning 

10,4 st/dag - Avvikelse från målvärde 

 Leveranssäkerhet 61,9 % - Avvikelse från målvärde 

 Ackumulerad 

leveranssäkerhet 

72,4 % - Avvikelse från målvärde 

 Ackumulativ 

månadsfakturering  

Ökande Låg Avvikelse från målvärde 

Störningar Avsaknad av 

kommentar, sena 

orderrader 

19,5 % 

12,1 st/dag 

 

- Avsaknad av information till 

varför orderrad är sen 

 

Uppkomna avvikelser inom området Övrigt har kategoriserats i nio kategorier som presenteras i 

Figur 20. Majoriteten av avvikelser inom detta område kopplades till en ansvarig person, dock 

sakandes datering på när avvikelser uppkommit och när de skulle vara avhjälpta. Totalt 90 st 

avvikelser kunde identifieras. Systemavvikelser på 24 % var avvikelser som kunde kopplas 

samman till affärssystemet och befintlig programvara. Dessa avvikelser kunde inte avhjälpas av 

medarbetare inom speditionsavdelningen utan extern hjälp inom fallföretaget behövde anlitas. 

Dessa avvikelser tog generellt lång tid att lösa. Två längre stopp av tillverkning av terminaler 

kunde identifieras. Dessa avvikelser tog lång tid att avhjälpa. Datum då avvikelsen skulle vara 

avhjälpt framflyttades vid ett flertal tillfällen. 21 % av avvikelserna kunde kopplas samman med 

denna avvikelse. En inköpt komponent uppmärksammades med felaktiga toleranser och nya 

tester behövdes genomföras av varje komponent för att säkerställa tillförlitlighet. Detta medförde 

förseningar i hela värdeflödet. För speditionsavdelningen innebar detta, försenade order mot 

kund samt försenad fakturering. Denna avvikelse stod för 19 % av de totala antalet avvikelser 

och påverkade även mätetalen leveranssäkerhet och ackumulerad leveranssäkerhet, negativt. 19 

% av avvikelserna kan härledas till leveransdokument, certifikat och fakturor. Oklara rutiner stod 

för 7 % av avvikelserna. Avvikelser vad gäller anlitade speditörer och leveranssäkerhet mot kund 
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stod för 5 % av avvikelserna. Stress stod för 3 % av avvikelserna då medarbetare upplevde att 

det var omöjligt att uppnå uppsatta mål för leveranssäkerhet och månadsfakturering. 2 % av 

avvikelserna berodde på kunder som inte var möjliga att få kontakt med, vilket orsakade 

försening på grund av kund. Det sista delområdet var övrigt med 2 % av avvikelserna. Dessa 

avvikelser härrörde miljörelaterade problem.            

 

 

Figur 20. Avvikelser inom speditionsavdelningen 

6.5.3 Avvikelser för operationsavdelningen 

Av 20 st möjliga daglig styrningsmöten genomfördes 20 st på operationsavdelningen vilket 

resulterade i en mötesfrekvens på 100 %. Chef för Operations var ansvarig för att leda daglig 

styrning och tydlig rutin och turordning för ersättare fanns definierad. Identifierade avvikelser 

kopplat till mätetal redovisas i Tabell 15. Tabell 16 presenterar övriga identifierade avvikelser 

och Tabell 17 övriga återkommande avvikelser samt hur frekvent förekommande dessa är.  

Generellt presenterades mycket information på operationsavdelningens styrtavla. All 

information behandlades inte under daglig styrning. Ytterligare fanns ytterligare information i 

form av uppsatta lappar på ett flertal ställen på styrtavla. En viss skillnad mellan olika 

tavelförares mötesstyrning noterades. 

Inga risker, olyckor, tillbud eller miljöavvikelser identifierades under observationsperioden. I 

genomsnitt är 4,0 medarbetare frånvarande per dag inom operationsavdelningen. Ackumulativt 

orderingångsbelopp för bokade order redovisades mot månadsmål. Mot slutet av en månad 

redovisades även ett målvärde inom parentes dag för dag. Vid 40 % av mättillfällena diskuterades 

låg orderingång i jämförelse med orderstock. Responstid mot kund inom orderavdelningen var 

96,9 %. Styrtavlor för order- och operationsavdelningens visade olika värden vid 30 % av 

mättillfällena. Brist på material och förlängda ledtider togs upp vid 25 % av mättillfällena. 
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Vid 40 % av mättillfällena diskuterades tidigareläggning av leveranser till kund. Information om 

ändrade ledtider presenteras visuellt på styrtavla under order och stod kvar fram tills att 

normalläge uppnåddes. Informationen saknade datum när avvikelse uppmärksammats och när 

den skulle var avhjälpt samt vem som var ansvarig och ägde problemet.      
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För inköp presenterades mätetal för materialbrist samt brist på lager och orderbundna artiklar. 

Endast vid 10 % av mättillfällen var styrtavlor för inköps- och operationsavdelningen 

samstämmiga. Vid mättillfällena hanterades i genomsnitt 2,6 bristartiklar per dag. Nya 

bristartiklar skrevs oftast upp på styrtavla under inköp och fick stå kvar fram tills att normalläge 

uppnåddes. Informationen saknade datum när avvikelse uppmärksammats, när den skulle var 

avhjälpt samt ibland vem som var ansvarig och ägde problemet. Diskussioner om materialbrist 

och leverantörssamverkan förekom vid alla mättillfällena. 

Inom produktion presenterades antalet producerade terminaler, förseningar samt 

leveranssäkerhet. Under mätperioden varierade det totala antalet producerat terminaler mot det 

totala planerade antalet med 11 st. Variansen mellan antalet producerade och antalet planerade 

terminaler var som störst i samband med ett större produktionsstopp. I genomsnitt varierade 

antalet producerade terminaler mot det planerade antalet med 10 st/dag. Antalet försenade 

terminaler och komponenter var i genomsnitt 60 st. Antalet varierade mellan 6-104 st. Det högre 

antalet var i samband med produktionsstopp av specifika terminaler och komponenter samt vid 

materialbrist. Kommande materialbrist lyftes med inköpsavdelningen. Leveranssäkerheten var i 

genomsnitt 82,6 %.  

Packningsavdelningen redovisar produktlistor för idag och imorgon för att uppmärksamma om 

risk för reducerad leveranssäkerhet. Listorna består av produkter som ännu inte avrapporterats 

från produktionsavdelningen. Målet är att produkter som står på produktlistan för imorgon ska 

packas senast idag. Produkter på produktlistan för idag behöver skickas idag för att levereras i 

tid till kund och riskerar därmed att bli sena. I genomsnitt fanns 17,5 st produkter på produktlistan 

imorgon och 11,5 st produkter på produktlistan för idag. Packningsavdelningen hade i 

genomsnitt en leveranssäkerhet på 59,4 %. Avvikelsen kunde kopplas samman med defekt 

komponentfamilj och stoppade terminaler. När terminaler och komponenter väl kunde skickas 

till kund hade packningsavdelningen svårt att hinna med. Vid 60 % av mötestillfällen lyftes 

denna avvikelse och resurser omprioriterades mellan avdelningar och övertid användes.  

Delleveranser till kund samt packningsordning var andra avvikelser som lyftes.   

Spedition har många olika mätetal som redovisas under daglig styrningsmöte. Det ackumulerade 

faktureringsbeloppet presenteras mot månadsmål och det är svårt att utläsa om faktureringen är 

enligt plan. Den genomsnittliga leveranssäkerheten var 68,3 % och den ackumulerade 

leveranssäkerheten var 72,9 %. Leveranssäkerheten avvek negativt från målvärde och följde 

packningsavdelningens trend. Förseningar följde samma trend. Styrtavlor för spedition- och 

operationsavdelningens visade olika värden för leveranssäkerhet vid 26 % av mättillfällena. För 

Ackumulerad leveranssäkerhet var avvikelsen 98 %. Vid 50 % av mätningstillfällena 

diskuterades försening och påverkan av kapacitetsbrist i packningen. Ojämnhet i arbetsbelastning 

var en avvikelse som förekom vid 30 % av mötestillfällena. Uppmaning om tidigareläggning av 

leveranser mot kund och olika kundrelaterade problem var avvikelser som förekom vid 25 % av 

mötestillfällena. Ytterligare diskuterades materialbrist och dess koppling till att produktion skett 

i förtid samt platsbrist i packningen på grund av att kollin inte skickats.   

Under kvalitet redovisades orsaker till kvalitetsavvikelser samt resultat från dagliga 

kvalitetskontroller. För identifierade avvikelser utreddes grundorsak. Olika problem kunde 

kopplas till upplärning, felmontage, defekta komponenter och bristande testutrustning. Under 
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aktivitet presenterades olika pågående aktiviteter. I genomsnitt pågick 5,2 ärenden. Nya 

aktiviteter tilldelades ansvarig ägare samt daterades i de flesta fall, när aktiviteten uppkommit 

samt när den skulle vara åtgärdad. Generellt tog en aktivitet lång tid att åtgärda. Två aktiviteter 

var daterade från 2015 och var ännu inte lösta. Vissa pågående aktiviteter följdes upp varje dag 

och andra mer oregelbundet. Ytterligare framkom oklarhet om en aktivitet skulle redovisas under 

aktivitet eller under respektive avdelning.  

I en jämförelse mellan operationsavdelningens styrtavla och elektroniska tavla kunde noteras att 

mätetal i vissa fall visade olika värden vilket tyder på bristande samstämmighet i 

informationsförmedling.       

Tabell 15. Avvikelser mätetal, daglig styrning Operationsavdelningen 

Område Avvikelse Medelvärde Avvikelse, 

subjektiv 

bedömning 

Kommentar 

Personal Frånvaro 4st/dag - Målvärde saknas 

Order Ackumulativt 

orderingångsbelopp, bokade 

order 

- Periodvis låg Målvärde månad 

Responstid mot kund 96,9 % - Uppnått målvärde 

Produktion Leveranssäkerhet  82,6 % - Avvikelse från målvärde 

Packning Leveranssäkerhet 59,4 % - Avvikelse från målvärde 

Spedition Ackumulativt 

faktureringsbelopp 

- Periodvis lågt Målvärde månad 

Leveranssäkerhet igår 68,3 % - Avvikelse från målvärde 

Leveranssäkerhet 

ackumulativ 

72,9 % - Avvikelse från målvärde 

 

Tabell 16. Övriga avvikelser, daglig styrning Operationsavdelningen 

Område Avvikelse Värde 

Inköp Hantering av bristartiklar 2,6 st/dag 

Produktion Differens mellan det totala antalet producerade terminaler och det 

planerade antalet 

11 st 

Genomsnittlig varians mellan producerade och planerade terminaler 10 st/dag 

Försenade terminaler och andra produkter 60 st/dag 

Varians, försenade terminaler och andra produkter 6-104 st 

Packning Produktlista, leveranssäkerhet idag 11,5 st 

 Produktlista, leveranssäkerhet imorgon 17,5 st 

Aktivitet Pågående aktiviteter 5,2 st 
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Tabell 17. Övriga avvikelser och frekvens, daglig styrning Operationsavdelningen 

Område Avvikelse Frekvens Kommentar 

Order Respons tid mot kund, 

avvikelse mellan styrtavlor 

30 % Samstämmig information saknas på styrtavlor 

Bokningsfrekvens 40 % Låg bokningsfrekvens i jämförelse med orderstock 

Brist på material 25 % Materialbrist och påverkan på ledtid 

Kundfrågor 15 % Ökade frågor från kund 

Ledtidsförkortning 40 % Tidigareläggning av leveranser 

Inköp Brist, lager och orderbundna 

artiklar; differens mellan 

styrtavlor 

90 % Samstämmig information saknas på styrtavlor  

Materialbrist, specifika 

artiklar 

100 % Materialbristartiklar och leverantörssamverkan 

diskuteras  

Packning Kapacitetsbrist 60 % Förseningar på grund av att packningsavdelningen 

inte hinner med  

Spedition Leveranssäkerhet igår, 

avvikelse mellan styrtavlor  

36 % Samstämmig information saknas på styrtavlor 

Leveranssäkerhet 

ackumulerad, avvikelse 

mellan styrtavlor 

93 % Samstämmig information saknas på styrtavlor 

Försening 50 % Kapacitetsbrist, packningsavdelningen  

Ojämnhet 30 % Ojämn arbetsbelastning 

Tidigareläggning av leverans 25 % Leverans tidigare till kund 

Kundrelation 25 % Kommunikation med kund 

 

6.5.4 5S inom produktions- och packningsavdelningen 

Ett 5S-program startades under hösten 2015 med syfte att skapa ordning och reda samt förankra 

nya attityder och beteenden hos medarbetare inom produktions- och packningsavdelningen på 

fallföretaget. 5S-programmet berörde inte de administrativa avdelningarna. Hela 5S-programmet 

beräknas vara realiserat år 2018. Fallföretagets mål med 5S-programmet är att öka säkerheten 

och kvaliteten, reducera stress samt öka produktiviteten och samtidigt reducera kostnader. 

Genom att organisera och visualisera respektive arbetsplats kan värdeskapande optimeras i 

värdeflödet. 5S-program på fallföretaget bygger på att en standard skapas för varje arbetsplats 

utifrån respektive steg i 5S och som dagligen följs upp av medarbetare genom en 

egenkontrollchecklista. Denna egenkontrollchecklista följs upp av avdelningschef månadsvis. 

Vid utvärdering, så kallade audits, bedöms efterlevnaden av 5S. Förbättringsarbetet som följer, 

skapar underlag för förändrade arbetsrutiner och processer samt förbättrade 

arbetsplatsstandarder. Utbildning av medarbetare sker genom en intern 5S utbildning.  

Ytterligare finns, som stöd för medarbetaren, en definierad ansvars- och rollfördelning, 

dokumenterade arbetsrutiner och processbeskrivningar samt lokala checklistor och upprättade 

standarder för fallföretagets 5S-progarm.  

5S standarden för 5S programmet innehåller en beskrivning av vad som ska ske under respektive 

steg i 5S. Tabell 18 presenterar en sammanfattning över de fem stegen i 5S på fallföretaget.  
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Tabell 18. Tabell över fallföretagets 5S standard 

5S Steg Område Åtgärd 

S1 Sortera Verktyg Indelning i verktygskategorier 

Kalibreringsrutin 

Beställningsrutin 

Rutin för trasiga eller utslitna verktyg 

Utrustning Indelning i utrustningskategori 

Rutin för borttagande av onödig utrustning 

Rutin för trasig eller utsliten utrustning 

Material Indelning i material kategorier 

Rutin för lagring av material 

Rutin för skrotning av material 

Dokumentation Rutin för ifyllande av dokumentation 

Rutin för dokumentationens synlighet och lättillgänglighet 

Övrigt Rutin för stoppade order och defekt material 

Dokumentation och informations förfarande för Gemba tavla och 5S 

tavla S2 Strukturera Verktyg Användning av ”One is best” metod 

Rutin för placering och märkning av verktyg 

Behållare, lådor Behållare och lådor märks med artikelnummer 

Olika märkning av bulk material och backflush material 

Hyllor, skåp och pallställ Placering av hyllor, skåp och pallställ märks upp  

Artikelnummer märks för att indikera specifik hyllplats  

Dokumentation Säkerhetsinformation tillgängligt för varje arbetsplats 

Rutin för förvaring av nödvändig dokumentation  

Privata föremål förvaras i personligt skåp 

Golvmarkering Rutin för golvmarkering 

Personliga skåp Rutin för märkning av personliga skåp 

Skyddsutrustning Rutin för förvaring placering av skyddsutrustning 

Kemikalier Rutin för förvaring och inköp av kemikalier 

Anläggningstillgångar Rutin för märkning av inventerat material 

Arbetskläder Krav på arbetskläder samt rutin för tillhandahållande 

S3 Städa Städrutiner Rutin för när städning ska ske, rapporteras och följas upp  

Städutrustning  Rutin för städutrustning och utbyte av städutrustning 

Underhållsaktiviteter Rutin för när underhåll ska utföras och vad som ska ske 

Förebyggande underhåll Rutin för förebyggande underhåll av truckar och testhandtag 

S4 Standardisera Arbetsstation Standardisering av arbetsplatser 

Visualisering av 5S standard  5S standard visualiserad på 5S tavla 

Standard och roller Upprättad 5S standard och roll- och ansvarsfördelning 

S5 Skapa vana Egenkontrollplan Innehåller punkter för kontroll av arbetsplats samt rutin för kontroll 

5S utbildning Rutin för utbildning i 5S 

Audits Rutin för genomförande, dokumentation och kommunikation av 

audits och avvikelser   
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Det första steget, sortera, innebär att material, utrustning och verktyg kategoriseras och sorteras. 

I andra steget, strukturera, sker märkning och placering av material, utrustning, verktyg samt 

övrig förvaring för att skapa struktur och lättillgänglighet för medarbetaren. I steget städa 

definieras städutrustning och rutiner för städning, underhåll och förebyggande underhåll. Vid 

steget standardisera, standardiseras arbetsplatser och 5S visualiseringsverktyg. I sista steget, 

skapa vana, säkerställs att 5S arbetet fortgår genom kontinuerlig kontroll och dokumentation av 

förbättringsarbetet enligt upprättade rutiner.        

5S-programmet uppstartades genom utbildning och uppstart av det första 5S steget sortera. 

Inledningsvis och fortsättningsvis kunde ett visst förändringsmotstånd noteras. Genom 

särskiljande av det som är nödvändigt för respektive arbetsplats och det som inte är av värde, 

kunde en högre ordning och visibilitet succesivt uppnås. Verktyg, utrustning och material blev 

genom den pågående sorteringen lättare att hitta, använda och underhålla. Även dokumentation 

i form av egenkontrollchecklistor, säkerhetsinformation, säkerhetsblad instruktioner och 

manualer för maskiner samt arbetsinstruktioner och allmän dokumentation gavs en anvisad plats 

för att underlätta tillgänglighet och användbarhet. Ytterligare märktes stoppade order och defekt 

material, där defekt material särskiljs från kurant material fysiskt och rapporteras i fallföretagets 

affärssystem. De dagliga 5S arbetet utvärderas genom återkommande audits där olika avvikelser 

dokumenteras av ledningspersonal från operationsavdelningen. Efter respektive audit 

presenteras avvikelser och kommentarer till stöd för det fortsatta förbättringsarbetet samt ett 

mätvärde, i form av en procentsats, som representerar måluppfyllelse av 5S. Resultatet redovisas 

på en 5S-tavla för det gemensamma 5S arbetet för produktions- och packningsavdelningen. 

Uppföljning och åtgärd av uppkomna avvikelser tilldelas en ansvarig medarbetare som 

säkerställer att hantering av avvikelse sker under given tidsram. Målet med avvikelsehanteringen 

är att skapar en grund för ständiga förbättringar. När mätvärde för 5S uppnår 90 % för 

produktionen och packningen vid tre audits i rad anses målet uppnått för innevarande 5S-steg 

och nästa steg i 5S kan påbörjas.       
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7 RESULTAT - BENCHMARKINGSTUDIE 

Följande avsnitt redovisar resultatet från genomförd benchmarking. Fem företag har studerats 

och resultatet från varje studie presenteras separat. En generell beskrivning om företagets 

verksamhet, huvudsakliga process samt vägledande principer ges inledningsvis. Därefter delges 

hur företaget infört lean. Ytterligare presenteras visuell styrning kopplat till daglig styrning, 

ständiga förbättringar och visualisering av arbetsplats med hjälp av 5S. Avslutningsvis beskrivs 

företagets lärdomar från införandet av lean. Avsnittet avslutas med en sammanställning av 

resultat från benchmarkingstudien.   

7.1 Företag A  

Företag A är ett privatägt företag som tillverkar kundspecifika ställverk, kontrollskåp, 

startutrustning, DC-system, samt kompletta kontrollrum. Företaget huvudverksamhet är 

projektledning och konstruktion, dokumentation, montage samt idrifttagning.  

7.1.1 Generell process  

En inkommande order erkänns inom fem dagar då den blir planerad och tidsbestämt. Det innebär 

att konstruktionsstart sker och konstruktör tilldelas till ordern. Materialbeställningsdag, datum 

då material senast måste vara hemma, produktionsstart och montageteam samt test, packning och 

leveransdag fastställs. All information till en order sammanställs i en pärm som placeras under 

styrtavla i produktionen. Varje order får en avgränsad yta i produktionen. En vecka innan uppstart 

förbereds ytan med orderns materialbehov och därefter påbörjas tillverkning av order. Varje 

order får ett orderkort med information om ordernummer, kund, koordinator, projektledare samt 

planerad start, när den ska vara klar och tidpunkt för leverans. Dessa kort placeras på en 

produktionskarta som är utmärkt på styrtavlan. Varje orders värdeförädling kan följas av alla 

medarbetare. Utfallet markeras succesivt med färgerna grön och röd på orderkort, där grönt 

betyder att utfall är enlig planerat och rött att ordern blivit sen. Ordern packas i packavdelningen 

dagen innan leverans sker till kund. Orderkort till order som är klara i produktionen placeras 

under rubriken Färdigt i verkstad. När utleverans skett placeras kort under rubriken Utlevererad.  

Varje orders slutgiltiga resultat sammanställs efter att utleverans skett.  

7.1.2 Vägledande principer 

Företaget har fyra grundläggande principer som hjälper företaget att agera långsiktigt och i både 

tanke och handling. Principerna är Respekt för individen, Ständiga förbättringar, Rätt från mig 

samt Kundfokus. Respekt för individen innebär att medarbetare lyssnar och bemöter varandra 

med respekt samt visar delaktighet och engagemang. Ständiga förbättringar innebär att alla 

medarbetare är involverade i förbättringsarbetet, att arbetet standardiseras samt att 

förbättringarna synliggörs i verksamheten. Rätt från mig betyder att mottagare i hela värdeflödet 

får rätt information och produkt samt att feedback ges. Ytterligare stoppas flödet om fel uppstår. 

Att ha Kundfokus innebär att alla arbetar mot slutkunden samt att verksamheten förstår kunden 

och har dess förtroende.  

7.1.3 Införande av lean 

Lean införandet inleddes 2012 där ett flertal medarbetare utbildades i lean produktion och en 

handlingsplan upprättades i samarbete med Produktionslyftet. En gemensam värdegrund 
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skapades med de definierade principerna. Alla medarbetare spelade ett leanspel, för att få insikt 

i lean och daglig styrning infördes på företaget. Ett pilotprojekt startades där en 

värdeflödesanalys genomfördes initialt av order-in processen. Övriga processer har därefter 

kartlagts. Under 2013 startades spridningsgrupper för produktion, administration och 

ledningsgrupp. Alla medarbetare ingår i en förbättringsgrupp där en schemalagd timme varje 

vecka ägnas åt förbättringsarbete. Ett 5S-program, kallad Rondering påbörjades genom ett 

förbättringsprojekt. I dagsläget sker ett Lean Kata utbildning med Chalmers universitet. En 

leankoordinator finns på företaget samt ett flertal utbildade medarbetare i lean.   

