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Sammanfattning	
Detta	projekt	 har	 genomförts	under	 våren	2016	 som	ett	 examensarbete	 för	högskole-
ingenjörsprogrammet	i	innovationsteknik	och	design	vid	fakulteten	för	hälsa,	natur-	och	
teknikvetenskap	på	Karlstads	universitet.	

Den	 största	 delen	 av	 arbetet	 utfördes	 på	 BAE	 Systems	 Bofors	 ABs	 eftermarknads-
avdelning	 i	 Karlskoga.	 Där	 gjordes	 intervjuer	 och	 observationer	 för	 att	 kartlägga	 det	
nuvarande	flödet	och	tillämpa	metoder	kring	ett	förbättringsarbete	som	studerats	under	
projektets	 förstudie.	 Förstudien	 omfattade	 en	 stor	 litteraturunder-sökning	 kring	
arbetssätt	 och	 metoder	 för	 förbättringsarbeten,	 som	 sammanfattades	 i	 rapportens	
teoretiska	referensram.		

De	metoder	som	användes	under	projektet	grundades	i	arbetssätten	Lean	och	Sex	Sigma	
samt	den	produktutvecklingsprocess	som	studerats	tidigare	under	utbildningen.	Några	
exempel	på	metoder	som	utfördes	under	projektet	var	administrativt	spagettidiagram,	
värdeflödesanalys,	ABC-analys	och	brainstorming.		

Sammanlagt	 hittades	 tolv	 problemområden	 i	 eftermarknadsflödet	 som	 studerades	
närmre.	Dessa	sammanfattades	slutligen	i	en	manual	tillsammans	med	en	djupare	analys	
varför	de	olika	problemen	uppstått,	förslag	på	hur	de	skulle	kunna	lösas	eller	förbättras	
samt	 förslag	 på	 hur	 ett	 eventuellt	 utslag	 av	 ett	 infört	 förbättringsarbete	 skulle	 kunna	
mätas.		

Exempel	 på	 ett	 problemområde	 som	 hittades	 under	 arbetet	 och	 sammanställdes	 i	
manualen	 var	 att	 företaget	 inte	 arbetade	 integrerat	 och	 behövde	 prioritera	 sitt	
eftermarknadsflöde.	I	 lösningsförslaget	förklarades	varför	företaget	skulle	ha	fördel	till	
att	 satsa	mer	på	 sin	eftermarknad	och	dess	 flöde,	hur	viktigt	det	är	att	 sätta	kunden	 i	
fokus	och	att	motivera	samtliga	medarbetare	i	flödet	att	arbeta	effektivt.	Det	måttförslag	
som	presenterades	tillsammans	med	detta	problemområde	var	en	medarbetarenkät.		

I	 slutet	av	manualen	presenterades	även	en	prioritetsordning	på	de	 tolv	avsnitten,	 för	
att	företaget	skulle	ha	underlag	till	att	enkelt	föra	en	diskussion	om	hur	ett	förbättrings-
arbete	skulle	kunna	påbörjas.		

	

	 	



	

Abstract	
The	project	has	been	implemented	as	a	thesis	of	Bachelor	of	Science	in	Innovation	and	
Design	 at	 the	 Faculty	 of	 Health,	 Science	 and	 Technology	 at	 Karlstad	 University	 in	 the	
spring	 of	 2016.	 Most	 of	 the	 work	 has	 been	 performed	 at	 BAE	 Systems	 Bofors	 AB’s	
aftermarket	 section	 in	 Karlskoga.	 The	 work	 included	 interviews	 and	 observations	 to	
identify	 the	 current	 flow	 and	 to	 apply	methods	 of	 improvement	 on	 it.	 The	 feasibility	
study	involved	a	large	literature	study	on	the	methods	and	techniques	of	improvement,	
as	summarized	in	the	report's	theoretical	chapter.	

The	 methods	 that	 were	 used	 in	 the	 project	 were	 found	 in	 Lean,	 Six	 Sigma	 and	 the	
product	development	process,	all	of	which	were	studied	earlier	in	the	education.	Some	
examples	 of	 methods	 that	 were	 applied	 in	 the	 project	 were	 administrative	 spaghetti	
diagrams,	Value	Stream	Mapping-analysis,	ABC-analysis	and	brainstorming.	

A	 lot	 of	problems	were	 found	 in	 the	 aftermarket	 flow	and	 twelve	of	 those	were	more	
closely	studied.	These	twelve	problems	were	then	summarized	in	a	manual	along	with	
an	in-depth	analysis	on	why	the	problem	had	occurred,	suggestions	on	how	they	could	
be	 resolved	or	 improved	and	proposals	on	how	a	possible	alteration	of	 an	 introduced	
improvement	could	be	measured.	

One	 example	 of	 problems	 that	 were	 found	 and	 gathered	 in	 the	 manual	 was	 that	 the	
company	doesn’t	work	in	an	integrated	way	and	need	to	prioritize	the	aftermarket	flow.	
The	suggested	solution	was	 to	explain	 to	 the	company	why	 they	would	have	 to	spend	
more	resources	on	the	aftermarket	 flow	and	motivate	all	employees	that	are	 involved.	
The	 solution	 also	 explained	how	 important	 it	 is	 to	 focus	 on	 the	 customer	 and	 get	 the	
employees	in	the	flow	to	work	more	efficiently.		

At	 the	end	of	 the	manual	a	priority	 list	of	 the	 twelve	problem	areas	 is	presented.	This	
priority	 list	was	made	 so	 the	 company	more	 easily	 could	 start	 a	 discussion	 about	 the	
improvement	work	and	how	it	could	begin.	 	
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1 Inledning	
Projektet	 startades	 som	examensarbete	 för	högskoleingenjörsexamen	 i	 innovationsteknik	
och	 design	 vid	 Karlstads	 universitet.	 Projektet	 omfattar	 22,5	 hp	 och	 har	 genomförts	 i	
samarbete	 med	 BAE	 Systems	 Bofors	 AB	 i	 Karlskoga	 som	 omnämns	 i	 rapporten	 som	
företaget.	Toni	Laukkanen	har	varit	handledare	på	BAE	Systems	Bofors	AB	och	nämns	som	
handledare	 i	 rapporten.	