7.1.4 Daglig styrning 

Befintlig utformning av styrtavla introducerades 2013, Figur 21. Rapportering sker på ett 

likvärdigt sätt utefter en dagordning och mötesregler på de olika nivåerna. Ledningsgruppen 

saknar i dagsläget en styrtavla. Dagens första möte sker genom ett koordinationsmöte i 

produktionen kl. 7.00. Operatörer är indelade i mindre team och varje teamleader stämmer av 

med sina teammedlemmar om dagsläget. Produktion och administration använder samma 

styrtavla. 9.15 sker daglig styrning för administration.  

Dagordningen inleds med att eventuella skador och tillbud samt frånvaro registreras. Information 

delges vad produktion samt administration behöver hjälp med under dagen. Denna information 

ges i form av datum när problem upptäcktes, vad problemet är, vem som är ägare samt när 

problemet ska vara löst. Varje måndag presenteras även mätetal som leveransprecision, 

orderstock, fakturering, beläggning, sjukfrånvaro samt olyckor och tillbud. Ytterligare 

presenteras status för den kommande veckan vad gäller fakturering, beläggning och släp. Mätetal 

samt utfall, status och målvärde presenteras på en lista kallad Elektrobladet. Övrig information 

om den kommande veckan presenteras i punktform.   

Övrig information på styrtavlan rör leveransplanering, loggbok för ständiga förbättringar och 

loggbok för rondering, vilket presenterar företagets 5S resultat. Ytterligare visas produktionens 

layout och var varje order befinner sig. Leveransplanering för veckan presenteras i forma av en 

lista. Leveranserna är markerade i tre färger, grönt, gult och rött. Grönt betyder att leveransen 

kommer att levereras i tid. Gult betyder att det finns risk att leveransen kan bli sen och rött att 

den kommer att bli sen.  

 

Figur 21. Förenklad styrtavla för produktion och administration, företag A 
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7.1.5 Ständiga förbättringar 

Förbättringsförslag kan när som helst skrivas upp på en avgränsad del av styrtavla (Figur 21). 

Dessa hanteras i sin tur av leankoordinator som sorterar förslagen och kontrollerar att de inte 

hanterats tidigare. Förbättringsförslagen delas därefter ut på respektive förbättringsgrupp. Varje 

medarbetare är tilldelad en förbättringsgrupp som en schemalagd timme varje vecka, så kallat 

pulsmöte, arbetar med förbättringar.  Varje förbättringsgrupp arbetar utefter en A3 modell enligt 

förbättringscykeln. Tilldelade förbättringsförslag prioriteras initialt och hanteras i 

prioriteringsordning. 4-5 förbättringsprojekt kan pågå samtidigt inom en förbättringsgrupp. 

Pågående förbättringsprojekt presenteras på styrtavla på avgränsad del för varje 

förbättringsgrupp. Varje förbättringsprojekt ges ett nummer och problemdefinition. Ansvarig 

samt när uppstart och avslut ska ske, definieras. Ytterligare visas visuellt, med cirkel och punkter, 

var i cykeln förbättringsprojektet befinner sig. Med grön text visas pågående deluppgift som 

hanteras till nästa pulsmöte.  På förbättringstavlan finns information om dagordning och 

mötesregler, veckoschema samt övrig information. Ett genomfört förbättringsprojekt genererar 

en grön boll som placeras i ett plaströr. 100 små bollar genererar en större boll. Antalet 

genomförda förbättringsprojekt kan studeras genom plaströren med bollar som finns placerade 

vid företagets entré. Totalt har över 1000 förbättringsförslag uppmärksammats och ca 700 st har 

genomförts på fallföretaget. Inkommande, pågående och genomförda förbättringsförslag 

registreras i en loggbok över ständiga förbättringar som visuellt visas på styrtavla och uppdateras 

veckovis.  

Vid ett pulsmöte efterföljs dagordning och mötesregler som är gemensam för alla 

förbättringsgrupper. För styrgruppens veckovisa pulsmöte presenteras även mätetal, som 

visualiseras i grafer, vilket möjliggör studie av trendutveckling. Mätetal som presenteras är 

kopplade till företagets principer. Mätetal som redovisas är kvalitetsbrist, leveransprecision, 

frisknärvaro och beställningsprecision. Om information önskas om exakta siffror finns dessa 

tillgängliga i företagets affärssystem. Andra mätetal som följs upp på företaget är nöjd kund 

index samt nöjd medarbetarindex.  

7.1.6 Visualisering av arbetsplats och information - 5S 

Företagets 5S-program startades upp som ett förbättringsprojekt. Ett event planerades och 

genomfördes då en gemensam standard skapades. Varje vecka sker audits inom produktionen 

och varannan vecka för administrationen. En medarbetare från respektive avdelning genomför 

gemensamt audits. I produktionen fotograferas avvikelser och varje avvikelse tilldelas en 

ansvarig ägare till problemet. Inom administration informerar närmaste chef berörd om 

avvikelse. Loggboken för rondering presenteras på styrtavla och visar poängsumman vid 

startläget, nuläge sam målvärde för administration och produktion. En gemensamt 

ronderingsresultat beräknas. Loggbok över rondering uppdateras veckovis. 

Företaget har uppnått sitt målvärde och arbetar med att upprätthålla denna nivå som anses skapa 

ordning och reda samt en trivsam miljö för medarbetare såväl som besökande kunder. Företaget 

har inte för avsikt att öka nivån då den anses skälig och tillräcklig i jämförelse med de kostnader 

det skulle innebära att höja nivån ytterligare.  
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7.1.7 Erfarenheter från införande av lean 

Företaget har genom sin leantransformation erhållit erfarenheter om vad som underlättat 

respektive hindrat utvecklingen. En förutsättning för att lyckas med införande av lean inom både 

produktion och administration anses vara en tydlig driven ledning som är positiv till förändring 

samt har förmågan att släppa ansvar till sina medarbetare. Ledningens enhetliga tänkande 

angående produktions- och administrationsverksamheten har varit en framgångsfaktor. Korta 

beslutsvägar har underlättat införandet samt strukturerad kommunikation. Ytterligare krävs 

engagerade och kunniga medarbetare och ett tillåtande förändringsklimat. Gemensamma 

förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika för medarbetare från produktion och administrativa 

upplevs ha stärkt företagets gemenskap.  

Genom lean har fokus hamnat på att skapa värde genom att utveckla verksamheten. Mätetal 

kopplat till pengar har fått mindre betydelse inom verksamheten. Insikt finns idag om att ständiga 

förbättringar leder till reducerade kostnader och därför har fokus istället hamnat på ständiga 

förbättringar. Medarbetare upplever en större arbetsro och anklagelser mot enskilda medarbetare 

har idag ersatts av ett positivt synsätt, där en avvikelse ses som en förbättringsmöjlighet. Istället 

för att registrera avvikelser används förbättringsarbetet som ett verktyg för att efterfölja 

utvecklingen av verksamheten. Ledningen upplever en förändrad attityd till utbildning hos 

medarbetarna.  

För att lyckas i införandet av lean har informella ledare används som förändringsagenter och att 

nyanställda involveras från start. Även långtidsinhyrda har används som en resurs i det ständiga 

förbättringsarbetet.  De svårigheter som införande av lean inneburit var att få med alla 

medarbetare på leantransformeringen, ändra attityd hos enskilda medarbetare samt att 

upprätthålla tempot i den fortsatta utvecklingen. Då företaget har två fabriker har detta även 

upplevts som ett hinder.      

7.2 Företag B 

Företag B är ett privatägt företag som tillverkar påbyggnader för lastbilar och anläggningsfordon 

främst i Norden. 

7.2.1 Generell process 

Försäljningsavdelningen lägger in kundorder och specifikationer som kunden önskat. Ett 

orderkort skapas och placeras på styrtavla. Detta orderkort följer visuellt orderns väg genom det 

administrativa värdeflödet fram till produktionsstart. Ett orderkort är utformad som en remsa 

med ett flertal rutor med fördefinierade rubriker och plats för datumangivelse. 

Planeringsavdelningen omvandlar varje order till en produktionsorder och lägger in 

tidsangivelser för när varje administrativ delprocess ska vara avslutad. Materialbehov indikeras 

till inköpsavdelningen. Om information saknas placeras orderkort åter till 

försäljningsavdelningen. Konstruktionsavdelningen färdigställer order med ritningsunderlag och 

måttsättning. Försäljningsavdelningen gör kundändringar och planeringsavdelningen följer 

därefter upp ändringarna. Standardorder är nu klara för produktion. För kundspecifika order gör 

konstruktionsavdelningen ytterligare ändringar. Vid inplanerat datum sker produktionsstart av 
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order, produkt produceras enligt processteg och levereras därefter till kund. Även inom 

produktionsprocesserna används orderkort på styrtavlor som visuellt går att följa vid varje 

produktionsavdelning samt på översiktlig gemensam styrtavla för alla tillverkningsprocesser.  

7.2.2 Vägledande principer 

Företaget har fyra definierade värderingar för verksamheten; Kunden främst, Stabilitet och 

långsiktighet, Pålitlighet och ärlighet samt Attraktiv arbetsplats. Kunden främst innebär att alla 

beslut bygger på kunden och kundens behov. Värdering om Stabilitet och långsiktighet uppnås 

genom att alla beslut fattas utifrån långsiktigt tänkande. Långsiktigt tänkande prioriteras framför 

kortsiktiga ekonomiska mål. Betoning på Pålitlighet och ärlighet syftar till att, i alla situationer 

med kund, leverantör och medarbetare, använda sig av en öppen attityd som präglas av tillit. 

Företaget vill vara en arbetsplats varje medarbetare är stolt över och visar detta genom 

värderingen Attraktiv arbetsplats.  

Företagets sju principer; Kunden främst, Stabila processer, Standardiserat arbetssätt, Rätt från 

mig i alla led, Förbrukningsstyrd verksamhet, Respekt för varandra och Ständiga förbättringar, 

är utformade utifrån företagets värderingar. Kunden främst innebär att alla beslut syftar till att i 

alla situationer fokusera på kunden och skapa värde för kunden. Stabila processer och 

Standardiserat arbetssätt är principer som hjälper verksamheten att uppnå uppsatta mål. 

Principen Rätt från mig i alla led innebär att varje medarbetare är betydelsefull vilket kräver ett 

ansvarstagande från varje individ. Verksamheten styrs utifrån principen Förbrukningsstyrd 

verksamhet med syfte att arbeta mot ett kontinuerligt dragande flöde. Principen om Ständiga 

förbättringar betyder att verksamheten fokuserar på att lyfta avvikelser och förbättringsförslag 

och därmed stärka och driva företaget framåt.    

7.2.3 Införande av lean 

Införandet av lean påbörjades med stöd av Produktionslyftet och ett driv från ledning och VD. 

Initialt gjordes en värdeflödesanalys av produktionsprocessen för grundplåten som utgör botten 

på flak. Inom administration studerades konstruktionsavdelningens beredningsprocess. 

Processerna visualiserades och större förbättringar av de studerade processerna kunde 

genomföras. Genom standardisering och upprättande av en gemensam checklista för 

beredningsprocessens kunde cykeltiden minskas med två tredjedelar. Företagets värderingar och 

principer definierades av styrgrupp, utbildning i lean genomfördes och några medarbetare blev 

utsedda till lean champions. Styrtavlor upprättades för respektive produktionsprocess och inom 

administration samt förbättringstavlor och kontinuerliga förbättringsmöten. Idag sker daglig 

styrning i alla processavsnitt både inom produktion och administration. Ytterligare sker 

förbättringsmöten varje vecka för respektive avdelning. Även ett 5S-program uppstartades främst 

inom produktion där arbetsplatser organiserats samt verktyg och material sorterades och märktes.   

7.2.4 Daglig styrning 

Daglig styrning har en definierad dagordning; Säkerhet, Kvalitet, Produktionsläge alternativt 

Uppföljning/ planering samt Övrigt. En gemensam tavlestruktur finns som därefter är 

vidareutvecklad för respektive dagliga möte utifrån vad som är viktigt att visuellt förmedla. Varje 

specifik tavla har en egen dagordning om vad som ska avhandlas på det dagliga mötet. 

Dagordningen har samma struktur för samtliga möten. Gröna korset används för uppföljning av 
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tillbud och olyckor vilket initierar mötet. Under kvalitet avhandlas avvikelser och under aktuellt 

produktionsläge diskuteras dagens produktion. Inom de administrativa avdelningarna sker 

uppföljnings och planering av produktionsorder samt bemanning. Inom Övrigt diskuteras 

exempelvis förebyggande underhåll eller andra frågor av betydelse.  

Daglig styrning påbörjades inom produktionen och infördes därefter inom administrationen. 

Ledningsgruppens dagliga styrning är det sista styrmötet för dagen.   Produktionsavsnitten 

använder orderkort och dessa orderkort är utformade som en remsa med en datumruta för varje 

internt processteg samt orderinformation. Orderkort markeras med röd, gul eller grön magnet 

eller text beroende på om ordern är i tid, riskerar bli sen eller är sen och åtgärd behövs för att 

säkerställa den daglig planerade tillverkningen. Några produktionsavsnitt har styrtavlor som är 

utformade utifrån maskin och beläggning. I dessa produktionsavsnitt studeras orderbeläggning i 

forma av antalet order som är sena samt förseningen i antalet timmar. Inget släp markeras med 

grön magnet och släp som troligen kommer hinnas med markeras med gult. Röd magnet 

visualiserar att en åtgärd krävs för att åtgärda befintligt släp.  Produktionens sista dagliga möte 

sker vid en gemensam styrtavla för hela produktionen. På denna styrtavla kan alla order studeras 

och följas upp. Varje order markeras med magnet i färgerna grön, gul och röd vilket 

uppmärksammar deltagare om vilka order och maskiner som bör vara i fokus och hur 

resursfördelning ska fördelas mellan de olika produktionsavsnitten.   

På inköp- och planeringsavdelningens gemensamma styrtavla markeras status för respektive 

inköps- och orderplaneringsprocess med grön, gul och röd. Även läget för orderplanering 

studeras dagligen. Antalet order som hanterats och sena order bokförs. Veckovis studeras 

försenade order på grund av materialbrist. Vid gemensam daglig styrning av orderflödet för 

försäljnings, planerings- och konstruktionsavdelningen sker diskussion om aktuella order. 

Orderkort för varje order finns under respektive rubrik. Varje order har information om ordern 

samt leveransdatum för respektive stödprocess. På varje orderkort kan en kommentar lämnas vid 

behov. Färgmarkering i grön, gul och röd används. En grön order följer tidsplanen, en gul order 

riskerar att bli sen och en röd kräver en åtgärd av något slag. Speditionsavdelningens styrtavla 

har en utleveranskö där orderkort placeras. Utleveranser och planerade utleveranser markeras 

dagligen på styrtavla.  

Ledningsgruppens styrtavla följer dagligen upp antalet och det ackumulativa antalet skickade 

offerter, mottagna order samt gårdagens fakturering och den ackumulativa faktureringen. 

Ytterligare mäts leveransplaneringens utfall mot planerat både för produktions- och 

administrationsavdelning för att säkerställa leveranssäkerheten mot kund. Även produktionsläget 

och personalläget diskuteras. Grafer över beläggning samt planerad utleverans samt utfall 

presenteras på styrtavla.  

7.2.5 Ständiga förbättringar 

Förbättringsförslag bokförs på en ärendeblankett som finns tillgänglig vid respektive 

förbättringstavla. Förbättringstavlor finns både inom produktion och administration. En fastställd 

dagordning finns för pulsmöten; Status för pågående aktiviteter, Satus för vidarebefordrade 

idéer samt Status för idélista samt Genomgång av förbättringsförslag. Varje vecka är alla 

medarbetare delaktiga i ett pulsmöte där förbättringsförslag diskuteras, förankras och hanteras. 

Kriterierna för förbättringsförslagen är att de kan kopplas till arbetsmiljö, kvalitet, ledtid och 
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materialflöde, effektivitet, kostnad samt ordning och reda och standardisering (5S). 

Förbättringsförslag kan utredas inom gruppen eller tilldelas en annan förbättringsgrupp. Ett 

förbättringsförslag bokförs på en lista för vidarebefordrade idéer. Därefter prioriteras förslagen 

och bokförs allteftersom, på en idélista. Upp till fem förbättringsförslag hanteras parallellt under 

pågående aktivitet. Varje förbättringsförslag tilldelas en ägare och tidsram definieras. Femton 

minuter per vecka och anställd finns tillgängligt för förbättringsarbete inom produktion. Inom 

administration finns 1,5 timme tillgängligt för förbättringsarbete och utveckling av 

verksamheten.  

7.2.6 Visualisering av arbetsplats och information - 5S 

Ett 5S-program startades i samband med införande av lean på företaget. Förhållningssättet är att 

ordning och reda är en förutsättning för verksamheten 5S utformning har främst riktat sig mot 

produktion och hur långt arbetet kommit beror till hög grad på de olika produktionsgrupperna 

och dess ledare. Vid förbättringstavlorna finns information om respektive S i 5S med en kort 

beskrivning och bild både från produktionsmiljö och administrativ miljö. Audits sker i form av 

revisioner inom de flesta produktionsavsnitten. Olika städschema finns samt kontroll av städning 

efter varje daglig eller veckovisa städtillfälle. Inga audits utförs i dagsläget inom administration. 

Inom administration har tillfälliga punktinsatser genomförts för att öka nivån vad gäller ordning 

och reda samt utveckla befintlig daglig styrning. Arbetet fokuseras idag på att ta fram 

instruktioner och mallar för administrativa stödprocesser.  

7.2.7 Erfarenheter från införande av lean 

Företaget har genom sin leantransformation erhållit erfarenheter om vad som underlättat 

respektive hindrat utvecklingen. Den viktigaste faktorn för förändringsarbetet anses vara att ha 

en driven målmedveten ledning som förstår innebörden av att förändras mot lean. Rätt personer 

på olika nivåer inom ett företag kan, genom sitt inflytande och ledarförmåga, stödja 

transformationen där naturligt förändringsmotstånd förekommer. En ytterligare faktor av 

betydelsen är utbildning av styrgrupp, ledare och medarbetare i lean. Genom utbildning ges alla 

medarbetare förutsättning att förstå varför en förändring är nödvändig och vilka fördelar en 

förändring kan innebära för individ respektive företag. Att i ett tidigt skede visualisera och 

synliggöra förbättringsarbetet och dess fördelar kan fungera som en pådrivare för det fortsatta 

förbättringsarbetet.  Genom visualisering tydliggörs var det verkliga behoven finns, vilket 

medför att medarbetare arbetar med rätt saker samt att respons och resursfördelning kan ske 

snabbt. Befintlig daglig styrning genererar ytterligare en gemensam bild över läget i 

verksamheten. Det motstånd som förekommit kan härledas till förändringsmotstånd, rädsla och 

attitydproblem. Genom leantransformeringen har fokus på uppkomna avvikelser förändrats från 

att leta syndabock till att se en avvikelse som en möjlighet till förbättring. Genom förbättring av 

medarbetares arbetsmiljö, arbetssituation och arbetssätt kan verksamheten öka sin förmåga att 

locka blivande arbetskraft. Det är betydelsefullt att kvarhålla förändringstakten mot lean vilket 

kan upplevas som svårt då risk föreligger om stagnation.  
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7.3 Företag C 

Företag C tillverkar och monterar prefabricerade stommar till kontor, hotell, offentliga 

byggnader och flerfamiljshus.  Företaget har egen tillverkning av stålelement och 

betongfundament.   

7.3.1 Generell process 

Försäljningsavdelningen får en kundorder och upprättar en tidsplan. En projektledare anvisas 

projektet och beräknar antalet timmar som ordern beräknas förbruka. Närmare produktionsstart 

gör projektledare en mer detaljerad planering och eventuella ändringar samt bokar upp resurser. 

Konstruktion sker med hjälp av externt stöd. Produktion av order påbörjas enligt tidsplanering 

och därefter sker leverans till intern eller extern kund.   

7.3.2 Vägledande principer 

Företaget har sex vägledande principer för verksamheten; Välfungerande team, Jämn arbetstakt, 

Rätt först gången, Säkerhet först, Kunden i fokus samt Viljan att bli bättre. Principen 

Välfungerande team bygger på att medarbetare kommunicerar, respekterar och stödjer varandra 

i det dagliga arbetet. Daglig styrning och förbättringsgruppen används som stöd för 

kommunikationsutbyte. Principen Jämn arbetstakt syftar till att skapa en jämn och störningsfri 

tillverkning med god arbetsmiljö, detta genom medveten planering och daglig styrning. Principen 

Rätt första gången innebär att varje medarbetare utför egenkontroll av utfört arbete och om 

avvikelser upptäcks lyfts dessa som ett förbättringsförslag. Säkerheten först är principen som 

innebär ett ansvarstagande från varje medarbetare om att följa ordnings- och säkerhetsregler och 

därigenom inte utsätta sig för fara. Att ha Kunden i fokus innebär att alla medarbetare försöker 

skapa mervärde till kunden och möta kundens krav och förväntningar. Principen Viljan att bli 

bättre medför att varje medarbetare förväntas bidra med förbättringsförslag och söka 

grundorsaken till en avvikelse och därmed utveckla verksamheten.   

7.3.3 Införande av lean 

Införande av lean påbörjades på företaget men de insatser som genomfördes fick inte den 

genomslagskraft som förväntat. Med hjälp av Produktionslyftet påbörjades ett andra försök att 

införa lean. Uppstarten inleddes med en värdeflödesanalys av produktionsprocessen för 

väggtillverkning. Ett flertal slöserier identifierades och processen standardiserades. Daglig 

styrning togs fram gemensamt i ett mindre pilotprojekt. Genom att testa olika lösningar, göra 

förbättringar och göra ytterligare tester kunde nuvarande utformning väljas. Genom att bjuda in 

andra produktionsteam kunde den nya utformningen spridas och ytterligare förbättras inom 

företagets produktion. En förbättringstavla utformades och kontinuerliga möten och 

förbättringsarbete uppstartades. Ett 5S-program startades med syfte att skapa ordning och reda. 

Kontinuerliga audits i form av revisioner utförs kontinuerligt. Ytterligare utformades en 

självutvärdering för medarbetare med syfte att visualisera medarbetares dagsform.  

I dagsläget pågår en ny leansatsning inom en annan del av företaget, där den tidigare lean 

satsningen fungerar som modell och stöd. De administrativa stödprocesserna har ännu inte 

berörts i förändringsarbetet. Två lean koordinater finns på företaget.     
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7.3.4 Daglig styrning 

Daglig styrning på företaget har en definierad dagordning; Gröna korset, Närvaro, Planerad 

produktion, Strultid, mätetal, Status samt Övrigt. Ytterligare finns mötesregler för daglig 

styrning. Daglig styrning inleds med att undersöka om några händelser eller tillbud inträffat och 

resultatet bokförs därefter på Gröna korset. Närvaro noteras för respektive medarbetare. Under 

Planerad produktion markeras utfall med grönt eller rött. Grönt betyder att produktionen 

överstiger eller överensstämmer med det planerade antalet och rött att utfallet blev lägre än det 

planerade antalet. Under Strultid bokförs uppkomna avvikelser. Även väntan registreras. Under 

mätetal bokförs processens utfall. Mätetal som används syftar till att synliggöra processens 

prestanda.  Utfall registreras som graf. Under Status markeras resursläget med grön, gul och röd 

magnet. Grön indikerar att medarbetare klarar sig själv, gul att medarbetare behöver hjälp och 

röd att medarbetare inte kommer att hinna. Ytterligare redovisas status för igår, idag och 

imorgon. På styrtavla för daglig styrning finns ytterligare information om ordning och reda, 

städrutiner och resultat från 5S revision (Figur 22).  

Daglig styrning inleds 7.00 för varje produktionsteam som följs av daglig styrning för 

arbetsledare och teamledaers samt arbetsledare. Daglig styrning avslutas vid fabrikstavlan där 

slutlig resursplanering sker.  

 

Figur 22. Förenklad styrtavla för produktion, företag C 

7.3.5 Ständiga förbättringar 

Vid ett förbättringsmöte finns gemensamma mötesregler och dagordning. Förbättringsförslag 

noteras på en post-it lapp och placeras på förbättringstavlan under förbättringsförslag. Varje 

medarbetare ingår i ett team och varje team har ansvar över ett pågående förbättringsprojekt som 

är tidsbestämt. Delmål anges med veckonummer. Status för arbetet markeras med grön, gul eller 

röd magnet och en kommentar ges vad teamet arbetar med. Varje team träffas en timme i veckan 

och arbetar med förbättringsarbete. Arbetet sker utefter modellen A3 och förbättringscykeln. Ett 

ärende som behöver testas eller utvärderas parkeras tillfälligt och teamet väljer då ett nytt 

förbättringsprojekt. Information om genomförda lyckosamma förbättringsprojekt kommuniceras 

till övriga team. Mindre lyckosamma förbättringsförslag förkastas. Slutligen redovisas 

genomförda förbättringar och noteras på listan för genomförda förbättringar. Därefter arkiveras 

varje förbättringsförslag för att underlätta tillgänglighet och spårbarhet.  
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7.3.6 Visualisering av arbetsplats och information - 5S 

Ett 5S-program startades i samband med införande av lean på företaget. Förhållningssättet är att 

ordning och reda är en förutsättning för verksamheten. Olika städrutiner sker dagligen och 

veckovis inom produktionen. Vid 5S revisioner sker bedömning enligt en skala på 1-5. Resultatet 

finns tillgängligt på styrtavla för respektive produktionsteam. I dagsläget är inte 5S introducerat 

inom de administrativa stödprocesserna.   

7.3.7 Erfarenheter från införande av lean 

Företaget har genom sin leantransformation erhållit erfarenheter om vad som underlättat 

respektive hindrat utvecklingen. De huvudsakliga faktorerna för framgångsrikt 

förbättringsarbete anses vara stöd och engagemang från ledning som driver progressionen 

framåt, att resurser och tid tillägnas förändringsarbetet, att förändringsledare utses samt stöd från 

erfarna konsuler som skapar ett kontinuerligt driv framåt. Det är betydelsefullt att leaninförandet 

i tidigt skede visualiseras för medarbetare och skapar incitament för den fortsatta utvecklingen. 

Förändringsmotstånd anses vara det största hindret för lyckosam leaninförande och att skapa 

engagemang och delaktighet i förbättringsarbetet påpekas underlätta förändringsarbetet. 

Ytterligare är det av vikt att ta fram mätetal som mäter processen och lyfter fram avvikelser och 

problem som kan utgöra grund för ständiga förbättringar och effektivisering av befintliga 

processer. Införande av lean tar tid och kräver ett långsiktigt förhållningssätt.  

7.4 Företag D  

Företag D är ett privatägt verkstadsföretag med spetskompetens inom 3D konstruktion, 

produktionsteknik och formtillverkning. Företaget har ingen egen produkt utan legotillverkar 

produkter utefter kunders önskemål. Tillverkning är inriktad mot modell-, fixtur-, verktyg- och 

prototyptillverkning.  

7.4.1 Generell process 

En order från kund läggs initialt in i företagets affärssystem. Eventuell kundkontakt tas vid behov 

och orderbekräftelse skickas till kund. En produktionsorder skapas och kopplas till kundorder 

och materialinköp initieras. En mapp skapas för ordern på företagets server och mappstrukturen 

följer en enhetlig struktur för alla inkommande order. Mappen har specifika flikar för ritningar, 

specifikation, tekniska bestämmelser, materialcertifikat mm. Ytterligare skapas en fysisk mapp 

för ordern som följer produkten genom produktionen. Ett orderkort placeras på styrtavla under 

rubriken Nya order. Order inväntar sedan på inkommande material innan order kan uppstartas. 

Innan uppstart sker ordergenomgång där tekniska svårigheter diskuteras, därefter sker 

tillverkning och leverans av order. Mappar arkiveras efter leverans till kund. 

7.4.2 Vägledande principer 

Företaget har sex vägledande principer; Rätt till mig, Säker arbetsplats och bra arbetsmiljö, 

Flexibilitet och kompetens med kunden i fokus, Framförhållning, Standardiserade metoder samt 

Ständiga förbättringar. Rätt till mig, rätt från mig handlar om att säkerställa att rätt 

förutsättningar finns för att göra rätt genom hela värdeflödeskedjan. Principen Säker arbetsplats 

och bra arbetsmiljö syftar till att säkerställa trivsel och trygghet på företaget. Kundfokus och att 

säkerställa att kunden får det den kräver handlar principen Flexibilitet och kompetens med kunden 
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i fokus. Genom att minska icke värdeskapande tid som stillestånd och väntetid genom att planera 

dagen och kommande arbetsuppgifter kan principen Framförhållning uppnås. Principen 

Standardiserade metoder innebär en standardisering av arbetsytor, arbetsverktyg samt arbetssätt 

där alla medarbetare gemensamt arbetar med projekt. Principen Ständiga förbättringar innebär 

att ständigt lyfta avvikelser som ett verktyg för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.  

7.4.3 Införande av lean 

Införande av lean påbörjades med hjälp av konsulter och daglig styrning infördes på företaget. I 

och med involvering av Produktionslyftet 2014 påbörjades en mer strukturerad 

leantransformering. Styrgrupp fick utbildning i lean och tog fram företagets grundläggande 

principer. Utveckling av daglig styrning, arbeta fram en struktur för ständiga förbättringar samt 

5S blev huvudsakligt fokus.  

7.4.4 Daglig styrning 

Företaget har haft daglig styrning under en längre tidsperiod. Med hjälp av Produktionslyftet har 

daglig styrning utvecklats till sin nuvarande utformning. Daglig styrning sker varje dag kl.8.45, 

efter gemensam frukost, och tavlan finns placerad i företagets fikarum. Styrtavla är utformad i 

olika avsnitt där varje avsnitt följer orderns väg genom värdeflödet. Avsnitten är följande; Nya 

order, Konstruktion, Produktionsberedning, Lego I, Gjutning, Produktion, Lego II samt 

Leverans/ Vilande. Varje order får ett orderkort som visuellt flyttas till respektive avsnitt utefter 

värdeförädlingen. Denna omflytt av orderkort sker antingen innan daglig styrning eller under 

mötet. På varje orderkort ges information om orderns projektnummer, artikelnummer, kund samt 

leveransdag. Färgen på orderkortet upplyser om vilken typ av modell ordern avser. Magneter i 

olika utformning används. En röd magnet upplyser som att ordern är sen och gul att den riskerar 

bli sen. Det finns magneter med operatörsnamn som informerar om vilken operatör som är 

ansvarig för processen under specifikt avsnitt. Ytterligare finns magneter med maskinnamn som 

informerar om vilken maskin som ska användas för respektive process. För övrigt finns protokoll 

för säkerhet och tillbud samt information om tider för maskinunderhåll, 5S samt städning i 

produktion på styrtavla. En dagordning finns tillgänglig för hur daglig styrning ska genomföras. 

Dagordningen är enligt följande; tillbud/ olyckor, avvikelser/ reklamationer, maskinstatus, 

frånvaro, orderplanering, kommande orderin-genomgång, leveranser/ dagens leverans samt 

förbättringsförslag. Denna upprättade dagordning efterföljs inte till fullo utan förändringar har 

skett.  

Daglig styrning inleds genom att eventuella skador och tillbud registreras. Därefter sker 

genomgång av styrtavla från Leverans till Nya order. Diskussion förs om olika order och dess 

värdeförädling. Målet med styrtavlan och daglig styrning är att skapa och stärka teamkänsla samt 

ge information om vad andra medarbetare gör. Mötet avslutas med en diskussion om uppkomna 

avvikelser. Avvikelser kopplat till en enskild medarbetare berördes inte. Inga mätetal presenteras 

under daglig styrning.  

För övrigt sker produktionsmöte en gång i veckan där olika mätetal redovisas. Orderingång och 

orderstock mäts för orderverksamheten och antalet levererade order och dess värde för 

speditionsverksamheten. En gång i månaden sker ledningsgruppsmöte där fokus bland annat är 

på företagets ekonomi.   



88 

 

7.4.5 Ständiga förbättringar 

En styrtavla finns för det ständiga förbättringsarbetet. Avsnitten som är representerade är; 

företagets vägledande principer, lista med förbättringsprojekt samt de pågående fem viktigaste 

aktiviteterna. De pågående aktiviteter anges med tid, beskrivning, ansvarig ägare samt status. 

Status anges med grön, gul och röd. Grön betyder att förbättringsprojektet följer tidsplanen, gult 

att den riskerar bli sen och rött att den är sen. Avvikelser och förbättringsförslag prioriteras 

inledningsvis.  Därefter placeras de in på en förbättringslista. Maximalt fem förbättringsprojekt 

pågår samtidigt. När ett förbättringsprojekt avslutas väljs ett nytt enligt prioriteringslista.  

7.4.6 Visualisering av arbetsplats och information - 5S 

Ett 5S-program uppstartades med fokus på att skapa ordning och reda i produktionen. Ett 

pilotprojekt uppstartades och resultatet presenterades för hela företaget.  Därefter infördes 5S på 

övriga områden inom produktionen. En gång i veckan sker planerat 5S arbete inom produktionen.  

Inga audits sker i dagsläget och företaget har en 5S general som ansvarar för efterlevnad av 5S. 

Inom administration har ett strukturerat enhetligt mappsystem utformats på företagets server 

samt fysisk mapp för inkommande order. Ytterligare har en standard upprättats för hur 

slutdokumentering och arkivering ska ske. Antalet timmar varje order konsumerar loggas vilket 

underlättar efterkalkyler och uppföljning av uppkomna avvikelser. Sporadiska initiativ från 

administrativa medarbetare har förekommit vad gäller personlig skrivbordsutformning.   

7.4.7 Erfarenheter från införande av lean 

Företaget har genom sin leantransformation erhållit erfarenheter om vad som underlättat 

respektive hindrat utvecklingen. Ledningens engagemang och motivation anses som den främsta 

förutsättningen för en leantransformation. En motiverad ledning och styrgrupp har möjlighet att 

skapa motivation hos medarbetare och få alla med sig i förändringsarbetet. Genom att involvera 

medarbetare i förändringsarbetet kan motivation till förändring skapas. Att ta stöd av 

leankonsulter i Produktionslyftet har bidragit till ett stegvis målmedvetet införande av lean. 

Svårigheten med införande av lean är att ständigt driva på arbetet och avsätta tid för ständiga 

förbättringar. För att lyckas kräver disciplin och ett starkt ledarskap.  

7.5 Företag E 

Företag E utvecklar, tillverkar avancerade kraftprodukter till kunder inom Sverige och till kunder 

i andra delar av världen.  

7.5.1 Vägledande principer 

Företaget har utifrån koncernens fem vägledande värdeordpar fokuserat på tre av dessa som anses 

ha stark koppling till företagets strategiska resonemang och leantransformation. De valda 

värdeordparen säkerhet och integritet, kundfokus och kvalitet samt kompetens och samarbete har 

utformats som vägledande principer som tydliggör hur ledare och medarbetare ska tänka och 

fungerar som underlag vid val av metoder och arbetssätt samt resultatbedömning.  Hälsa och 

Säkerhet står för grunden i verksamheten och integreras i alla aktiviteter. Integritet syftar till att 

alltid sträva efter att göra rätt i alla situationer. Principen Kundfokus innebär att kunden alltid är 

i fokus och Kvalitet innebär att alla medarbetare är ansvarig över arbetets kvalitet och att 
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avvikelser hanteras. Principerna Kompetens och Samarbete innebär ett fokus på att inneha rätt 

kompetens inom verksamheten samt att främja samarbete och lärande.   

7.5.2 Införande av lean 

En förändrad marknad med nya kundkrav skapade incitament för införande av lean. Under 2014 

togs beslut om att påbörja en leantransformering. Målsättningen var att väva samman befintlig 

verksamhetsutveckling och strategiskt resonemang med en leansatsning. Mål för 

förändringsarbetet definierades och bröts ner i delmål och delaktiviteter. En styrgrupp 

upprättades för att hålla ihop förbättringsarbetet, stödja och skapa kontinuerligt driv framåt. 

Olika workshops anordnades för nyckelpersoner och ledare inom produktion och administration. 

Utformningen av workshops bygger på att förmedla teori om lean som förhållningssätt samt lära 

sig använda olika metoder och verktyg. Dessutom utfördes förbättringsövningar kopplat till 

verksamhetens befintliga utmaningar. Införandet av lean ses som ett långsiktigt kontinuerligt 

arbete. Inom varje område finns idag en lean ansvarig som följer upp utvecklingen och 

säkerställer att resurser finns. Ytterligare finns en lean champion som stöd. Att utbilda 

medarbetare i lean ses som en förutsättning och grundutbildning av ledare och medarbetare sker 

idag. Utbildningsblocken inom lean är under ständig förbättring. Majoriteten av företagets 

processer har analyserats och processkartor har upprättats. Målet är att halvera befintliga ledtider 

genom att införa lean inom både produktion och administration.  

7.5.3 Daglig styrning 

Daglig styrning sker inom både inom produktion och administration. Flera olika styrtavlor finns 

inom produktionen. Ingen enhetlig standard, dagordning samt mötesregler finns visuellt. Vid 

takttavlor samlas produktionsteam varje dag och följer upp säkerhet, materialbrist, kvalitet, 

störningar samt produktionsstatus. En pulstavla visar pågående förbättringsprojekt kopplat till 

lean införande. Pågående aktiviteter har ansvarig ägare och är tidsbestämda. En gång i veckan 

sker uppföljning av pågående aktiviteter. Inom administration finns individuellt utformade 

styrtavlor för alla avdelningar.  

Representanter från respektive avdelning inom produktion och administration samlas dagligen 

vid gemensam styrtavla för Operationsavdelningen. Varje avdelning anger status för säkerhet 

och hälsa, kvalitet, leverans samt resursbehov med en grön, gul eller röd magnet. Noterade 

avvikelser noteras samt ansvarig ägare.   

7.5.4 Ständiga förbättringar 

Inom ledning och administration är alla medarbetare uppdelade i olika team. Varje team har en 

förbättringstavla där arbetet visualiseras. Ett förbättringsteam har en timme till förfogande för 

gemensamt förbättringsarbete. Förbättringsförslag skrivs upp på en fördefinierad ärendeblankett. 

Förbättringsförslag placeras i egen inkorg eller till inkorg tillhörande ett annat förbättringsteam. 

När teamet träffas prioriteras förbättringsförslagen enligt fyra nivåer, 1. Gör det, 2. planera det, 

3. behåll det, 4. lämna det. Förbättringsförslagen placeras i inkorgar för respektive nivå. 

Maximalt fyra förbättringsförslag hanteras parallellt och följer A3 och förbättringscykelns fyra 

steg. Pågående ärenden sitter uppsatta på förbättringstavla. Ägare för respektive 

förbättringsförslag samt tidsram noteras vid varje förbättringsförslag. Ytterligare anges status 
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med magneter i färgerna grön, gul och röd. Grön innebär att förbättringsarbetet går enlig planerat, 

gul att det riskerar att bli sen och röd att det är förbättringsarbetet är försenat.  

Systemstöd och process finns för att hantera avvikelser. Som komplement finns en 

kvalitetsförbättringstavla med liknande utformning. Här registreras utvalda kundreklamationer, 

internreklamationer och andra uppkomna kvalitetsavvikelser. Dessa utvalda kvalitetsärenden 

delas ut av reklamationsgrupper till olika avdelningar i organisationen med en ansvarig per 

ärende. Reklamationsgrupper säkerställer även resultatet av varje utfört förbättringsärende, 

genom en granskning. Ärendet blir då godkänt eller skickas åter till ansvarigt förbättringshem 

för ytterligare bearbetning. Utöver detta görs revisioner på genomförda ärenden för att säkerställa 

att långsiktiga lösning finns/ upprätthålls. 

En gång i veckan sker en kort presenterar av status för respektive team i ett så kallat kaizen event. 

Presentationen utförs av respektive teamledare. Möte har en upprättad dagordning och 

mötesstruktur. Kort presenteras hälsa och säkerhet och därefter sker en kort genomgång av 

inkorg samt status för pågående förbättringsförslag och vad som ska göras kommande vecka. 

Varje förbättringsgrupp har tagit fram mätetal för respektive process. Utfallet presenteras i de 

flesta fall som graf där trender kan studeras.  Kaizen event inleds med genomgång av 

ledningstavlan och därefter respektive administrativ avdelning. Mötet avslutas med att 

ledningsgruppen förbättringstavla kompletteras med nya uppgifter från mötet och därefter 

bedömer varje medarbetar mötets kvalitet genom att placera ett kryss längs en nöjdhetslinje.  

Inom produktionen sker veckovis Kaizen event där presentation sker av status på arbetsmiljö, 

miljö och kvalitet samt olika pågående förbättringsförslag som rör uppkomna tillbud och 

händelser. För drivning av ärenden finns team safety möten och kvalitetspuls möten. 

Förbättringscykeln används av alla team som verktyg för förbättringsarbete.  

7.5.5 Visualisering av arbetsplats och information - 5S 

Ett 5S-program uppstartades 2013 inom produktion. Med stöd från att ha studerat hur andra 

företag gjort inom koncernen, initierades arbetet genom att sortera verktyg. Medarbetare är 

uppdelade i olika 5S-team och varje dag och sker operatörsunderhåll samt daglig tillsyn. 

Befintliga 5S-team har kommit olika långt i sitt 5S-arebet. Varje månad sker en rond då 

bedömning av 5S sker. Varje produktionsledare utvärderar resultatet genom att skriva upp 

teamets resultat och vilka insatser som genomförts. Nytt mål för nästa månad sätts samt en 

aktivitetslista för att uppnå detta mål. Idag sker ingen 5S inom administration. 5S-generaler 

ansvarar över 5S-tavla och att uppföljning sker. 

7.5.6 Erfarenheter från införande av lean 

Företaget har genom sin leantransformation erhållit erfarenheter om vad som underlättat 

respektive hindrat utvecklingen. Ledningens engagemang, driv och fokus på förbättringsarbetet 

anses vara den viktigaste faktorn för en lyckad leantransformation.  Ytterligare är det 

betydelsefullt att ledningen ställer krav, skapar förutsättningar samt säkerställer att 

förbättringsarbetet kontinuerligt drivs framåt. Att kombinera befintlig verksamhetsutveckling 

och lean införande har naturligt skapat engagemang bland medarbetare samt att verkliga problem 

hanteras i förbättringsarbetet. Användningen av en välplanerad struktur genom att börja med 

ledningen och därefter införa lean inom de lägre ledningsfunktionerna samt genom 
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målnedbrytning och utbildning har underlättat leantransformation. Den största svårigheten anses 

vara att få med sig hela organisationen och förändra invanda mönster. Att ha drivna ledare med 

rätt kompetens på olika nivåer anses som en förutsättning för att nå framgång.   

7.6 Sammanställning av resultat från benchmarking 

Tabell 19 presenterar en samanställning av resultat från benchmarking på företag A-E. 

Sammanställningen visar förekomst av olika faktorer vid införande av lean, daglig styrning, 

ständiga förbättringar, 5S-program samt erfarenheter från införande av lean.   

Tabell 19. Sammanställning av resultat från benchmarkingstudie, företag A-E 

Område Faktor Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Vägledande 

principer 

Principer x x x x x 

Införande  

av lean 

Värdeflödesanalys x x x x  

Flödeskartläggning     x 

Styrgrupp x x x x x 

Lean coach/ champion x x x x x 

Extern coach/ 

förändringsagent 

x x x x x 

Pilotprojekt x x x   

Utbildning x x x x x 

Daglig styrning x x x x x 

Styrtavla x x x x x 

Medarbetarinvolvering 

vid val av mätetal 

 x x  x 

Förbättringsmöte x x x x x 

Förbättringstavla x x x x x 

Förbättringsteam x x x  x 

5S-program, 

produktion 

x x x x x 

5S-program, 

administration 

x x  x  

Daglig 

styrning 

Styrtavla, produktion x x x x x 

Styrtavla, 

administration 

x x  x x 

Dagordning x x x x  

Mötesregler  x x   

Färgkodning x x x x x 

Hälsa/ Säkerhet x x x x x 

Närvaro x x x x x 

Daglig process-

information 

x x x x x 

Mätetal x x x  x 

Avvikelser x x x x x 

Status, medarbetare   x   
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Område Faktor Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 

Ständiga 

förbättringar 

Förbättrings-förslag x x x x x 

Kontinuerliga möten x x x  x 

Dagordning   x x x 

Begränsat antal 

förbättringsprojekt 

x x x x x 

Prioritering x x x x x 

Förbättringscykel x x x x x 

Färgkodning  x x  x 

Ledningens stöd x x x x x 

5S 5S-general/ Lean coach x  x  x 

Audits x x x  x 

5S tavla/ styrtavla x  x  x 

Mätetal/ Uppföljning, 

produktion 

x  x  x 

Mätetal/ Uppföljning, 

administration 

x  x   

Erfarenheter Engagerad och driven 

ledning 

x x x x x 

Struktur, införande av 

lean 

x x x x x 

Kommunikation x x x x x 

Tid, förändringsarbete x x x x x 

Visualisering av 

förbättringar 

x x x x  

Delaktighet x x x x x 

Utbildning x x x  x 

Förändringsagenter x x x  x 

Förändringsmotstånd x x x x x 

Förändringstakt x x x x x 

Långsiktighet, ständig 

förbättring 

x x x x x 
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8 ANALYS AV RESULTAT 

Avsnittet presenterar analysen av resultat från fallstudie och benchmarkingstudie med koppling 

till teorin. Analysens första del behandlar problemfrågeställning 1, vilket handlar om 

identifiering av icke värdeskapande aktiviteter som påverkar effektiviteten inom order- och 

speditionsverksamhetens stödprocesser och styrning. Analysens andra del är kopplad till 

problemfrågeställning 2, vilket handlar om potentiella förbättringsförslag som kan effektivisera, 

visualisera och kommunicera stödprocesserna och styrning inom order- och 

speditionsverksamhet, genom införande av lean. Analysens tredje del är kopplad till 

problemfrågeställning 3, som handlar om utformning av potentiella leanmätetal som kan 

visualisera och kommunicera de industriella stödprocesserna inom order- och 

speditionsverksamheten.  

8.1 Identifikation av icke värdeskapande aktiviteter – Problemfråga 1 

Vilka icke värdeskapande aktiviteter begränsar de administrativa stödprocessernas och den 

visuella styrningens effektivitet inom industriell order- och speditionsverksamhet? 

I bakgrund och problemformulering framgår att lean i första hand införts i produktionsprocesser 

och att lean inom de administrativa stödprocesserna inte fått samma genomslag inom 

tillverkningsindustrin. Detta är ett outnyttjat område som allt fler företag börjat uppmärksamma 

(Goerke, 2015; Larsson, 2008). Generellt har införande av lean blivit ett vedertaget sätt att 

effektivisera en verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftig (Losconi et al., 2011). Lean 

är lika användbart inom de administrativa stödprocesserna då det även här handlar om att skapa 

kundvärde och eliminera olika former av icke värdeskapande aktiviteter och därigenom skapa en 

resurssnål konkurrenskraftig lean verksamhet (Larsson, 2008). Benchmarkingstudiens resultat 

tyder på att leaninförande inom produktionsprocesser och administrativa stödprocesser inom 

tillverkande företag har flera likheter samt att införande kan ske parallellt utifrån ett 

helhetsperspektiv. Dock visar studien att själva införandet av lean har haft större genomslag inom 

produktionsprocesser. Det är betydelsefullt att reducera ledtider, öka kvalitén och skapa en 

förändringskultur genom att systemmässigt och effektivt integrera människor, processer och 

teknologi (Liker och Morgan, 2006). Resultatet från fallstudien tyder på att flertalet icke 

värdeskapande aktiviteter reducerar studerade värdeflödens effektivitet samt den visuella 

styrningens effektivitet och förmåga att kommunicera de studerade värdeflödenas prestanda och 

lyfta fram och hantera avvikelser.  

Nedan analyseras vägledande principer, skapandet av kundvärde, visuell styrning, visualisering 

av ständiga förbättringar samt visualisering av arbetsplats och information genom ramverket 5S. 

Detta för att identifiera de faktorer och icke värdeskapande aktiviteter som reducerar 

stödprocessernas och den visuella styrningens effektivitet.  Tabell 20 visar en sammanställning 

över identifierade faktorer och icke värdeskapande aktiviteter inom respektive område. 

8.1.1 Vägledande principer 

Ett leanförhållningssätt bygger på filosofi, värderingar och tankesätt som leder till en ständig 

transformation där verksamheten drivs utifrån ett resurssnålt förhållningssätt menar Sörqvist 

(2013). De gemensamma värderingarna styr verksamheten och fungerar som en ram för 
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beslutsfattning, framhåller Petersson et al. (2009). Lean-principer, med ursprung från 

verksamhetens värderingar, är tankesätt och riktlinjer för hur verksamheten ska drivas och 

beskriver vad verksamheten ska fokusera på. Principer vägleder i sin tur valet av metoder och 

tekniker för verksamhet (ibid). Samtliga benchmarkingföretag har tagit fram egna vägledande 

principer som ligger som grund för beslutsfattning och val av arbetssätt. Kundfokus och kvalitet 

är två vägledande principer som samtliga benchmarkingföretag anser som betydelsefulla. 

Respekt för varandra och väl fungerande team, ständiga förbättringar är andra frekvent använda 

principer. Kundfokus, kvalitet, respekt för varandra, välfungerade team och ständiga 

förbättringar är principer som alla ingår i de grundläggande principerna som Liker (2009) menar 

utgör grunden för Toyotas produktionssystem. Liker (2009) betonar att införande av lean kräver 

en stödjande verksamhetskultur där vägledande principer blir av betydelse. Fallföretaget 

använder sig idag av värdeorden ansvar, respekt och beslutsamhet, som är de tidigare värdeorden 

inom koncernen. De nya värdeordparen har ännu inte implementerats i verksamhetens 

värdegrund. Vägledande principer utarbetade från värdeorden saknas.  

Larsson (2009) framhåller att en verksamhets principer bör vara synliga i en verksamhets 

processer för att förbättringar ska vara bestående. Principerna ska fungera som vägledning för 

medarbetare mot lösningar som är enhetliga med lean (Petersson et al., (2009). Majoriteten av 

benchmarkingföretagen visualiserar vägledande principer och vad de innebär i nära anslutning 

till processer och styrtavlor. På fallföretaget saknas denna visualisering av befintliga värdeord.  

Genom avsaknad av principer och visualisering finns risk att fokus och beslut inte baseras utifrån 

de grundläggande värderingarna och resulterar i olika former av slöserier (Petersson et al., 2009).   

8.1.2 Skapa kundvärde 

Lean bygger på principen om att kundefterfrågan styr påfyllnad samt vad som tillverkas 

(Larsson, 2008; Liker, 2009). Både lean administration och lean produktion bygger på att 

kundvärde skapas genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Aktiviteter som inte är 

inom ramen för kundens behov bör ifrågasättas, menar Larsson (2008). Genom att analysera 

processer kan slöserier, ojämnheter och överbelastning kopplat till administrativa stödprocesser 

reduceras eller helt elimineras genom ständiga förbättringar (ibid.). Samtliga 

benchmarkingföretag har analyserat produktions- och administrativa stödprocesser med hjälp av 

värdeflödesanalys eller flödesdiagram med syfte att visualisera processerna. Både 

värdeflödesanalys och flödesdiagram är exempel på analysmetoder och tekniker för att analysera 

nuläge och identifiera olika slöserier (Kurdve, 2014). Valda metoder och verktyg bör även vara 

förankrade i verksamhetens principer (Kurdve, 2014; Larsson, 2008; Petersson et al., 2009). 

Samtliga benchmarkingföretag har kundfokus som en vägledande princip och fyra av 

benchmarkingföretagen har ständiga förbättringar som vägledande princip. Två av 

benchmarkingföretagen har även standardiserade arbetssätt som vägledande princip. 

Fallföretaget befintliga värdeord saknar förankring till skapande av kundvärde. Däremot för 

koncernens nya värdeordpar kundfokus och kvalitet, påtalas att kunden alltid ska vara i fokus för 

alla aktiviteter. 

Majoriteten av benchmarkingföretag har genom värdeflödesanalys identifierat olika former av 

icke värdeskapande slöserier. Genom att visualisera administrativa stödprocesser ges ytterligare 

möjlighet att standardisera och stabilisera processerna och skapa en grund för ständiga 
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förbättringar (Larsson, 2008). På fallföretaget identifierades ett flertal slöserier som inte skapar 

värde för kunden, med hjälp av värdeflödesanalys för stödprocesserna inom order- och 

speditionsverksamheten. Inom stödprocessen för orderverksamhet kunde konstateras att 48,9 % 

av cykeltiden ägnades åt olika form av kontroller och avvikelsehantering orsakad av kund och 

programvara. Även processerna förfrågan till kund och svar från kund tog 24,4 % av cykeltiden. 

Den genomsnittliga cykeltiden var 410 sekunder och den genomsnittliga ledtiden var 2,8 dagar. 

Inom stödprocessen för speditionsverksamheten kunde konstateras att processerna förfrågan till 

kund tar 32 % av den totala cykeltiden för order som ska samlastas. För övriga order tar denna 

process 16,9 % av cykeltiden. Att skapa och slutföra en flygtransport tar 16,9 % av cykeltiden 

för order som ska samlastas och 13,5 % av cykeltiden för övriga order. Lager för orderlista, lager 

av fakturor till reception samt lager av leveransdokument som inväntar leverans har en 

sammanlagd andel ledtid på 72,6 %. Ledtiden för lager på grund av förfrågan till kund är 9,8 % 

av den totala cykeltiden. Den genomsnittliga cykeltiden var 777 sekunder och den genomsnittliga 

ledtiden var 6,06 dagar.  

Generellt konstaterades ett flertal slöserier där administratör söker, sorterar, utför manuell 

textskrivning och beräkningar, gör onödiga rörelser samt slänger onödig eller felaktig 

dokumentation. Dessa slöserier kunde kopplas samman med de åtta administrativa slöserierna 

som enligt Larsson (2008) är överproduktion, väntan, onödiga rörelser, felaktig process, 

produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerad systemlösning, sökande efter information och data 

samt outnyttjad kreativitet. Samtliga åtta slöserier kunde identifieras. Produktion av order i förtid 

samt att order skickas i förtid till kund tyder på överproduktion. Väntan bestod främst av order 

eller annan dokumentation som väntar på hantering, väntan på informationsutbyte mellan 

dataprogram samt väntan på datasystem. Detta tyder även på dåligt integrerade systemlösningar. 

Själva systemlösningen mot kund kunde konstateras orsaka olika former av slöserier. Ytterligare 

krävde stödprocesserna informationsmemorering av administratör. För orderverksamheten fanns 

en äldre och nyare stödprocess, process för reklamationer och ändringar vilket kunde orsaka 

uppkomst av fel. För speditionsverksamheten uppmärksammades olika fel i tidigare interna 

processer som innebar att interna processägare behövde kontaktas. Ytterligare var befintlig 

lathund och processbeskrivning för respektive stödprocess inte uppdaterade. Ett flertal onödiga 

rörelser konstaterades främst i samband med dokumenthantering. 

Det kunde även fastställas att befintliga stödprocesser inte var stabila och standardiserade samt 

att varje administratör hade ett personligt sätt att utföra respektive stödprocess. Dessutom var 

arbetsbelastningen ojämn med stor variation och felaktig sekvens förekom. Locher (2011) 

betonar att standardisering av en process reducerar variation och gör processen stabil och 

förutsägbar samt skapar en grund för ständiga förbättringar. Med stabila processer skapas 

förutsättning för ett kontinuerligt utjämnat processflöde där olika ojämnheter och överbelastning 

minimeras (Locher, 2011; Sörqvist, 2013). Ytterligare saknades en enhetlig utformning av 

arbetsplats och information för de båda studerade stödprocesserna. En väl fungerande arbetsplats 

fungerar som en grund för standardiserat arbete och kan bidra till ökad produktivitet och 

kapacitet, menar Bicheno et al., (2011), Nyaude (2013) och Petersson et al. (2009). Dessutom 

uppmärksammades administratörers egna processlösningar och idéer på förbättringar vilket 

påtalar att deras kompetens inte utnyttjas till fullo. 
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Genom att reducera eller eliminera identifierade slöserier, som inte skapar värde för kund, 

möjliggör en reducering av befintliga cykel- och ledtider. Enlig Larsson (2008) kan en 

verksamhet genom ständiga förbättringar och minimering eller eliminering av slöserier utifrån 

minimala resurser erbjuda kunden maximal service och kvalitet.      

8.1.3 Visuell styrning 

En av grunderna i lean är synlighet genom visuell kontroll anser Bicheno (2004). En väl 

fungerande visuellt kontrollsystem, framhåller Ortiz och Park (2011), underlättar identifikation 

av slöserier samt skapar kontinuitet i verksamheten. Visuell information och kommunikation 

skapar förutsättning för att rätt information, vid rätt tillfälle finns tillgängligt vid rätt plats (ibid.).  

Larsson (2008) och Ortiz och Park (2011) är överens om att produktions- och kontrolltavla är ett 

värdefullt verktyg för att få uppdaterad information om produktion och mätetal. Genom att 

synliggöra och kvantifiera information för processer och delprocesser, menar Larsson (2008) att 

ett värdeflödes prestanda och prestationsnivå kan synliggöras. Både fallföretaget och samtliga 

benchmarkingföretag använder styrtavlor och dagliga möten, så kallad daglig styrning, som 

hjälpmedel för att visualisera verksamhetens värdeflöden. Inom administrativa stödprocesser är 

det endast benchmarkingföretag C som saknar styrtavla och dagliga möten. Alla 

benchmarkingföretag var överens om att styrtavlor och daglig styrning är metod och verktyg som 

är av betydelse vid införande av lean. Avsaknad av styrtavlor och dagliga möten inom 

administrativa stödprocesser visar på att processerna saknar visualisering och att risk föreligger 

att olika former av slöseri förblir dolda (Larsson, 2008). Alla benchmarkingföretag använde 

trafikljus färgkodning i grön, gul och röd för att tydliggöra om resultat var tillfredsställande eller 

behövde tillägnas uppmärksamhet. Magneter användes främst framför skriven färgmarkerad 

text. Fallföretaget använde magneter i samband med närvaro och i vissa fall röd och grön text 

för att markera om ett resultat är tillfredsställande eller inte i jämförelse med målvärde. Att 

använda färger möjliggör att åskådaren snabbt kan uppfatta nuläget och aktuell status.   

Fallföretaget och samtliga benchmarkingföretag hade sin egen utformning av styrtavlor och 

dagliga möten och utför dessa på flera nivåer enligt ett tidsbestämt schema. Petersson et al. 

(2009) och Larsson (2008) framhåller att produktions- eller kontrolltavlor bör vara pedagogiskt 

strukturerade för att på ett tydligt och visuellt sätt presentera information. Alla 

benchmarkingföretag förutom benchmarkingföretag E samt fallföretag följde en strukturerad 

dagordning som fanns tillgänglig i nära anslutning till styrtavla. Några företag hade en mer 

detaljerad beskrivning om varje punkt i dagordningen. Benchmarkingföretag B och C hade även 

mötesregler för daglig styrning. På fallföretaget kunde konstateras att mötesfrekvensen kunde 

variera beroende på om ordinarie tavelförare fanns tillgänglig eller inte. Ytterligare kunde 

dagordningen variera på grund av att olika tavelförare. Avsaknad av en framtagen gemensam 

dagordning och mötesstruktur riskerar att resultera i bristande informationsutbyte. På 

fallföretaget kunde även noteras en viss otydlighet under vilken rubrik information skulle 

förmedlas och dokumenteras. Andra uppmärksammade brister var ej uppdaterad information 

samt överflödig information som inte behandlades under daglig styrning. Styrtavlor för order- 

och operationsavdelningens visade olika värden vid 30 % av mättillfällena. Ytterligare noterades 

att information ofta blev kvar på styrtavlor under en längre tidsperiod. Samma information 

sakande datering om när den uppmärksammats, och ofta när den skulle vara avhjälpt. I vissa fall 
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saknades även utsedd ansvarig ägare. Upplevelsen var att mycket information skulle förmedlas 

på fallföretagets styrtavla och dagliga möten samt att platsbrist på tavlorna i vissa fall uppstod. 

Olika lappar med information var vanligt förekommande.   

Styrtavlans rubriker varierade från företag till företag. Alla företag använde sig av någon form 

av framarbetad struktur. Samtliga benchmarkingföretag samt fallföretag behandlade säkerhet 

som första punkt. Alla benchmarkingföretag samt fallföretag behandlade närvaro. Bilder eller 

namn fanns tillgängliga och magneter eller text upplyste om medarbetare var närvarande eller 

frånvarande. Genom denna information gavs möjlighet till omfördelning av resurser vid behov. 

Benchmarkingföretag C använde sig även av medarbetarstatus. Det innebär att medarbetaren 

själv bedömde sin betydelse, arbetssituation samt arbetsglädje. Samtliga benchmarkingföretag 

samt fallföretag behandlade dagens produktionsläge där viktig information förmedlades.  

Benchmarkingföretag A, C, D, E och fallföretag hade en gemensam styrtavla för produktion och 

administration. Samtliga benchmarkingföretag hade en visualisering av dagens planerade 

produktion. Benchmarkingföretag A, B, D använde sig av orderkort för att visualisera var varje 

order befinner sig i flödet. Benchmarkingföretag B och D använde även orderkort för de 

administrativa stödprocesserna. Färgade magneter användes i de flesta fall som indikator för 

varje orders nuvarande status. Några benchmarkingföretag hade ytterligare information om 

veckans kundbehov, även denna information kunde färgkodas för att underlätta snabb tolkning 

av status. På fallföretaget delgavs information muntligen om nuläget för dagen men styrtavlor 

saknade denna information. Endast packningsavdelningen vid operationsavdelningens dagliga 

möten uppmärksammade övriga avdelningar om risk för försening genom en lista på artiklar som 

riskerade att blir sena. Bristande information och kommunikation, betonar Ortiz och Park (2011), 

kan orsaka olika former av slöseri.  

Olika mätetal uppmärksammades dagligen eller veckovis hos respektive benchmarkingföretag 

samt fallföretag. Kurdve (2014), Petersson et al. (2009) och Sörqvist (2013) menar att mätetal 

bör brytas ner på de olika nivåerna i verksamheten för att representera det lokala mål som svarar 

mot verksamhetens centrala mål. Ett fåtal mätetal fanns på majoriteten av de studerade 

styrtavlorna och diskuterades på dagliga möten eller veckovis.  Kurdve (2014) betonar att ett 

produktionssystems komplexitet gör det betydelsefullt att säkerställa att mätetal har en relevans 

till aktuell nivå och att mätningarnas intervall speglar de studerade variablernas förändring inom 

systemet för att kunna utföra kontroll över dess variation. Majoriteten av benchmarking företag 

presenterade mätetal i en graf för en längre tidperiod, vilket Petersson et al. (2009) menar 

visualiserar uppåt och nedåtgående trender vilket kan signalera ett förändringsmönster. Mätetal 

kunde även färgkodmarkeras för att ange om resultat var tillfredsställande eller ej. Både inom 

order- och speditionsverksamheten på fallföretaget används grafer för att illustrera valda mätetal. 

Befintligt mätetal, responstid mot kund, för orderverksamhetens stödprocess på fallföretaget 

illustrerar förhållandet mellan antalet bokade och sena order. Sena order faller därefter utanför 

mätetalet för att i ett senare läge registreras som bokade. Uppföljning av sena order kan anses 

bristande. Ytterligare mäts inte övriga avvikelser inom orderprocessen. Inom stödprocessen för 

spedition på fallföretaget finns mätetal för kundorsakade förseningar och 

samlastningsförseningar. Inte heller dessa mätetal visar stödprocessens prestanda eller lyfter 

fram avvikelser förutom avvikelser orsakade av kund och samlastning. Leveransprecision samt 

ackumulerad leveransprecision kan anses relevant för speditionsverksamheten då det visar 
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processens output utifrån syftet. Däremot är det viktigt att lyfta fram stödprocessens avvikelser 

och inte enbart härleda bristande mätvärde för leveransprecision till andra interna processer då 

stödprocessens egna avvikelser skulle förbli dolda. Mätetalet ackumulerad fakturering samt 

ackumulerad orderingång används för stödprocesserna. Mätetalen presenteras dagligen men gav 

inte en bild av det aktuella läget för dagen. Ytterligare har medarbetare inte förmåga att påverka 

olika orders storlek eller värde. Petersson et al. (2009) betonar att ett bra prestationsmål bör vara 

relevant, begripbart, lättillgängligt och ge en bild av nuläget. Daglig styrning på fallföretagets 

operationsavdelning skilde sig från övriga benchmarkingföretag genom att presentera ett flertal 

mätetal dagligen. Endast benchmarkingföretag C hade en likande utformning men då på högsta 

ledningsnivå. På benchmarkingföretag B, C, E hade mätetal tagits fram tillsammans med 

medarbetare. Petersson et al. (2009) lyfter vikten av att engagera medarbetare i verksamhetens 

mätetal. Genom att förstå mätetalens betydelse skapas motiverade medarbetare som själva kan 

påverka verksamhetens mätetal.  

Dagliga möten, menar Larsson (2008) skapar ett informationsutbyte av en verksamhets nuläge 

och där avvikelser och framtida utmaningar kan synliggöras och skapa en grund för ständiga 

förbättringar. Samtliga företags dagliga möten inkluderar avvikelsehantering. För majoriteten av 

avvikelserna noterades ägare till avvikelsen samt när avvikelsen skulle vara åtgärdad. På 

fallföretaget uppfattades en viss osäkerhet var och hur avvikelser skulle dokumenteras. 70 % av 

uppmärksammade avvikelser inom orderverksamheten var kopplade till olika former av 

störningar. Två större terminalstopp samt korrektion av defekt komponent utgjorde 46 % av 

dessa avvikelser. Problem med befintlig programvara samt behov av nya rutiner, var andra ofta 

förekommande avvikelser. Ytterligare uppmärksammades stress som bestod i frustration över 

brister i befintlig programvara samt tidigare uppmärksammade avvikelser rörande programvara 

som inte åtgärdats. Även inom speditionsverksamheten uppmärksammades olika avvikelser där 

systemavvikelser stod för 24 % av uppmärksammade avvikelser. Dessa avvikelser tog generellt 

långt tid att lösa. Andra avvikelser kunde kopplas samman med stopp, leveranssäkerhet från 

intern leverantör samt speditionsdokumentation. Även inom speditionsverksamheten 

uppmärksammades stress som en avvikelsefaktor som kunde kopplas samman med befintliga 

mätetal och målvärden. Inom operationsavdelningens dagliga möten diskuterades orderingång 

mot orderstock för orderverksamheten samt förseningar, ojämn arbetsbelastning och 

tidigareläggning av leveranser för speditionsverksamheten. Avvikelser lägger grunden för 

förbättringsarbete hävdar Petersson et al. (2009). Genom att uppmärksamma avvikelser kan 

analys möjliggöras och rotorsaken urskiljas (ibid.). Framgångsrika verksamheter, betonar 

Sörqvist (2013), utmärker sig genom att ha ledare som på alla nivåer ständigt driver arbetet med 

ständiga förbättringar. Styrkan med styrtavlor och dagliga möten, anser Petersson et al. (2009) 

och Larsson (2008), är att informationsutbyte och uppföljning av pågående förbättringsarbete 

möjliggörs.   

8.1.4 Visualisering av ständiga förbättringar 

Liker (2009) menar att lean kan tillämpas i hela verksamheten och att fokus betonas på 

produkternas kontinuerliga flöde genom olika värdeskapande aktiviteter styrt av kundens 

efterfrågan. I en leanverksamhet minimeras eller elimineras slöserier som inte skapar värde för 

kunden. Det innebär även att verksamheten ständigt utvecklas och att lärande förmedlas och 
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standardiseras tills att nya bättre lösningar uppkommer (ibid.). Fördelen med ett dragande och 

kontinuerligt flöde, framhåller Locher (2011) är att produkter i arbete är kontrollerat och ledtiden 

känd vilket gör processen konsekvent och förutsägbar. Genom att felsäkra processer kan fel 

elimineras från processen och kvalitet säkras (ibid.). Genom att stoppa när fel uppstår, identifiera 

rotorsak och åtgärda felet kan, betonar Petersson et al. (2009), kvalitet byggas in i processen. 

Både Scanias och Volvos leanmodell bygger på fokus på att hantera avvikelser och arbeta med 

ständiga förbättringar (Scania Production System, 2013; En global koncern, 2016). Samtliga 

benchmarkingföretag har vägledande principen ständiga förbättringar. Samtliga 

benchmarkingföretag hade ett kontinuerligt pågående förbättringsarbete med veckovisa 

förbättringsmöten, kontinuerlig uppföljning av förbättringsarbete samt avsatt tid för 

förbättringsarbete. Ytterligare finns en strukturerad förbättringstavla där förbättringsarbetet 

visualiserades. Dagordning och i vissa fall mötesregler fanns hos samtliga företag för vad 

uppföljningsmöten ska behandla. Ytterligare fanns en struktur för hur nya förbättringsförslag 

uppmärksammades, hanterades samt hur lärande förmedlades inom verksamheten. Petersson et 

al., (2009) menar att genom att uppmärksamma avvikelser, möjliggörs analys och att finna 

rotorsaken och därmed undvika att avvikelsen inträffar igen.  Fallföretaget saknar i dagsläget 

kontinuerligt förbättringsarbete som genomsyrar verksamheten. Enstaka förbättringsprojekt 

förekom utifrån fallföretagets och koncernens 4Q-modell. Ingen förbättringstavla fanns 

tillgänglig där pågående förbättringsarbete kunde följas. Kontinuerlig mötestid samt avsatt tid 

för förbättringsarbete saknades. Nya förbättringsförslag i form av avvikelser samt resultat från 

förbättringsarbete kunde förekomma vid dagliga möten. Uppmärksammade avvikelser 

dokumenterades i vissa fall på styrtavla som aktiviteter eller under annan rubrik, för respektive 

avdelning, vid dagliga möten. 

Samtliga benchmarkingföretag samt fallföretaget arbetade utefter förbättringscykeln. 

Fallföretagets 4Q modell kan ses som en modell av förbättringscykeln. Majoriteten av 

benchmarkingföretagen använder A3 format för förbättringsarbetet. Även Toyota använder A3-

format som förbättringsmodell (Liker, 2009). En tydlig struktur för dokumentation fanns för hela 

förbättringsprocessen från inkommande förslag till lärande ut i verksamheten.  Även färgkodning 

användes i de flesta fall för att visualisera status för respektive förbättringsförslag. Denna 

utformning saknades på fallföretaget.  Att arbeta med kvalitetsförbättringar bygger på att det 

alltid går att skapa ett högre kundvärde och bättre kvalitet till en lägre kostnad, betonar Bergman 

och Klevsjö (2012). Förbättringscykeln handlar till stor del om kommunikation och att bryta ner 

mål till delmål, förstå hur delmålen ska uppnås samt förstå de begränsningar som råder (Bicheno 

et al., 2011). Genom ett aktivt stöd från ledningen uppmuntras medarbetare att lyfta 

uppmärksammade avvikelser som är grunden för ständiga förbättringar (ibid.). Samtliga 

benchmarkingföretag ansåg sig ha stöd från ledning samt påtalade vikten av ledningens stöd för 

ständiga förbättringar och att tid för det kontinuerliga förbättringsarbetet fanns avsatt.                 

8.1.5 Visualisering av arbetsplats och information - 5S 

Kurdve (2014), Larsson (2008) och Petersson et al. (2009) framhåller att principer vägleder i 

valet av metoder och tekniker. En metod beskriver hur något ska utföras och genererar i sin tur 

ett resultat (Petersson et al., 2009). Metoder och tekniker har olika syften, antingen att analysera 

nuläget och identifiera slöserier eller fungera som ett ramverk för införande av leanarbetssätt 
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(Kurdve, 2014). 5S kan ses som ett av flera ramverk, menar Kurdve (2014) för införande av lean. 

Samtliga benchmarkingföretag samt fallföretag har infört 5S-program inom produktion. 

Benchmarking företag A, B och D har även 5S-program inom administration. Gemensamt för 

benchmarkingföretagen var att 5S-program initierades tidigt i införandeprocessen av lean. 

Fördelen med 5S är att en arbetsplats eller arbetsområde organiseras och visualiseras, anser Ortiz 

och Park (2011). Värdeskapande kan därmed maximeras då 5S fungerar som ett visuellt 

kontrollsystem kopplat till värdeflödet och där slöseri och variation kan reduceras (ibid.). Risken 

med att inte införa 5S inom administrativa stödprocesser är att dessa processer förblir utanför 

värdeflödets kontrollsystem och där olika former av slöserier förblir dolda. Ytterligare, kan 5S 

underlätta förankring av nya attityder och beteenden hos medarbetare och ledning (Bicheno et 

al., 2011; Nyaude, 2013; Petersson et al., 2009).  En väl fungerande arbetsplats blir en grund för 

standardiserat arbete och olika kvalitetsproblem kan förebyggas samtidigt som en grund för 

ständiga förbättringar skapas (Larsson, 2008).  En engagerad och driven ledning kan, framhåller 

Nyaude (2013) och Petersson et al. (2009), säkerställa att den nya standardiserade strukturen 

upprätthålls. Benchmarking företag A, C, och E samt fallföretag använde sig av en 5S-general 

eller lean coacher som driver och följer upp arbetet. Dock är det endast benchmarkingföretag A 

av dessa företag som infört 5S-program inom administrativa stödprocesser.  

Benchmarkingföretag A, B, C, D och E samt fallföretag använde sig av audits som utvärdering 

av pågående 5S-program. Bicheno (2004) och Nyaude (2013) anser att audits ger information 

om avvikelser och vidare rekommendationer kan förmedlas till medarbetare för att underlätta 

upprätthållande och vidareutveckling av 5S.  Både benchmarkingförtag A, C, E och fallföretag 

använde mätetal för 5S-program. Visualiseraring av resultat skedde på styrtavla eller 5S-tavla. 

Bicheno (2004) och Nyaude (2013) framhåller att visualiseringen av 5S-progarmet möjliggör att 

medarbetare kan göra jämförelse med tidigare utvärderingar och se progressionen. Endast 

benchmarkingföretag A hade denna form av utvärdering även inom administrativa stödprocesser. 

8.1.6 Sammanställning av identifierade faktorer samt icke värdeskapande aktiviteter 

I Tabell 20 redovisas en sammanställning av uppmärksammade faktorer och icke värdeskapande 

aktiviteter inom respektive område. 

Tabell 20. Sammanställning av identifierade faktorer samt icke värdeskapande aktiviteter 

Område Faktor Icke värdeskapande aktiviteter/ Slöserier 

Vägledande principer  Avsaknad av vägledande 

principer 

 Icke synliga värderingar 

 Avsaknad av principer med 

koppling till ett lean- 

förhållningssätt 

 Risk för avsaknad av vägledning vid 

beslutsfattning vilket kan resultera i olika 

former av slöseri 

 

 

 

Skapa kundvärde  Avsaknad av principer med 

koppling till att skapa 

kundvärde 

 Värdeflödesanalys, 

stödprocesser för order- och 

speditionsverksamhet 

 Risk för avsaknad av vägledning vid 

beslutsfattning vad gäller skapa kundvärde 

vilket kan resultera i olika former av slöseri 

 Samtliga slöserier; överproduktion, väntan, 

onödiga rörelser, felaktig process, 

produktion av felaktig tjänst, dåligt 

integrerade systemlösning, sökande efter 

information och data samt outnyttjad 

kreativitet, identifierade 
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Område Faktor Icke värdeskapande aktiviteter/ Slöserier 

Visuell styrning  Avsaknad av dagordning och 

mötesregler 

 Variation i dagliga möten 

 Bristande pedagogisk struktur, 

styrtavla 

 Otydlighet om var information 

ska skrivas på styrtavla 

 Ej uppdaterad information 

 Överflödig information 

 Mycket information 

 Information inte fullständig 

 Otydlig om informationens 

målgrupp 

 Information kvar under en 

längre tidsperiod 

 Platsbrist på styrtavlor 

 Visualisering av dagens process 

saknas 

 Visualisering av mätetal och 

status genom färgkodning ej 

tillämpat fullt ut 

 Mätetal som inte mäter 

processens prestanda och lyfter 

avvikelser 

 Avvikelsehantering 

 Lång hanteringstid 

 Bristande avvikelseuppföljning 

 Ansvarig tavelförare samt utformning av 

dagordning, styrtavlors struktur, 

informationsutbyte, mätetal samt 

avvikelsehantering resulterar i bristande 

informationsutbyte och kommunikation, 

vilket riskerar resultera i olika former av 

slöseri 

 Bristande arbetsförhållande/ arbetsmiljö 

kopplat till stress 

 

 

Ständiga förbättringar  Avsaknad av kontinuerliga 

förbättringsmöten 

 Avsaknad av tid för 

förbättringsarbete 

 Avsaknad av tydlig struktur för 

hur förbättringsförslag 

uppmärksammas, hanteras och 

lärande förmedlas 

 Avsaknad av förbättringstavla 

för visualisering av pågående 

förbättringsarbete 

 Bristande visualisering av 

pågående förbättringsförslag/ 

förbättringsarbete 

 Bristande ledningsstöd för 

kontinuerligt förbättringsarbete 

 Bristande kontinuerligt förbättringsarbete 

där olika former av slöserier inte 

uppmärksammas, hanteras och lärande 

förmedlas 

Lean metoder och 

tekniker – 5S 
 Avsaknad av 5S inom 

administrativa stödprocesser 

 Oengagerad ledning 

 Avsaknad av ledningens stöd 

för 5S inom administrativa 

stödprocesser 

 Avsaknad av kontinuerliga 

audits inom administrativa 

stödprocesser 

 Avsaknad av visualisering av 

resultat från 5S-audits 

 Avsaknad av 5S-ramverk, ledningsstöd, 

strukturerad uppföljning samt visualisering 

av resultat, riskerar att dölja olika former av 

slöseri 
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8.2 Utformning av effektiva och visuella stödprocesser och styrning  

- Problemfråga 2 

Hur kan stödprocesserna och styrningen potentiellt effektiviseras, visualiseras och 

kommuniceras inom industriell order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean?  

Att bli en leanverksamhet innebär enligt Liker (2009) att tillämpa lean produktion inom hela 

verksamheten. Med ett lean förhållningssätt är fokus ständigt på att minimera icke värdeskapande 

aktiviteter som inte skapar värde för kunden inom produktions- och administrativa stödprocesser. 

Ytterligare, framhåller Liker (2009) utvecklas organisationen genom att ständigt arbeta med 

ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande. Lean, framhåller Petersson et al. (2009) utgår 

från ett holistiskt förhållningssätt hur verksamheten ska bedrivas och som därmed påverkas av 

verksamhetens kultur, värderingar och principer. Att bli lean handlar om en ständig 

transformation mot en önskad vision (ibid.). Målet är, påpekar Larsson (2008), att genom ständig 

förbättring erbjuda kunden maximal service och kvalitet med minimala resurser.  

Nedan presenteras hur effektiva visuella stödprocesser och visuella styrning potentiellt kan 

utformas samt hur identifierade icke värdeskapande aktiviteter kan reduceras, genom införande 

av lean.  

8.2.1 Lean management 

För att förändras och bli en leanverksamhet både inom produktion och administration behöver 

fallföretagets ledning få insikt och förståelse för lean. Bhasin (2012) och Sörqvist (2013) menar 

att lean inledningsvis måste förankras i ledningen. Införande av lean bygger på förändringsarbete 

samt en transformation och enligt Larsson (2009) följer en förändringsprocess ett accelererande 

mönster. Ledningens roll har betydelse för hur vald lean strategi förstås, implementeras samt 

utvecklas betonar Jadhav et al. (2014). Leantransformation kräver en driven och engagerad 

ledare, betonar Bhasin (2012) och Sörqvist (2013). Ytterligare är införandet av lean beroende på 

ledningens fokus på lärande, menar Bergström och Westling (2009). Liker (2009) anser att 

framgångsrika ledare har god kunskap om verksamheten och har förmågan att utveckla, lära och 

leda leantransformation. Framgångsrika verksamheter, anser Sörqvist (2013), har ledare på olika 

nivåer som arbetar med ständiga förbättringar. Samtliga benchmarking företag är överens om att 

en förutsättning att lyckas med införandet av lean är en driven och engagerad ledning som 

avsätter tid och driver förändringsarbetet mot önskad vision. Andra faktorer av betydelse, som 

nämns av benchmarkingföretagen, är att använda sig av en tydlig struktur vid införande av lean, 

redan tidigt utbilda ledare och förändringsagenter i lean samt visualisera lean och skapa 

incitament för den fortsatta leantransformeringen.  

Blücher et al. (2005), Liker och Meier (2006) och Sörqvist (2013) menar att leaninförande initialt 

handlar om noggrann planering och upprättande av en handlingsplan. Ytterligare handlar den 

inledande fasen om att ta fram en definierad vision och det är betydelsefullt att ta hänsyn till de 

olika verksamhetsnivåerna där olika strategier, metoder och tekniker kan var lämpliga, 

framhåller Liker och Meier (2006). Verksamhetens leanmodell anpassas därmed till 

verksamhetens förutsättningar (Sörqvist, 2013). Samtliga benchmarkingföretag betonade 

betydelsen av en strukturerad leantransformering med en styrgrupp och ledning som leder arbetet 

framåt. Ytterligare hade samtliga benchmarkingföretag tagit stöd av externa förändringsagenter.  
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Blücher et al. (2005) framhåller att lean är en långsiktig process som kräver disciplin och stöd av 

en förändringsagent som kan underlätta arbetet och hålla det samlat och levande.  

Genom att förankra lean inom ledningen och använda sig av ledare som strukturerat och 

engagerat leder och driver ständiga förbättringar och lärande genom leantransformation skapas 

förutsättning för effektiva och visuella processer samt effektiv och visuell styrning.  

8.2.2 Vägledande principer 

Att bli lean innebär en ständig transformation där verksamheten leds och drivs utifrån ett 

resurssnålt förhållningssätt, menar Sörqvist (2013). Värderingar fungerar som en ram för 

verksamheten och principer anger tankesätt och riktlinjer för hur en verksamhet ska drivas, 

betonar Petersson et al. (2009). Fallföretaget använder idag de tre äldre värderingsorden ansvar, 

respekt och beslutsamhet som grund för beslutsfattning. Nya värdeordpar har börjat införas inom 

koncernen men dessa har ännu inte implementerats på fallföretaget. Inga vägledande principer 

finns utarbetade som stöd för beslutsfattning och för att skapa en leanfilosofi bör vägledande 

principer för verksamheten utarbetas utifrån de nya värdeordparen. Genom att visualisera 

vägledande principer i verksamhetens produktions- och administrativa stödprocesser ges 

förutsättning för förbättringsarbetet, att vara bestående, menar Larsson (2008). Ytterligare, 

poängterar Petersson et al. (2009), vägleder principerna medarbetarna mot lösningar som är 

förenliga med lean. Alla studerade benchmarkingföretag har utarbetat egna vägledande principer 

utifrån verksamhetens värderingar som är förenliga med lean. Poängen med leanprinciper, 

betonar Petersson et al. (2009) är att de har sin grund i värderingar och anger riktning för hur 

verksamheten ska drivas och vad verksamheten ska fokusera på. Principer vägleder i sin tur val 

av metoder och tekniker (Kurdve, 2014; Petersson et al., 2009). Metoder, i sin tur, beskriver 

genomförandet och resulterar i ett mätbart resultat (Petersson et al. (2009).  

Flertal lean metoder och tekniker som användes av samtliga benchmarkingföretag, användes 

även av fallföretaget. Larsson (2008) och Söderqvist (2013) betonar att lean framgång kan nås 

genom kulturförändring och inte enbart med metoder och verktyg. De utvalda vägledande 

principer bör utgå från verksamhetens behov, då varje verksamhet är unik och samtidigt vara 

förenliga med lean och ett resurssnålt förhållningssätt (Bhasin, 2012; Petersson et al., 2009). Den 

framtagna leanmodellen för en verksamhet fungerar som ett stöd för hur kommunikation ska ske 

anser Petersson et al. (2009) och Sörqvist (2013). Vägledande principer bör därmed visualiseras 

och kommuniceras i nära anslutning till processer och styrtavlor, vilket var fallet med majoriteten 

av studerade benchmarkingföretag. Gemensamt för större delen av benchmarkingföretagen var 

valet av principerna kundfokus, kvalitet, respekt för varandra, välfungerade team och ständiga 

förbättringar vilket alla ingår i de grundläggande principerna som Liker (2009) nämner och anses 

vara förenliga med lean.  

Genom att utarbeta vägledande principer som är förenliga med lean och fallföretagets 

värderingar ges stöd för beslutsfattning och val av leanmetoder och tekniker. Ytterligare genom 

att kommunicera och visualisera dessa i verksamhetens administrativa stödprocesser skapas 

förutsättning för effektiva och visuella processer samt effektiv och visuell styrning. 
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8.2.3 Skapa kundvärde 

All form av icke värdeskapande aktiviteter bör elimineras då de inte skapar värde för kund 

betonar Larsson (2008) och Liker (2009). Samma förhållningssätt råder för produktions- och 

administrativa stödprocesser (Larsson, 2008). Slöseri, ojämnheter och överbelastning kan, 

genom analys av processer, reduceras eller helt elimineras (ibid.). Analysmetoder som 

värdeflödesanalys och flödesdiagram är exempel på metoder och tekniker för att analysera 

nuläget för en process och identifiera olika slöserier. Vald metod och teknik bör vara väl 

förankrade i en verksamhets principer (Kurdve, 2014). Majoriteten av benchmarkingföretag hade 

vägledande principer som stödjer kundfokus, kvalitet, ständiga förbättringar och standardisering 

vilket är principer som är förenliga med lean. Genom att utarbeta vägledande principer med fokus 

på att skapa kundvärde kan fallföretaget underlätta beslutsfattning vad gäller metoder och 

tekniker förenliga med ett leanförhållningssätt samt främja ständiga förbättringar.  

Benchmarkingföretagen identifierade, genom värdeflödesanalys, olika former av slöseri och har 

därmed kunnat effektivisera sina processer inom främst produktion men även inom 

administration. Genomförd värdeflödesanalys på fallföretaget av stödprocesserna för order- och 

speditionsverksamheten påvisades ett flertal slöserier. Det uppmärksammades att ingen av 

processerna var stabila och till fullo repeterbara. Ytterligare noterades ojämn arbetsbelastning 

och felaktig sekvens. Stabila och standardiserade processer, betonar Locher (2011) och Sörqvist 

(2013), gör processer förutsägbara och en grund för ständiga förbättringar. En framtida 

värdeflödeskarta utarbetades med syfte att stabilisera och standardisera stödprocesserna samt 

reducera eller helt eliminera identifierade slöserier inom respektive stödprocess.  

Inom orderverksamheten kan den genomsnittliga cykeltiden för stödprocessen i den framtida 

värdeflödeskartan reducerats från 410 sekunder till 138 sekunder och ledtiden från 2,80 dagar 

till 1,24 dagar. Cykeltiden för kontroller och avvikelsehantering som stod för 48,9 % av 

cykeltiden kan reducerats. Detta genom automatisk respons från programvara att åtgärd utförts 

korrekt samt förändrat visuellt innehåll i kundorderbokningsprogram som gör att kunden 

underlättas att göra rätt vid bokningstillfället. Den senare åtgärden bidrar till att färre 

förfrågningar till kund måste skickas. Ytterligare kan cykeltiden reducerats genom att processer 

kombinerats eller helt eliminerats. Administratörens process kan underlättats genom att 

automatiska lösningar valts primärt och manuell hantering som ett tillval. Ledtiden kan reduceras 

genom att orderprogramvara automatiskt kategoriserar inkommande ärenden/ order samt att 

svarstid reducerats från kund genom utökat kundsamarbete. Ett ytterligare framtida önskemål 

framkom om en integrerad programvara som ersättning för flertalet programvara som används 

idag. Detta för att reducera väntan på grund av kommunikation mellan program samt kontroller 

för att säkerställa att korrekt information överförts mellan programvara.  

Inom speditionsverksamheten kan den genomsnittliga cykeltiden för stödprocessen i den 

framtida värdeflödeskartan reducerats från 777 sekunder till 578 sekunder och ledtiden från 6,06 

dagar till 1,84 dagar. Cykeltiden kan reducerats genom att minimera manuell hantering genom 

färdiga textmeddelanden och automatisk beräkningsfunktion. Genom denna åtgärd kan 

cykeltiden för förfrågan till kund reducerats. Färgkodade order, utökad uppdatering av orderlista, 

”drag och släpp” funktion samt digital signering av dokument kan ytterligare bidra till reducerad 

cykeltid. Manuell hantering av olika dokument kan reducerats genom digital överföring av 
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dokument till utlastning och reception. I undantagsfall, utifrån specifika kundbehov, kan denna 

hantering ske manuellt. Genom att utgå från att varje intern process arbetar utifrån ”rätt från mig” 

kan kontroller och behov av kontakt med andra interna avdelningar reduceras. Vid fel kan 

snabbmeddelanden användas. Genom digitalisering av dokumentation samt reducerad svarstid 

från kund, genom utökat kundsamarbete, kan ledtiden reduceras.  

Samtliga åtta administrativa slöserier överproduktion, väntan, onödiga rörelser, felaktig process, 

produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade systemlösning, sökande efter information och 

data samt outnyttjad kreativitet, som nämns av Larsson (2008), kan reduceras i den framtida 

värdeflödeskartan för respektive stödprocess. Hantering av order och leveranstid kan ske enligt 

kundens önskemål. Väntan kan reducerats genom att effektivisera processer, minimering av 

lager, förbättrad systemlösning samt utökat kundsamarbete. Olika rörelser kan minimerats 

genom att främst digitalisera signering och dokumenthantering. Förenklad standardiserad 

process och förbättrad systemlösning, minimerar memorering och sökande efter information 

vilket leder till att underlätta för administratören att göra rätt från början. Genom involvering av 

administrativ personal vid värdeflödesanalys kan administratörers egna processlösningar och 

idéer nyttjats. Bergström och Westling (2009) menar att en förändringsvilja kan skapas genom 

kunskap och förståelse om förändringsbehovet. En introduktion av ett 5S-program inom 

fallföretagets stödprocesser kan möjliggöra organisering och strukturering av arbetsplatsen som 

enlig Bicheno et al. (2011), Nyaude (2013) och Petersson et al., (2009) kan förankra nya attityder 

och beteenden hos medarbetare och ledning. En förbättrad utformning av arbetsplats och 

information utgöra en grund för standardiserat arbete framhåller menar Bicheno et al., (2011), 

Nyaude (2013). 

Samtliga benchmarkingföretag har från pilotprojekt analyserat flertalet processer inom sin 

verksamhet. Genom pilotprojekt kan erfarenheter, lärdomar och förtroende för lean skapas menar 

Blücher et al. (2005) och Sörqvist (2013). Bicheno et al. (2011) poängterar att risk för 

suboptimering föreligger. Genom att definiera och kartlägga verksamhetens alla processer kan 

ett större helhetsperspektiv uppnås betonar Blücher et al. (2005) och Sörqvist (2013). 

Fallföretaget rekommenderas därmed, för att erhålla ett större helhetsperspektiv och undvika 

suboptimering orsakad av analys av enskilda processer, att kartlägga övriga administrativa samt 

övriga processer inom verksamheten. 

Genom att initialt utarbeta principer med fokus på att skapa kundvärde kan beslutsfattning 

underlättas samt arbetet med ständiga förbättringar. Med hjälp av värdeflödesanalys har en 

framtida värdeflödeskarta för respektive stödprocess framtagits med syfte att stabilisera 

processerna och reducerats eller helt eliminerats identifierade slöserier. Fallföretaget 

rekommenderar att analysera övriga administrativa stödprocesser samt övriga processer för att 

få ett större helhetsperspektiv över verksamheten och därmed undvika suboptimering. 

8.2.4 Visuell styrning 

Visuell information och kommunikation är nödvändigt och skapar ett visuellt kontrollsystem där 

olika former av slöserier identifieras och kontinuitet i verksamheten skapas, menar Ortiz och 

Park (2011). En styrtavla bör på ett tydligt och visuellt sätt presentera information, enligt 

Petersson et al. (2009) och Larsson (2008), genom att vara pedagogisk strukturerad. Majoriteten 

av alla benchmarkingföretag använde en enhetlig strukturerad och visuell dagordning för sina 
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dagliga möten anpassad till de olika ledningsnivåerna. Genom införandet av en enhetlig 

strukturerad och visuell dagordning på fallföretagets olika dagliga möten möjliggörs att rätt 

information, vid rätt tillfälle, vid rätt plats finns tillgängligt samt att mötesfrekvens och variation 

beroende på tavelförare begränsas. 

Samtliga benchmarkingföretag behandlar säkerhet, närvaro, kvalitet/ avvikelser, processläge/ 

status, mätetal samt övrigt. Huvudfokus är att få en snabb överblick över dagsläget både vad 

gäller processer, resurser, avvikelser samt lyfta framkomna avvikelser både visuellt och muntligt. 

Avvikelser, vid bristande säkerhet kan uppmärksammas och hanteras på daglig basis. 

Närvarostatus möjliggör förutsägelse av dagens processresultat kopplat till antalet tillgängliga 

medarbetare samt eventuell omfördelning av resurser. Samtliga benchmarkingföretag samt 

fallföretag använder gröna eller röda magneter eller text för att visa närvaro. Fallföretaget 

använder magneter för närvaro på dagliga möten för stödprocesserna. Fallförtaget 

rekommenderas att fortsätta följa upp säkerhet och närvaro på dagliga möten för operations men 

att även behandla säkerhet på dagliga möten på stödprocessnivå, detta för att säkerställa att 

avvikelser inom alla nivåer uppmärksammas. Ytterligare bör fallföretaget utöka 

närvarouppföljningen på operationsavdelningens styrtavla på medarbetarnivå, detta för 

visualisera varje enskild medarbetare samt underlätta resursfördelning. 

Kvalitet/ avvikelser hanteras av samtliga benchmarkingföretag. Larsson (2008) menar att dagliga 

möten kan synliggör olika problem, brister och fel som möjliggör förbättringsarbete. Avvikelser, 

menar Petersson et al. (2009) synliggör värdeflödets prestanda och driver förbättringsarbetet. 

Alla benchmarkingföretag använder uppmärksammade avvikelser i sitt kontinuerliga 

förbättringsarbete. Benchmarkingföretag A lyfte dagligen problem som noteras på en 

problemlista som var tänkta att lösas inom en kort tidsperiod.  Benchmarkingföretag C noterade 

i efterhand olika former av processtrultid. Dessa kan utgöra en bas för verksamhetens 

förbättringsarbete. Fallföretaget noterar uppkomna avvikelser under olika rubriker för daglig 

styrning för stödprocesserna samt operationsavdelningen. På operationsavdelningens dagliga 

möten noteras avvikelser på styrtavla under respektive avdelning eller som aktivitet. En 

osäkerhet förekommer om var avvikelser ska noteras och många avvikelser har lång 

hanteringstid och saknar i många fall datering samt ansvarig ägare. För att undvika osäkerhet och 

tydliggöra hur avvikelser ska hanteras bör en tydlig struktur skapas. Problem som snabbt går att 

åtgärda kan noteras på aktivitetslista för respektive ledningsnivå och dateras samt tilldelas 

aktivitetsägare. Avvikelser med längre hanteringstid kan hanteras i verksamhetens kontinuerliga 

förbättringsarbete, vilket samtliga benchmarkingföretag gör. 

Benchmarkingföretag har olika strategier för att redovisa status på sina processer. 

Benchmarkingföretag A, B och D använder orderkort för respektive order med färgkodning 

vilket gör det möjligt att studera var varje order befinner sig i värdeflödet samt dess nuvarande 

status. Vid dagliga möten kan en diskussion föras angående orders progression i värdeflödet och 

status i förhållande till leveranstider. Benchmarkingföretag B, C och E använde sig av en 

avstämning för varje delprocess med hjälp av grön, gul och röd, vilket ger en snabb blick över 

nuvarande status och eventuellt behov av resursförstärkning. Ytterligare redovisade 

benchmarkingföretag C status för gårdagen, dagen och imorgon vilket gav en snabb överblick 

över ett längre tidsintervall.  Fallföretaget hade inte denna visuella form att daglig uppföljning 
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för sina administrativa stödprocesser eller övriga processer. Genom att ange daglig status med 

färgkodning på dagliga möten på de olika ledningsnivåerna kan processernas prestanda tydligare 

visualiseras och kommuniceras. Inom orderverksamhetens stödprocess finns sena order som från 

att blivit registrerade som sena är osynliga i systemet fram tills att de blir bokade. Dessa order 

kan visualiseras genom att använda sig av orderkort för att synliggöra dess progression i 

värdeflödet med syfte att reducera ledtid. Även samma utformning kan användas för 

kundorsakade förseningar. Några av benchmarkingföretagen hade ytterligare information om 

veckans kundbehov. Denna lista fanns tillgänglig och informationen var färgkodad för att 

synliggöra status för respektive kundbehov. 

Mätetal, på samtliga benchmarkingföretag, är begränsade för respektive ledningsnivå för att ange 

status på stödprocess och lyfta avvikelser. Främst veckovis gavs en utökad information av ett 

flertal mätetal hos majoriteten av benchmarkingföretagen. Flertalet mätetal har tagits fram i 

samarbete med medarbetare. Liker och Meier (2006) betonar att leanmätetal fungerar som 

indikatorer som belyser problem och genom att gå till rotorsaken kan det verkliga problemet 

synliggöras. Det betydelsefullt att säkerställa att valda mätetal verkligen mäter det de är tänka att 

mäta samt att de stödjer verksamhetens leanförhållningssätt (ibid.). Ytterligare bör antalet 

mätetal begränsas, framhåller Bicheno (2004). Valda mätetal ska även kunna vara påverkbara av 

medarbetarna. Fallföretaget använder, på operationsavdelningens dagliga möten, en mängd olika 

mätetal. Brister, vad gäller dess uppdatering, förekommer frekvent. Upplevelsen var generellt att 

mycket information skulle förmedlas vilket medförde att många mätetal inte behandlades under 

dagliga möten. För att lättare kunna förmedla korrekt information och reducera 

informationsmängd, bör befintliga mätetal begränsas på fallföretaget. Mätetal bör urskiljas som 

verkligen indikerar processernas status och kan kopplas samman med verksamhetens principer 

och leanförhållningssätt. Ytterligare bör valda mätetal vara påverkbara av berörda medarbetare. 

Genom att förstå mätetalens betydelse skapas motiverade medarbetare, menar Petersson et al. 

(2009). För att minimera informationsmängd kan mätetal urskiljas och som endast presenteras 

veckovis. På dagliga möten för stödprocesserna brister befintliga mätetal i förmåga att synliggöra 

processernas prestanda och främst förmåga att lyfta avvikelser Nya mätetal, som på ett bättre sätt 

indikerar stödprocessernas prestanda, kan fungera som stöd för att uppmärksamma olika 

problem, fel och brister. Kurdve (2014) betonar att det är betydelsefullt att valda mätetal har 

relevans till aktuell nivå och att mätningarnas intervall speglar kontrollen över variablers 

variation. Med stöd av rätt mätetal kan fokus gå från själva mätvärdet och uppkommen stress i 

samband med ej uppnått målvärde, till identifikation av avvikelser. Petersson et al. (2009) 

framhåller att det finns ett nära samband mellan verksamhetens mätetal och medarbetares 

engagemang samt val av förbättringsaktiviteter. Mätetal kan fungera som pådrivare till önskade 

beteenden anser Bicheno et al. (2011) och Petersson et al (2009). 

Samtliga benchmarkingföretag använde färgkodning och/ eller grafer för att visualisera mätetal. 

Magneter med färg gav en snabb visuell indikation om mätetalets målvärde är uppfyllt eller ej. 

Grafer är ett tydligt sätt att visa ett mätetals utveckling under en längre tidsperiod och ger 

indikation om trender. Petersson et al. (2009) framhåller att visualisering av trender kan signalera 

ett förbättringsmönster. För att underlätta snabb visuellt informationsutbyte på fallföretaget kan 

mätetal i form av siffror presenteras med hjälp av färgade magneter i de fall där siffror inte är 
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nödvändigt. För studie av mätetals trender bör grafer användas, vilket är fallet för befintliga 

mätetal inom stödprocesserna för order- och speditionsverksamheten. 

Genom en upprättad enhetligt, strukturerad och visuell dagordning på fallföretaget kan rätt 

information, vid rätt tillfälle vid rätt plats förmedlas samt variation kopplat till mötesfrekvens 

och tavelförare begränsas. En ny struktur på dagordningen förordas, samt användning av visuella 

verktyg, för att på ett tydligare sätt visualisera daglig status, de behov som råder samt 

identifikation av avvikelser. Befintliga mätetal bör begränsas för att reducera informationsutbytet 

samt säkerställa att korrekt information förmedlas. Mätetal kan med fördel visualiseras med 

magneter och grafer för att kunna ge snabb återkoppling om status och trender. För 

stödprocesserna för order- och speditionsverksamheten rekommenderas mätetal som har 

förmåga att indikera processernas prestanda samt lyfta avvikelser och kunna vara påverkbara av 

medarbetare. Genom en förändrad struktur på dagliga möten och styrtavla kan information som 

är av betydelse visualiseras och olika identifierade slöserier reduceras, vilket möjliggör 

effektivisering och visualisering av stödprocesser samt styrning. 

8.2.5 Visualisering av ständiga förbättringar 

Fallföretaget använder idag förbättringscykeln enligt koncernens 4Q-modell för sitt 

förbättringsarbete. En leantransformation innebär ett strukturerat och kontinuerligt arbete med 

ständiga förbättringar som genomsyrar hela verksamheten och dess stödprocesser, vilket 

fallföretaget idag saknar. Petersson et al. (2009) betonar vikten av att ständigt studera processer 

och det som hindrar medarbetaren från att utföra förväntat arbete. Att fånga upp avvikelser i 

processer driver förbättringsarbetet och målsättningen att skapa ett högre kundvärde och bättre 

kvalitet till en lägre kostnad (Bergman och Klevsjö, 2012). 

Gemensamt för alla benchmarkingföretag var att samtliga hade vägledande principer som stödjer 

arbetet med ständiga förbättringar. Samtliga benchmarkingföretag använde sig av 

förbättringsgrupper, veckovisa förbättringsmöten, kontinuerlig uppföljning av förbättringsarbete 

samt avsatte tid för förbättringsarbete. Ytterligare fanns en strukturerad förbättringstavla där 

förbättringsarbetet visualiserades. Benchmarkingföretag A, C och D hade en del av 

förbättringstavlan där uppkomna avvikelser kontinuerligt dokumenteras av medarbetare. 

Uppkomna avvikelser på benchmarkingföretag B och E dokumenterades med hjälp av en 

ärendeblankett. För samtliga benchmarkingföretag skedde rangordning av inkommande 

avvikelser och antalet pågående förbättringsprojekt begränsades till 1-5 st. Benchmarkingföretag 

A, B och E hade en förbättringstavla per förbättringsgrupp, benchmarkingföretag C och D hade 

en gemensam tavla för alla pågående förbättringsprojekt. Varje pågående förbättringsprojekt 

noterades på förbättringstavla, daterades när avvikelse ska vara hanterat samt tilldelades ägare. 

Majoriteten av benchmarkingföretagen daterade även när avvikelse uppkommit. För 

förbättringsprojekt användes ett A3 format av förbättringscykeln där valt förbättringsprojekt 

brutits ner i delmål. Majoriteten av benchmarkingföretagen använde veckovisa delmål för 

förbättringsarbetet. Benchmarkingföretag A skrev aktuellt delmål med grönt. Aktuell status för 

respektive förbättringsprojekt angavs med grön eller röd magnet av majoriteten av 

benchmarkingföretagen. Benchmarkingföretag A visualiserade var förbättringsprojektet befann 

sig som en punkt i en fyrdelad cirkel. Benchmarkingföretag E använde A3 format på 

förbättringstavla och visualiserade var förbättringsprojektet befann sig i förbättringscykelns fyra 
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steg. Benchmarkingföretag hade ytterligare avsatt tid för att arbeta med förbättringsprojekt och 

avstämning sker veckovis genom ett kort möte. Struktur för hur förbättringsgrupper arbetar samt 

dagordning för avstämning fanns dokumenterat för samtliga benchmarkingföretag. Samtliga 

benchmarkingföretag hade en aktiv ledningen som stöttade förbättringsarbetet.  Petersson et al. 

(2009) menar att en verksamhet genom att analysera avvikelser och söka rotorsak hindrar 

avvikelsen från att inträffa igen. Genom att arbeta strukturerat och kontinuerligt med 

förbättringsarbete byggs kvalitet in i befintliga processer, framhåller Larsson (2008), vilket 

kännetecknar framgångsrika leanverksamheter. Samtliga benchmarkingföretag förmedlade 

resultat och lärande vid avstämningsmöten och dokumenterade och arkiverade avslutade 

förbättringsprojekt. Benchmarkingföretag A utmärkte sig genom att veckovis visuellt presentera 

förbättringsgruppernas genomförda, pågående förbättringsprojekt samt förbättringsprojekt som 

var på tur i en tabell på styrtavla. Ytterligare visades det totala antalet förbättringsprojekt för 

respektive förbättringsgrupp samt för hela verksamheten. Årets genomförda förbättringsprojekt 

visualiserades för medarbetare och besökare i form av bollar i plaströr. 

Fallföretaget kan genom att införa förbättringsgrupper, veckovisa förbättringsmöten, 

kontinuerlig uppföljning av förbättringsarbete samt tilldela förbättringsgrupper avsatt tid för 

förbättringsarbete genom aktivt ledningsstöd, utveckla sitt befintliga förbättringsarbete. Genom 

en enhetlig struktur och upprättande av förbättringstavlor, dagordning, dokumentationsrutiner 

samt statusuppföljningar kan det kontinuerliga förbättringsarbetet effektiviseras och visualiseras. 

Genom medarbetares involvering kan deras kompetens inom stödprocesserna nyttjas. Liker och 

Meijer (2006) belyser vikten av att lära medarbetare att bli problemlösare i det dagliga arbetet. 

Att lyckas med lean, betonar Sisson och Elshennawy (2015), beror till hög grad på verksamhetens 

förmåga att skapa en egen lean kultur under ständig förbättring. 

Fallföretaget kan genom att införa vägledande principer, som stödjer arbete med ständiga 

förbättringar, ge större fokus på aktivt förbättringsarbete. Genom att utveckla förbättringsarbetet 

och aktivt arbeta med avvikelser inom de administrativa stödprocesserna med hjälp av 

förbättringsgrupper, förbättringstavlor och avsatt tid, med stöd från ledningen, kan förutsättning 

skapas för effektiva och visuella stödprocesser samt effektiv och visuell styrning av processernas 

ständiga förbättringar. 

8.2.6 Visualisering av arbetsplats och information – 5S 

5S kan ses som en metod eller teknik för att eliminera olika former av slöseri och variation 

betonar Bicheno et al. (2011). Fallföretaget har idag infört ett 5S-program inom produktions- och 

packningsavdelningen med kontinuerliga audits där arbetets progression mäts, däremot saknas 

en motsvarighet för de administrativa stödprocesserna. Utifrån värdeflödesanalys 

uppmärksammades att en enhetlig utformning av arbetsplats och information för de båda 

studerade stödprocesserna saknades. En väl fungerande arbetsplats, framhåller Bicheno et al., 

(2011), Nyaude (2013) och Petersson et al. (2009), skapar en grund för standardisering. 

Ytterligare kan 5S fungera som ett stöd för att förankra nya attityder och beteenden hos 

medarbetare och ledare (ibid.). 

Samtliga benchmarkingföretag hade tidigt i sin leantransformation börjat införa ett 5S-program. 

Gemensamt för alla benchmarkingföretag var att införandet fokuserade på 

produktionsprocesserna. Benchmarkingföretag A, C, E och fallföretag hade en leangeneral eller 
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leancoach som drev 5S-arbetet. Benchmarkingföretag A, B, C, E och fallföretag använde 

kontinuerliga audits och företag A, C, E och fallföretag mätte resultatet från varje uppföljning i 

form av ett mätetal. Trots uppmärksammade fördelar med införandet av 5S har dock endast 

benchmarkingföretagen A, B och D infört 5S inom administrativa stödprocesser. 5S kan, enligt 

Ortiz och Park (2011), ses som en metod för visuell styrning för att organisera det värdeskapande 

arbetet. 

Benchmarkingföretag A utmärkte sig genom att ha en gemensam struktur för både produktion 

och administration. Införandet av 5S påbörjade som ett förbättringsprojekt och ett gemensamt 

event där en standard skapades för verksamheten. Audits och bedömning skedde varannan vecka 

inom administration av personal från produktion och administration och resultatet från varje del 

av verksamheten presenterades på daglig styrtavla veckovis och ett gemensamt värde för hela 

verksamheten beräknades. Ytterligare visade benchmarkingföretag A resultatet för varje 5S-

område genom att i tabellform visa startläge, nuläge samt målvärde. Benchmarkingföretag A, C, 

E och fallföretag använde en 5S-tavla eller anvisad plats på styrtavla för dagliga möten, för att 

illustrera 5S resultat. Benchmarkingföretag B illustrerade de olika 5S-stegen på förbättringstavla 

med koppling både till administrations och produktion. 

Fallföretaget kan, genom att införa 5S-program även inom de administrativa stödprocesserna, 

med syfte att skapa välorganiserade arbetsplatser där olika slöserier reduceras eller elimineras. 

Dock, påpekar Bicheno et al. (2011), bör 5S förankras i verksamhetens vision för att nå 

framgång. Genom att använda erfarenheter från påbörjat införande av 5S-program inom 

produktions- och packningsavdelning kan det vidare arbetet även inkludera de administrativa 

stödprocesserna. En enhetligt utförande för både produktions-, packningsavdelningen samt för 

de administrativa stödprocesserna gör det möjligt att visuellt visa avdelningarnas samt hela 

verksamhetens progression. Visualiseringen gör att medarbetare kan göra jämförelser med 

tidigare resultat, menar Bicheno (2004) och Nyaude (2013), samt dra lärdomar från varandras 

erfarenheter. 

Genom att även införa 5S-program inom administrativa stödprocesser med grund från erfarenhet 

av införande av 5S inom produktion- och packningsavdelningen, kan olika former av slöseri och 

variation reduceras eller helt elimineras vilket kan skapa förutsättning för effektiva och visuella 

stödprocesser samt effektiv och visuell styrning. 

8.3 Val av mätetal som visualiserar stödprocesser – Problemfråga 3 

Vilka potentiella mätetal kan visualisera de industriella administrativa stödprocesserna inom 

order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean? 

Att välja lämpliga mätetal, framhåller Anand och Kodali (2006) och Söderqvist (2013) handlar 

om att identifiera verksamhetens mål och besluta om vilka mätetal som uppnår syftet. 

Fallföretagets mätetal för order- och speditionsverksamheten har identifierats som bristande vad 

gäller förmåga att visa stödprocessernas prestanda samt främst lyfta avvikelser. Mätetal fungerar 

som indikatorer som belyser problem anser Liker och Meier (2006). Petersson et al. (2009) menar 

att prestationsmått bör vara kopplade till ett leanförhållningssätt. Ytterligare bör valt mätetal vara 

påverkbara av medarbetare, betonar Bicheno (2004). Förståelse över mätetal kan skapa 
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engagerade och motiverade medarbetare och fungera som pådrivare till önskade beteenden, 

framhåller Petersson et al. (2009). 

Majoriteten av benchmarkingföretag hade med hjälp av medarbetare tagit fram lämpliga mätetal 

som indikerade processernas status och samtidigt kunde kopplas samman med verksamhetens 

principer och leanförhållningssätt. Ett mätetal bör, enlig Petersson et al. (2009) vara relevant, 

begripbart och ge en bild av nuläget. För att fallföretaget ska kunna mäta stödprocessernas 

prestanda och fungera som indikator för identifikation av avvikelser och därmed stödja 

förbättringsarbetet, bör nya mätetal framtas. Vanliga mätetal för leanverksamheter, menar 

Bicheno (2004), är ledtid, kundtillfredsställelse, förmåga att möta kvantitet och kvalitet samt 

lageromsättning. Ytterligare mätetal är enligt samma författare och kvalitet, kostnader, 

leveranssäkerhet, moral, ledning och säkerhet. Liker och Meier (2006) nämner ledtid, kvalitet 

och utrustningens effektivitet samt moral som vanliga leanmätetal. Fallföretagets värderingar 

grundar sig på värdeorden ansvar, respekt och beslutsamhet. Koncernens nya värdeordpar har 

ännu inte implementerats på företaget. Befintliga vägledande principer saknas vilket kan 

begränsa vägledningsförmågan. Dock har fallföretaget ett generellt ekonomiskt fokus på 

effektiva processer, förbättringar för att reducera kostnader och inom högsta ledning ligger fokus 

på risk, kvalitet, kostnader och kundservice. 

Båda stödprocesserna inom order- och speditionsverksamheten har flera mätetal. Gemensamt för 

benchmarkingföretagen var det begränsade antalet mätetal för en process, vilket tyder på att 

antalet mätetal bör begränsas på fallföretaget. Orderverksamhetens syfte är att boka order, skicka 

ordererkännande till kund samt erbjuda kunden en tillfredsställande kundservice genom snabb 

respons. Mätetalet, responstid mot kund, för orderverksamhetens stödprocess mäter antalet 

bokade order och sena order inom en tidsperiod två dagar. Ingen hänsyn tas under vilken tidpunkt 

en order ankommer till orderbox. Sena order faller därefter utanför mätetalet för att i ett senare 

läge registreras som bokade. Mätetalet kan sägas mäta processens förmåga att möta kvantitet 

som här står för antalet inkommande order samt bokade och sena order. Ytterligare kan mätetalet 

visa på hur kundtillfredsställelse möts utifrån målvärde. Både förmåga att möta kvantitet och 

kundtillfredsställelse nämns av Bicheno (20004) som vanliga leanmätetal. Sena order faller 

därefter ur mätetalet vilket medför att befintligt mätetalet kan anses bristande. Sena order 

hanteras utanför stödprocessen och resulterar i olika ledtider. Någon djupare analys och 

förbättringsåtgärder för att reducera ledtiden för sena order saknas. Vid värdeflödesanalys kunde 

konstateras att stödprocessen för orderverksamheten inte är stabil och standardiserad. Ytterligare 

identifierades olika former av slöserier. Flertalet avvikelser identifierades även vid dagliga 

möten. Inom orderverksamheten var 70 % av de uppmärksammade avvikelserna kopplade till 

olika former av störningar. 

Bicheno et al. (2011) och Petersson et al. (2009) betonar att mätetal måste anpassas till mål och 

driva önskade beteenden inom en verksamhet. Målet med stödprocessen är att erbjuda kunden 

snabb service vid bokning av order. Befintligt mätetal bör därmed ta hänsyn till målvärde för 

kundtillfredsställelse på två dagar, detta genom att mäta tidpunkt då order anländer till orderbox. 

Detta gör att alla inkommande order får samma förutsättning oavsett vid vilken tidpunkt på dagen 

ordern anländer till orderbox. Sena order utanför mätetalet kan inte direkt påverkas av 

medarbetare inom stödprocessen men reducerar förmågan att tillfredsställa snabb respons till 
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kund. Flertalet benchmarkingföretag använde sig av orderkort för att visualisera var en order 

befinner sig i värdeflödet på styrtavla. Genom att visualisera sena order på liknande sätt kan 

dessa order kontinuerligt följas upp för att möjliggöra reducering av ledtid. Då avvikelser i form 

av olika störningar uppmärksammats bör strultid för order med avvikande process mätas, samt 

orsak anges, för att ges förmåga att hantera dessa störningar i förbättringsprojekt och därmed 

reducera olika former av slöseri. 

Speditionsverksamhetens syfte är att boka transport av gods till kund, att färdigställa 

leveransdokument och fakturor samt erbjuda en tillfredställande kundservice genom korrekt 

leverans i tid till kund. Speditionsverksamhetens stödprocess är beroende på tidigare processer 

prestation. En försening i ett tidigare internt processteg kan påverka stödprocessens förmåga att 

säkerställa leveranser i tid till kund.  Inom stödprocessen för speditionsverksamheten finns 

flertalet mätetal; kundorsakade förseningar, förseningar orsakad av samlastning, 

leveranssäkerhet, ackumulerad leveranssäkerhet samt ackumulerad fakturering. Ingen av 

mätetalen, förutom leveranssäkerhet, har förmåga att visa processens prestanda. Både mätetalen 

kundorsakade förseningar och förseningar orsakade av samlastning har dock förmågan att lyfta 

avvikelser kopplade till kund och samlastning och kostnader orsakade av dessa förseningar. 

Däremot har medarbetare inom stödprocessen svårt att påverka mätetalen samt ackumulativa 

faktureringen, vilket Bicheno (2004) och Petersson (2009) menar är betydelsefullt. Ytterligare 

bör valt mätetal lyfta avvikelser som kan skapa en grund för ständiga förbättringar (Liker och 

Meier, 2006). Samlastningsförseningar kan hanteras redan vid bokningsskedet av 

orderavdelningen för att säkerställa att leveransdatum är samstämmigt med kundens önskemål 

om samlastning, vilket gör detta befintliga mätetal överflödigt. Vid värdeflödesanalys kunde 

konstateras att stödprocessen för orderverksamheten inte är stabil och standardiserad. Ytterligare 

identifierades olika former av slöserier. Flertalet avvikelser identifierades även vid dagliga 

möten. 

Stödprocessens mål är att säkerställa transport i tid till kund och ett nytt mätetal bör därmed ha 

förmågan indikera problem med leveranssäkerhet samt kundtillfredsställelse, enligt Liker och 

Meier (2006). Leveranssäkerhet och kundtillfredsställelse nämns av Bicheno (2004) som 

användbara leanmätetal och är ett av mätetalen som används på fallföretaget idag. Varje order 

består av en eller flera orderrader. Att mäta förhållandet mellan antalet packade orderrader 

levererade i tid och antalet försenade orderrader kan uppmärksamma medarbetaren om 

processens förmåga och samtidigt ta hänsyn till orders olika storlek. Petersson et al. (2009) 

betonar at ett mätetal bör vara relevant, begripbart och ge en bild av nuläget. Grundorsaken till 

varför en orderrad blir sen bör utredas och ligga till grund för ständiga förbättringar. Då mätetalet 

även kan inkluderar avvikelser kopplade till andra interna processer, är det av betydelse att 

uppmärksamma övriga interna processer om denna problematik och därmed skapa en grund för 

kontinuerligt förbättringsarbete även utanför speditionsavdelningens stödprocess. Flertalet 

benchmarkingföretag använde sig av orderkort för att visualisera var en order befinner sig i 

värdeflödet på styrtavla. Genom att visualisera kundorsakade förseningar på liknande sätt kan 

även dessa order kontinuerligt följas upp och därmed inte i behov att mätas på 

speditionsavdelningen. Dock, då det förekommer olika former av störningar, bör strultid mätas, 

samt orsak anges, för att ges förmåga att hantera dessa störningar i förbättringsprojekt och 

därmed reducera olika former av slöseri. 
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Fallföretagets stödprocessers prestanda och förmåga att lyfta avvikelser inom order- och 

speditionsverksamheten är av betydelse, för att möjliggöra kontinuerligt förbättringsarbete. Rätt 

mätetal kan fungera som indikatorer på problem (Liker och Meier, 2006) och ett begränsat antal 

mätetal har presenterats. Det är dock av betydelse att involvera medarbetare i den slutgiltiga 

utformningen av mätetalen (Bicheno, 2004). 
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9 DISKUSSION, SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 

Avsnittet presenterar en diskussion och slutsats utifrån studiens syfte och 

problemfrågeställningar. Därefter följer en metoddiskussion där studiens val av metod och 

tillvägagångsätt behandlas. I avsnittets avslutande del presenteras rekommendationer för 

fortsatta studier. 

9.1 Identifikation av icke värdeskapande aktiviteter – Problemfråga 1 

Vilka icke värdeskapande aktiviteter begränsar de administrativa stödprocessernas och den 

visuella styrningens effektivitet inom industriell order- och speditionsverksamhet? 

Utifrån studerad litteratur i kombination med en fall- och benchmarkingstudie har icke 

värdeskapande aktiviteter identifierats som begränsar industriella administrativa stödprocessers 

och den visuella styrningens effektivitet. Enighet råder om att lean kan betraktas utifrån ett 

strategiskt och operativt perspektiv, där det strategiska perspektivet definierar organisationens 

förmåga att skapa kundvärde och där det operativa perspektivet definierar val av olika lean 

metoder samt tekniker för identifikation och eliminering av olika form av slöseri. Med 

utgångspunkt från strategisk och operativt leanperspektiv rörande områdena vägledande 

principer, skapa kundvärde, visuell styrning, ständiga förbättringar samt visuell arbetsplats har 

olika icke värdeskapande aktiviteter kunnat identifieras som reducerar stödprocessernas och den 

visuella styrningens effektivitet. För att underlätta analys kategoriserades identifierade icke 

värdeskapande aktiviteter vid värdeflödesanalys utefter de åtta administrativa slöserierna, som 

reducerar ett värdeflödes förmåga att skapa kundvärde. Övriga identifierade icke värdeskapande 

aktiviteter kategoriserades utefter respektive studerat område. 

Avsaknad av vägledande principer och värderingar utifrån ett leanförhållningssätt kunde 

konstateras utgöra en risk för bristande vägledning vid beslutsfattning. Frånvaro av vägledande 

princip kopplat till att skapa kundvärde blev synligt i samband med värdeflödeskartläggning där 

samtliga åtta administrativa slöserierna kunde identifieras. Identifierade slöserier bestod främst 

av flertalet kontroller, manuell hantering, lager av order och dokumentation, onödiga rörelser, 

sortering och sökning, felaktiga processer och produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade 

systemlösningar samt ej utnyttjad kreativitet hos medarbetare. Ojämn arbetsbelastning, variation 

och felaktig sekvens samt avsaknad av enhetlig utformning av arbetsplats och information var 

andra identifierade faktorer som orsakar olika former av slöseri. Ytterligare noterades att 

administrativa stödprocesser inte var stabila och standardiserade vilket utgör grunden för 

ständiga förbättringar inom lean, med syfte att kontinuerligt effektivisera processer. 

Effektiv visuell styrning utgör grunden för synliggörande av stödprocessers prestanda och 

identifikation av fel, brister och problem. Flera faktorer kunde identifieras som reducerar 

visualisering av verksamhetens stödprocesser vid fallföretagets dagliga möten. Identifierade 

faktorer kunde kopplas samman med ansvarig tavelförare samt utformning av dagordning, 

styrtavlans struktur, informationsutbyte, mätetal och avvikelsehantering. Brister i information 

och kommunikation kan därmed anses orsaka olika former av slöseri. Att arbeta med ständiga 

förbättringar innebär att ständigt utvecklas och bidra till att ständigt utveckla verksamhetens 

processer samt lärande inom verksamheten. Bristande kontinuerligt och strukturerat 

förbättringsarbete samt visualisering kunde fastställas bidra till att olika slöserier inte 
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uppmärksammas, hanteras och lärande förmedlas. Låg hanteringsfrekvens och lång hanteringstid 

av avvikelser samt ostrukturerad förbättringsprocess uppmärksammades. Ytterligare saknades 

vägledande princip som stödjer arbetet med ständiga förbättringar och stödjer beslutsfattning och 

val av metoder och tekniker för förbättringsarbetet. Visualisering av arbetsplats och information 

är en metod för att skapa en väl fungerande arbetsplats samt förankra nya attityder och beteenden 

hos medarbetare. Avsaknad av ett ramverk för en enhetlig utformning av administrativa 

stödprocesser samt kontinuerlig uppföljning och visualisering, identifierades utgöra en risk för 

att dölja olika former av slöseri. 

Fallstudien har bidragit till att synliggöra icke värdeskapande aktiviteter som kan påverka 

industriella administrativa stödprocessers samt styrningens effektivitet och förmåga att 

visualisera processernas prestanda och lyfta avvikelser. Forskningsstudiens första problemfråga 

har kunnat besvaras, inom definierad avgränsning, utifrån genomförd värdeflödesanalys, 

observationer av daglig styrning, intervjuer samt benchmarking- och litteraturstudie. För att 

effektivisera och visualisera stödprocesser och styrning är det av betydelse att finna en potentiell 

utformning som reducerar eller eliminerar icke värdeskapande aktiviteter som begränsar 

administrativa stödprocesser och dess styrning. 

9.2 Utformning av stödprocesser och styrning - Problemfråga 2 

Hur kan stödprocesserna och styrningen potentiellt effektiviseras, visualiseras och 

kommuniceras inom industriell order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean? 

En potentiell utformning av effektiva och visuella industriella administrativa stödprocesser och 

styrning har genom en litteratur- samt benchmarkingstudie kunnat skapas utifrån fallföretagets 

förutsättningar. Detta i syfte att skapa effektiva och visuella stödprocesser och styrning utifrån 

ett leanförhållningssätt, där icke värdeskapande aktiviteter kontinuerligt reduceras eller 

elimineras och där lärande stimuleras. 

Införande av lean innebär en ständig transformation mot en önskad vision. Framgång med 

införande av lean innebär att förankra lean inom ledningen samt använda sig av ledare i alla 

nivåer som strukturerat och engagerat driver ständiga förbättringar och lärande. Införande av lean 

kräver, i ett tidigt skede, en tydlig utarbetad handlingsplan samt utbildning av ledare och 

förändringsagenter, som kan stödja transformationsprocessen och skapa incitament för det 

fortsatta förändringsarbetet. En förutsättning för att lyckas är ledare som avsätter tid samt 

engagerat driver transformeringen mot önskad vision. Genom att utarbeta gemensamma 

vägledande principer, förenliga med lean och fallföretagets värderingar, erhålls stöd för 

beslutsfattning samt val av metoder och tekniker. Valda vägledande principer bör stödja 

skapandet av ett högre kundvärde samt ständiga förbättringar som fokuserar arbetet på 

värdeskapande och reducering eller eliminering av icke värdeskapande aktiviteter.  Andra viktiga 

fokusområden är kvalitet, standardisering, respekt för varandra samt välfungerade team. Genom 

att kommunicera och visualisera vägledande principer i verksamheten, skapas förutsättning för 

effektiva och visuella processer samt effektiv och visuell styrning. 

Genom att utarbeta vägledande principer, på fallföretaget, med fokus på att skapa kundvärde 

underlättas beslutsfattning samt det kontinuerliga förbättringsarbetet. Vägledande principer leder 

valet av metoder och tekniker för analys av stödprocesser. Genom analys kan identifikation och 
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hantering av slöserier och därmed effektivare värdeflöden samt ett högre kundvärde uppnås. 

Ytterligare kan stödprocesser stabiliseras och standardiseras vilket skapar en grund för ständiga 

förbättringar.  Genomförd värdeflödesanalys av stödprocesserna inom order- och 

speditionsverksamheten på fallföretaget, resulterade i en ny potentiell utformning av befintliga 

stödprocesser där cykeltid och ledtid reducerats. Stödprocesserna kan effektiviserats främst 

genom reducering av kontroller, manuell hantering, sökning samt rörelse. Ytterligare kan lager 

minimeras, samarbete med kund utökas samt nya systemlösningar introduceras för att 

effektivisera värdeflödet. För att undvika suboptimering och få en större helhetssyn över 

verksamheten bör även övriga stödprocesser analyseras. 

Effektiv visuell information och kommunikation är nödvändigt inom en verksamhet för att skapa 

kontinuitet i verksamheten samt identifiera avvikelser som kan kopplas samman med olika 

former av slöseri. I den potentiella utformningen av dagliga möten samt styrtavla tillämpas en 

pedagogisk struktur där information tydligt visualiseras för att synliggöra stödprocessernas 

prestanda, resursfördelning samt uppkomna avvikelser. Genom att använda en enhetlig 

strukturerad visuell dagordning och styrtavla möjliggörs förmedling av rätt information, vid rätt 

tillfälle och vid rätt plats. Dagordning och styrtavla, för dagliga möten, rekommenderas behandla 

säkerhet, närvaro, kvalitet/ avvikelse, processläge/ status samt mätetal på de olika 

ledningsnivåerna för stödprocesserna. En tydlig enkel struktur av styrtavla utefter dagordning 

säkerställer att information uppdateras och dokumenteras korrekt. Ytterligare bör upprättad 

dagordning samt vägledande principer finnas tillgängliga i anslutning till styrtavla. Visuella 

verktyg, i form av färgade magneter bör användas frekvent för att underlätta snabb tolkning av 

respektive område där siffror eller text inte är nödvändigt. Säkerhet och närvaro följs upp 

inledningsvis och avvikelser identifieras. Uppmärksammade kvalitetsavvikelser och problem 

som kan lösas under en kort tidsperiod noteras på aktivitetslista och dateras samt anges ansvarig 

ägare. Övriga uppmärksammade avvikelser hanteras i verksamhetens kontinuerliga 

förbättringsarbete. För daglig status används färgkodning vilket synliggör stödprocessens 

aktuella prestanda. Visualisering av sena order med längre handläggningstid samt kundorsakade 

förseningar bidrar till att dessa order dagligen kan följas upp och leda till reducerad ledtid. 

Mätetal syftar till att indikera stödprocessers status samt lyfta avvikelser och bör generellt 

begränsas.  Mätvärdens siffervärden kan med fördel illustreras som graf för att möjliggöra snabb 

tolkning av trendförändringar. Mätetalens relevans bör säkerställas med hänsyn tagen till dess 

förmåga att indikera stödprocessens prestanda, koppling till verksamhetens principer samt vara 

påverkbart av medarbetare. Detta kan underlätta urvalsprocessen av relevanta mätetal. Valda 

mätetal presenteras dagligen och verksamhetens övriga mätetal presenteras veckovis, vilket gör 

att fokus går från mätvärde till identifikation av avvikelser. Genom den potentiella utformningen 

av dagliga möten och styrtavla kan information som är av betydelse effektivt visualiseras och 

kommuniceras. Detta bidrar till daglig uppföljning av stödprocessers prestanda samt 

identifikation av avvikelser, vilket är en förutsättning för reducering av olika former av slöseri. 

Hantering av avvikelser och utreda rotorsaken, är en del av kontinuerligt förbättringsarbete och 

bidrar till effektiva stödprocesser och kontinuerligt lärande. Ständiga förbättringar bör ingå i 

valda vägledande principer för att styra ledningen och medarbetares fokus mot förbättringsarbete 

och lärande. En ny potentiell utformning för ständiga förbättringar bygger på införande av 

förbättringsgrupper, avsatt tid för veckovisa förbättringsmöten, kontinuerlig uppföljning av 
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förbättringsarbetet samt aktivt ledningsstöd. En visuell enhetlig och strukturerad 

förbättringstavla introduceras där det kontinuerliga förbättringsarbetet kan följas för respektive 

förbättringsgrupp. Vid veckovis uppföljning presenteras status för pågående förbättringsprojekt. 

Genom den nya mötesstrukturen samt införande av förbättringstavlor, dagordning, 

dokumentationsrutiner kan det kontinuerliga förbättringsarbetet effektiviseras och visualiseras. 

Förbättringscykeln används som teknik för förbättringsprocessen. Den potentiella utformningen 

innebär att medarbetare involveras i problemlösning och att deras kreativitet och kunnande på 

ett bättre sätt nyttjas. Genom den nya utformningen av ständiga förbättringar kan förutsättning 

skapas för effektiva och visuella stödprocesser och visuell styrning av processernas ständiga 

förbättringar. 

En effektiv och visuell arbetsplats samt visualisering av information utgör en grund för 

standardisering och förankring av nya attityder och beteenden kopplade till ett 

leanförhållningssätt. Forskningsstudien visar att införande av metoden 5S är tillämpningsbar 

både inom produktion och administration och är en metod för att stegvist systematiskt skapa en 

visuell arbetsplats. Genom att använda erfarenheter från befintligt införande av 5S-program inom 

produktion- och packningsavdelning kan införande av 5S-program ske inom de administrativa 

stödprocesserna på fallföretaget. Genom att även inkludera administration i befintligt 5S-

progarm möjliggör välorganiserade arbetsplatser där olika slöserier reduceras eller elimineras. 

Ytterligare bör 5S förankras i vägledande principer och målvärde definieras. Genom att stegvis 

införa 5S samt följa upp arbetet med kontinuerliga audits och revisoner, även inom 

administration, möjliggörs visualisering av progressionen för respektive avdelning samt för hela 

verksamheten. Visualisering gör det möjligt att jämföra resultat samt skapa grund för lärande. 

En inkludering av de administrativa stödprocesserna skapar förutsättning för effektiva och 

visuella stödprocesser samt effektiv och visuell styrning. 

En potentiell utformning för effektivisering och visualisering av administrativa stödprocesser 

och dess visuella styrning har föreslagits och därmed kan forskningsstudiens andra problemfråga 

anses vara besvarad inom givna avgränsningar. Forskningsstudien har bidragit till en ökad 

förståelse om hur administrativa stödprocesser och styrning kan effektiviseras och visualiseras. 

Studien visar på betydelsen av vägledande principer, engagerad ledning och tydlig struktur för 

visualisering med ett helhetsperspektiv, vid införande av lean och utformning av effektiva och 

visuella stödprovesser samt effektiv visuell styrning. Forskningsstudien bygger på teorier och 

den potentiella utformningen kan anses generell och därmed vara tillämpningsbar, till viss del, i 

ett större sammanhang. Den potentiella utformningen är dock anpassad för fallföretagets 

specifika förutsättningar vilket begränsar forskningsstudiens generaliserbarhet i ett större 

perspektiv. Med hänsyn tagen till varje verksamhets unika förutsättningar, vad gäller 

administrativa stödprocessers värdeflöde samt visuella styrning, bör en ny utformning utifrån ett 

leanförhållningssätt, anpassas för varje enskild verksamhet. 

För att synliggöra de administrativa stödprocessernas prestanda och förmåga att lyfta fel, brister 

och problem är det av betydelse att finna potentiella leanmätetal som har förmåga att fungera 

som indikatorer för stödprocesserna inom order och speditionsverksamhet och underlätta 

identifikation av olika former av slöseri. 
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9.3 Val av mätetal som visualiserar stödprocesser – Problemfråga 3 

Vilka potentiella mätetal kan visualisera de industriella administrativa stödprocesserna inom 

order- och speditionsverksamhet, genom införande av lean? 

För val av mätetal, som har förmågan att visualisera administrativa stödprocesserna prestanda 

och lyfta avvikelser, har studerad litteratur främst används. Med hänsyn tagen till fallföretagets 

förutsättningar har ett potentiellt förslag på mätetal kunnat fastställas. Det har varit av betydelse 

att förslagna mätetal kan hänföras till ett leanförhållningssätt. 

Syftet med stödprocess för orderverksamheten är att boka order, skicka ordererkännande till kund 

samt erbjuda kunden en tillfredsställande kundservice genom snabb respons. Syftet med 

stödprocessen för speditionsverksamheten är att boka transport av gods till kund, att färdigställa 

leveransdokument och fakturor samt erbjuda en tillfredställande kundservice genom korrekt 

leverans i tid till kund. Mätetal för respektive stödprocess bör vara relevant samt ha förmågan att 

ge en bild av nuläget. Ytterligare bör valt mätetal vara begripligt och påverkbart av medarbetare. 

Vägledande principer kan utgöra stöd i beslutsfattning och slutligt val av lämpliga mätetal. 

Stödprocessen för orderverksamheten rekommenderas ett modifierat mätetal, responstid mot 

kund, där hänsyn även tas till den tidpunkt då ordern anländer till orderbox samt när ordern bokas. 

Mätetalet mäter kvantitet och kundtillfredsställelse vilket är vanliga leanmätetal. Mätetalet kan 

även hänföras till ledningen på fallföretagets betoning på kundservice, då vägledande principer 

saknas. Sena order bör fortsätta att ligga utanför mätetalet då hantering av dessa sker utanför 

processens kontroll. Dock bör dessa order visualiseras och följas upp mer aktivt på dagliga möten 

för att möjliggöra reducerad ledtid och ökad kundtillfredsställelse, genom aktivt 

förbättringsarbete. Stödprocessen för speditionsverksamheten rekommenderas att reducera 

antalet befintliga mätetal. Ackumulerad fakturering, kundorsakade förseningar samt 

samlastningsförseningar är mätetal som inte är direkt påverkbara av medarbetare. Aktiv styrning 

av leveransdatum, vid bokning av order, kan säkerställa att förseningar på grund av samlastningar 

elimineras. Kundorsakade förseningar bör visualiseras på dagliga möten för att möjliggöra 

kontinuerlig uppföljning och reducering av ledtid genom kundsamverkan. Det modifierade 

mätetalet leveranssäkerhet är ett leanmätetal och bygger på antalet försenade packade orderrader 

och antalet packade orderrader levererade i tid. Mätetalet har förmåga att mäta processens 

prestanda samt lyfta avvikelser. Ytterligare kan det hänföras till uppfyllande av kundservice. 

Flertalet avvikelser har uppmärksammats i båda stödprocesserna. Genom att mäta strultid för 

order med avvikande process, samt ange orsak, ges förmåga att genom kontinuerliga 

förbättringsarbetet reducera olika former av slöseri. 

Det potentiella förslaget på mätetal för de administrativa stödprocesserna bygger på studerade 

teorier och kan anses generell för liknande processer med samma syfte. Dock, har den föreslagna 

utformningen av mätetal anpassats till fallföretaget förutsättningar vilket begränsar dess förmåga 

att skapa ett större vetenskapligt värde. 
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9.4 Implikationer 

Forskningsstudiens syfte har varit att studera hur administrativa stödprocesser och dess visuella 

styrning inom industriell tillverkning kan effektiviseras, visualiseras och kommuniceras genom 

införande av lean. Syftet kan anses uppfyllt då studiens tre problemfrågor besvarats inom givna 

avgränsningar. Faktorer och icke värdeskapande aktiviteter har identifierats som begränsar 

visuella effektiva stödprocesser och styrning. Dessa har kategoriserats med hjälp av de åtta 

administrativa slöserierna samt utifrån områdena vägledande principer, skapa kundvärde, visuell 

styrning, visualisering av ständiga förbättringar samt visualisering av arbetsplats och 

information. Med detta som utgångspunkt har en ny potentiell utformning föreslagits. Ytterligare 

har ett förslag presenterats på kvalificerade leanmätetal som kan visualisera och kommunicera 

stödprocessernas prestanda och indikera olika former av avvikelser som kan ligga till grund för 

ständiga förbättringar. 

Införande av lean innebär en radikal förändring, genom utformning av en driven ledningsgrupp 

som vägleder leantransformation och utformar en handlingsplan samt vägledande principer som 

kan stödja förändringsprocessen och beslutsfattning. Ytterligare innebär den potentiella 

lösningen, vid implementering, en ny utformning av stödprocessernas värdeflöden, dagliga 

möten och styrtavla, kontinuerligt förbättringsarbete, förbättringsmöten och förbättringstavla 

samt leanmätetal. Implementeringsprocessen av potentiella förslag ligger utanför studiens 

avgränsningar och endast en begränsad del av värdeflödet har beaktats i studien. Detta kan ha 

begränsat den potentiella utformningen, såtillvida att ett större helhetsperspektiv förbisetts. 

Utifrån studiens avgränsningar har endast ett fallföretag samt fem benchmarkingföretag 

studerats. Ytterligare har den potentiella utformningen anpassats till fallföretagets 

förutsättningar. Detta har inneburit att studiens generaliserbarhet och förmåga att skapa större 

vetenskapliga värde därmed har begränsats. 

Studien har utgått från befintliga vedertagna teorier inom lean administration och lean produktion 

med fokus på visuell styrning. Litteraturstudien har används som stöd vid analys av resultat från 

fallstudie och benchmarkingstudie. Genomförd forskningsstudie har därmed inte bidragit till 

framtagning av nya teorier inom studerat område. 

9.5 Metoddiskussion 

Forskningsstudiens val av metoder och arbetssätt har utformats för att uppnå studies syfte. 

Forskningsstudien resultat har påverkats av val och utformning av datainsamlings- och 

analysmetoder samt valet av tillvägagångssätt. 

Studiens datainsamlingsmetod bestod av en litteraturstudie, en fallstudie, där värdeflödesanalys 

och datainsamlingsmetoderna intervjuer och observationer användes, samt en 

benchmarkingstudie. Litteraturstudien bidrog med teorier inom ämnesområdet och flertalet 

källor studerades för att säkerställa studiens trovärdighet. Litteraturstudien bygger på en studie 

av böcker och vetenskapliga artiklar för att skapa en djupare förståelse av lean utifrån ett 

strategiskt och operativt perspektiv med fokus på industriella administrativa stödprocesser samt 

visuell styrning. Val av metod begränsade studien genom att ämnesområdet främst behandlades 

övergripande samt att specifik aktuell teori inom lean och visualisering av industriella 

administrativa stödprocesser var begränsad, vilket kan ha resulterat i bristande detaljkunskap. 
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Fallstudien bestod av ostrukturerade, strukturerade och deltagande observationer samt 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. De ostrukturerade observationerna och 

intervjuerna bidrog till en övergripande förståelse av värdeflödet, de administrativa 

stödprocesserna, befintlig visuell styrning samt pågående visualisering av arbetsplatser. 

Strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer bidrog till en datainsamling, av mer 

specifik karaktär. Ytterligare insamlades data genom deltagande observation vilket bidrog till att 

en större mängd data kunde inhämtas av fler individer och att insamlad data kunde verifieras av 

dessa gemensamt. Benchmarkingstudien bestod av strukturerade observationer och 

semistrukturerade intervjuer vilket har bidragit till insamling av data av specifik karaktär kopplat 

till realiserad leantransformation samt visuell styrning. Endast en intervjuare eller observatör 

fanns tillgänglig vid majoriteten av studiens genomförda observationer och intervjuer, vilket kan 

ha medverkat till en ökad risk för bristande tolkning av observationssituationer samt risk för 

feltolkning vid intervjuer. Ytterligare begränsas benchmarkingstudien i och med att varje företag 

besöktes endast vid ett tillfälle. För att säkerställa datainsamlingens reliabilitet har resultat 

validerats av respektive benchmarkingföretag. Där komplettering av data krävts, har detta skett 

via strukturerad telefonintervju eller via elektronisk post. 

För analys av värdeflöden för stödprocesserna inom order- och speditionsverksamhet har 

metoden värdeflödesanalys valts. Analysmetoden genomfördes i form av workshops tillsammans 

med tre av stödprocessernas medarbetare. Genomförd värdeflödesanalys gav en heltäckande bild 

av respektive processflöde samt möjliggjorde identifikation av olika former av icke 

värdeskapande aktiviteter. Ytterligare kunde konstateras att ingen av stödprocesserna var stabila 

eller standardiserade, vilket är förutsättning för ständiga förbättringar. Genom upprättande av en 

framtida värdeflödeskarta för respektive stödprocess kunde stödprocesser stabiliseras och 

standardiseras samt slöserier reduceras eller elimineras. Processchema användes vid 

värdeflödesanalys för strukturerad datainsamling och som utgångspunkt för vidare analys. 

Medverkande medarbetare fick vid inledande workshop en kort utbildning i värdeflödesanalys. 

Bristande erfarenhet i användning av värdeflödesanalys och processchema kan ha begränsat 

datainsamlingens validitet samt utformningen av framtida värdeflöden. Dock kan medarbetarnas 

erfarenheter och kunskaper om stödprocesserna bidragit till en djupare förståelse för 

stödprocesserna och underlättat identifikation av icke värdeskapande aktiviteter samt utformning 

av framtida värdeflödeskartor. Ett utökat antal individer från olika avdelningar i värdeflödet 

kunde ha varit lämpligt då det hade bidragit till en bredare och mer heltäckande kunskapsbas 

samt ökat förståelse för stödprocesserna. Ytterligare hade idégenereringsfasen i analysskedet 

berikats med fler idéer utifrån ett bredare perspektiv. 

Valt tillvägagångssätt har resulterat i en heltäckande bild över respektive stödprocess inom order- 

och speditionsverksamheten samt fallföretagets visuella styrning inom givna avgränsningar. 

Observation av daglig styrning genomfördes vid 20 tillfällen vilket uppfattades ge en 

sanningsenlig bild av nuläget. Datainsamling från observationer och intervjuer är av primär 

karaktär vilket kan ses som fördelaktigt då det bidragit till ett trovärdigt underlag för analys. 

Datainsamling från värdeflödesanalys utfördes vid fyra workshops och insamlad data bestod 

främst av uppskattade cykeltider då det ansågs vara tillräckligt för att ge en sanningsenlig bild 

av stödprocesserna och underlag för vidare analys. Dock hade en tidmätning av respektive 

delprocess bidragit till mer exakta värde, men detta hade troligtvis inte resulterat i en större 
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förståelse över aktiviteter som reducerar effektiviteten för respektive stödprocess. Ytterligare var 

tidtagning inte ett valbart alternativ på fallföretaget. För Transaktionsvolymer har ett 

genomsnittligt värde beräknats utifrån tre mätvärden och resultatet har validerats av medarbetare 

inom stödprocesserna. 

Urval av fem benchmarkingföretag skedde med hjälp av Produktionslyftet samt rekommendation 

från fallföretag. Det begränsade antalet benchmarkingföretag samt urvalsmetoden kan ha bidragit 

till att andra möjliga benchmarkingföretag förbisetts i forskningsstudien. Primär data insamlades 

vid benchmarkingstudie och datainsamlingen utfördes vid ett tillfälle för respektive 

benchmarkingföretag och uppfattades ge ett trovärdigt underlag för vidare analys. Ytterligare 

validerades sammanställd data av respektive benchmarkingföretag för att säkerställa des 

trovärdighet. Detta kan dock ha bidragit till reducerad objektivitet. 

9.6 Rekommendation för vidare studier 

Forskningsstudien på fallföretaget påvisar att en leantransformation kan möjliggöra 

effektivisering och visualisering av industriella administrativa stödprocesser och styrning som 

på ett bättre sätt skapar kundvärde och ökar konkurrensförmågan. För vidare studier 

rekommenderas en fördjupad analys av införande av lean inom industriella administrativa 

stödprocesser med fokus på visuell styrning, genom att fler verksamheter med liknade 

problematik studeras i kombination med en studie av verksamheter med etablerad 

leantransformation.  Ytterligare är det av intresse att studera hur verksamheter med etablerad 

leantransformation inom hela sin verksamhet, kan bibehålla kontinuerligt och fortsatt driv utifrån 

ett längre tidsperspektiv. 

I studien på fallföretaget framkom att antalet inkommande order till studerade administrativa 

stödprocesser, varierar stort. Detta genererar i sin tur en variation i arbetsbelastning med hänsyn 

tagen till önskad kundtillfredsställelse, vilket nuvarande mätetal och potentiella leanmätetal inte 

tar hänsyn till. För vidare studier är det av intresse att studera hur utjämning kan ske med 

bibehållen kundtillfredsställelse, i kombination med en djupare analys av lämpliga leanmätetal. 

Forskningsstudien har resulterat i en potentiell utformning av effektiva och visuella 

administrativa stödprocesser och styrning inom industriell tillverkning. För vidare studier 

rekommenderas en fördjupad analys av implementeringsfasen av förbättringsmöjligheter inom 

industriella administrativa stödprocesser samt visuell styrning. 
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BILAGA A - VÄRDEFLÖDESANALYS  

Genomförande av workshops 

Vid fyra workshops har en värdeflödesanalys genomförts av de administrativa stödprocesserna 

inom order- och speditionsverksamheten. För genomförande har Nash och Polings (2008) guide 

för värdeflödesanalys av administrativa processer används. Vid ett möte för 

verksamhetsutveckling introducerades forskningsstudien och en översiktlig presentation av 

lean och visuell styrning genomfördes. Efter utförda workshops presenterades resultat från 

värdeflödesanalys vid ett verksamhetsutvecklingsmöte.   

Introduktion, verksamhetsutvecklingsmöte: 

(All administrativ personal närvarande inom Operationsavdelningen) 

 Introduktion av lean och lean inom administrativa stödprocesser 

 Genomgång av värdeskapande arbete 

 Genomgång av vanliga metoder och tekniker  

o Visuell styrning 

 Värdeflödesanalys 

 Ständiga förbättringar 

 5S  

 Genomgång av syfte med examensarbete och workshops 

 

Workshop 1: 

(Team bestående av en medarbetare från speditionsverksamhet och två från orderverksamhet) 

 Genomgång av flödeskartläggning 
o Syfte och mål 
o Genomgång av värdeflöde, värdeskapande, 7+1 slöserier samt vanliga 

administrativa slöserier 
o Andra lean verktyg (5S) 
o Huvudsteg samt delsteg i flödeskartläggning 

 Val av produktfamilj 

 Påbörja kartläggning 
o Följa stödprocesser för spedition- och orderverksamhet från dörr till dörr 
o Definiera input, output, kund och leverantör 

 Genomgång av värdeflödeskarta och datainsamlingsmetod 

 Kartläggning, spedition 
o Påbörja datainsamling  
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Workshop 2: 

 Kartläggning, spedition 
o Fortsatt datainsamling 
o Rita värdeflödeskarta 
o Reflektion/ diskussion om nuvarande värdeflöde 

 Framtida värdeflöde, spedition 
o Framtagning av framtida värdeflödeskarta¨ 

 

Workshop 3: 

 Framtida värdeflöde, spedition 

o Finjustering av framtida värdeflödeskarta 

 Kartläggning, order 
o Påbörja datainsamling  
o Rita värdeflödeskarta 
o Reflektion/ diskussion om nuvarande värdeflöde 

 

Workshop 4: 

 Framtida värdeflöde, order 
o Framtagning av framtida värdeflödeskarta 
o Finjustering av framtida värdeflödeskarta 

 Reflektion/ Diskussion/ Avslut 
o Sammanfattning av lärdomar från värdeflödesanalys 

 

Presentation av resultat från värdeflödesanalys, verksamhetsutvecklingsmöte: 

 Presentation av genomförd värdeflödesanalys för övriga administrativa medarbetare inom 

operationsavdelningen.  
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BILAGA B – VÄRDEFLÖDESANALYS, STÖDPROCESSS ORDER 

Orderbeställare
Försäljnings-

avdelning

Affärssystem 

SAP

Cykeltid:

Ledtid:

60

1,19

Kontinuerlig leverans av 

ärenden/ order från 

kund

Orderbox 1
Ärenden

(Orderhantering)

Flytt av 
ärenden

C/T: 60 s

Förfrågan 
kund

C/T: 120 s
Lager, förfrågan 

till kund

40 st

10 st

Svar från kund

C/T: 120 s

Kontroll,  
order

C/T: 60 s

67

1,19

Inköpsavdelning
Produktions-

avdeling

Kundbehov

33,5 order/dag

111

0,30

145 

0,12

Bokningssystem

Välj ärende

C/T: 10 s
Orderbox 2

Kategoriserade 
order

40 st

Checka ut 
order

C/T: 1 s

Sänd in mot 
affärssystem

C/T: 1 s

Kontroll, 
önskad lev.tid 

C/T: 60 s

O
re

g
e

lb
u

n
d

e
t

Kontroll, finns 
i affärssystem

C/T: 1 s

Kontroll, åt-
gärd avvikelse

C/T: 210 s

(ej inkluderad)

4
0

%

60%

25%

75%

Ta bort spärr

C/T: 5 s

Godkännande 
av order

C/T: 60 s

Responsläge 4

C/T: 5 s

Responsläge 1

C/T: 5 s

Lager, väntan på 
administrations-

assistenten

4 st

Respons, 
godkännande

C/T: 5 s

Kontroll, 
orderrad

C/T: 30 s

Kontroll, bok-
ningsprogram

C/T: 60 s

Åtgärda order-
erkännande

C/T: 20 s

Arkivering av 
order

C/T: 30 s

Administrationsassistent

Orderhantering

1
0

%

90%

2,80 dgr

410 s
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BILAGA C – FRAMTIDA VÄRDEFLÖDESANALYS, STÖDPROCESSS ORDER 

Orderbeställare
Försäljnings-

avdelning

Affärssystem 

SAP

Cykeltid:

Ledtid:

Kontinuerlig leverans av 

ärenden/ order från 

kund

Orderbox 
Ärenden/ order
Kategoriseras 
automatiskt

Förfrågan 
kund

C/T: 120 s
Lager, förfrågan 

till kund

40 st

5 st

Svar från kund

C/T: 100 s

Kontroll,  
order

C/T: 60 s

27

1,19

Inköpsavdelning
Produktions-

avdeling

Kundbehov

33,5 order/dag

111

0,15

Bokningssystem

Välj ärende

C/T: 10 s

Checka ut 
order

C/T: 1 s

Sänd in mot 
affärssystem

C/T: 1 s

Kontroll, 
önskad lev.tid 

C/T: 60 s

O
re

ge
lb

u
n

de
t

Kontroll, åt-
gärd avvikelse

C/T: 210 s

(ej inkluderad)

40
%

60%

75%

25%

Ta bort spärr

C/T: 5 s

Godkännande 
av order

C/T: 60 s

Responsläge 
4+1

C/T: 1 s

Respons, 
godkännande

C/T: 1 s

Arkivering av 
order

C/T: 30 s

Administrationsassistent

Orderhantering

7%

93%

1,34 dgr

138 s

Kontroll, 
orderrad

C/T: 30 s

Automatisk 
bekräftelse att order 

finns om 
affärsssytem

5%

95%

Svarsignal

Diskussion med 
kund om metod 
för snabba svar

Responsläge 4+1, valmöjlig 
manuell hantering 

Korrekt ordererkännande 
skapas

Kontroll av orderrad sker 
automatiskt, kontroll sker 

endast av order med 
orderrader som ej är klara 

för produktion  

Kund ser endast 
version och ej 

revision, minimerar 
antalet avvikelser

Ny orderhantering, 
kategoriserar 

ärenden 
automatiskt

Ingen kontroll av 
leveranstid och 

dokument i 
bokningssystem

Automatisk 
bekräftelse om 

genomförd 
respons 4 + 1
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BILAGA D – VÄRDEFLÖDESANALYS, STÖDPROCESSS SPEDITION 

Orderavdelning
Packningsavdelning

Affärssystem 

SAP

Cykeltid:

Ledtid:

93

1,49

Kontinuerlig leverans

Orderlista med 
bokade och 

packade order

Välj order

C/T: 3 s

Förfrågan 
kund

C/T: 300 s
Lager, förfrågan 

till kund

50 st

20 st

Svar från kund

C/T: 90 s

Förberedelse 
av lev.dok.

C/T: 10 s

Boka 
godsuttag

C/T: 1 s

119

0,60

Skapa 
flygtransport

C/T: 120 s

Skapa 
transport

C/T: 60 s

Lager, inför 
frisläppning av 

faktura

3 st

Frisläppning av 
faktura

C/T: 30 s

Slutföra skapa 
flygtransport

C/T: 180 s

Skapa trans-
port flygplats

C/T: 120 s

Boka transport

C/T: 60 s

Utlastning/ 
Reception

Orderbeställare
Kundbehov

33,5 order/dag

Flygfraktsedel 
ti ll kund

C/T: 270 s

Lager, 
inväntar 
postning

5 st Posta fakturor

C/T: 10 sec

Lager av 
transportklara 

order

3 st

Slutföra skapa 
transport

C/T: 180 s

Ic
ke

 E
U

-lä
nd

er

Icke EU
-lä

nd
er

302

0,09

Boka transport

C/T: 60 s Lager, fakturor 

5 st

Frisläppa 
fakturor

C/T: 40 s

Lager, 
inväntar 
postning

5 st

121

0,30

132

3,28

Fakturor till 
reception

50 st

Kuvert med fakturor till utlastning
10 st

Leveransdokument
50 st

Leverans till 
reception

C/T: 60 sec

Leverans till 
utlastning

C/T: 180 sec

Spedition: 40%

10

0,30

Transportbokningsprog. 
Transportör

777 s

6,06 dgr

Lager, invänta 
flygfraktsedel 
från speditör 

5 st

30
%

70%

30
%

30
%
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BILAGA E – FRAMTIDA VÄRDEFLÖDESANALYS, STÖDPROCESSS SPEDITION 

Orderavdelning 
Packningsavdelning

Affärssystem 

SAP

Cykeltid:

Ledtid:

63

1,00

Kontinuerlig leverans

Orderlista med 
order som är 
plockade eller 

packade 

Välj order

C/T: 3 s

Förfrågan 
kund

C/T: 200 s
Lager, förfrågan 

till kund

34 st

10 st

Svar från kund

C/T: 90 s

Förberedelse 
av lev.dok.

C/T: 10 s

Boka 
godsuttag

C/T: 1 s

119

0,30

Skapa 
flygtransport

C/T: 120 s

Skapa 
transport

C/T: 60 s

Lager, inför 
frisläppning av 

faktura

3 st

Frisläppning av 
faktura

C/T: 5 s

Slutföra skapa 
flygtransport

C/T: 100 s

Skapa trans-
port flygplats

C/T: 80 s

Boka transport

C/T: 30 s

Intern kund/
Orderbeställare

Kundbehov

33,5 order/dag

Flygfraktsedel 
ti ll kund

C/T: 270 s

Lager av 
transportklara 

order

3 st

Slutföra skapa 
transport

C/T: 100 s

Ic
ke

 E
U

-l
ä

nd
er

Icke EU
-lä

nd
er

161

0,09

Boka transport

C/T: 30 s

Frisläppa 
fakturor

C/T: 40 s

121

0,15

Transportbokningsprog. 
Transportör

578 s

1,84 dgr

Lager, invänta 
flygfraktsedel 
från speditör 

5 st

Skicka faktura 
och lev.dok.

C/T: 60

Diskussion med 
kund om metod 
för snabba svar

Färdiga text-
meddelanden,

”lathund”

Rätt adress 
redan 

kontrollerat 
av Orderavd.

Rätt från mig, 
från varje intern 
process, vid fel 
sker kontakt via 

snabbchat 

Kontinuerlig 
leverans av fakturor 

och leverans-
dokument till 
reception och 

utlastning

Faktura 
sparas,  ingen 

utskrift

Faktura 
sparas, ingen 

utskrift

Leveransdokument 
sparas, ingen utskrift

Minimera manuell 
textning/ beräkning

Leverans-
dokument 

sparas, ingen 
utskrift

Leverans-
dokument 

sparas, ingen 
utskrift

”Drag och släpp 
funktion” minimerar 

manuell textning

Flygfraktsedel 
i gemensam 

box, signal ges

Svarsignal

Färgkodade order
Kontinuerlig uppdatering 

av orderlista

30
%

70%

30
%

Skriv ut och 
posta fakturor

C/T: 10 sec Kuvert med 
fakturor till 
utlastning

10 st

114

0,30

Leverans till 
utlastning

C/T: 180 sec

1-2 ggr/vecka

20%

All form av 
signering av 

dokument sker 

digitalt 
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BILAGA F – BENNCHMARKINGSTUDIE  

Intervjufrågor 

Vägledande principer: 

 Vilka är era vägledande principer? 

 Vad står varje princip för och på vilket sätt synliggörs dessa i verksamheten? 

Lean införande: 

 Hur infördes lean? 

 Varför valde ni detta tillvägagångssätt? 

 Vilka lean metoder och tekniker användes och varför valdes just dessa? 

 Var befinner ni er idag i förändringsarbetet?  

 Vad är ert nästa steg? 

Daglig styrning: 

 Hur ser utformningen av daglig styrning ut? 

 Finns daglig styrning för produktion respektive administration? 

 Varför har ni valt denna utformning? 

 Hur har ni utvecklat befintligt koncept? 

 Finns en gemensam dagordning? 

 Hur ser styrtavla ut för daglig styrning? 

 Vilka rubriker används och varför har dessa valts? 

 Vilka mätetal används och varför har ni valt just dessa? 

 Vilka framtida förbättringsmöjligheter ser ni inom daglig styrning? 

Ständiga förbättringar: 

 Hur ser ert förbättringsarbete ut? 

 Berör förbättringsarbete både produktion och administration? 

 Om förbättringstavla används, hur ser utformningen ut? 

 Hur uppmärksammas avvikelser och förbättringsförslag? 

 Hur hanteras avvikelser och förbättringsförslag? 

 Vilken/ vilka metoder används för att ta fram en förbättring? 

 Hur förmedlas lärdomar till övriga på företaget? 

5S: 

 Finns ett 5S-program på företaget?  

 Berör 5S-progarmmet både produktion och administration? 

 Hur har 5S utvecklats på företaget? 

 Hur ser det ut idag? 

 Används audits? Hur sker denna revision? 

 Hur sker utvärdering och uppföljning ut? 
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Erfarenheter och lärdomar från införande av lean: 

 Vilka erfarenheter och lärdomar har leaninförande bidragit till? 

 Vilka svårigheter, med införande av lean, har uppmärksammats? 

 

  


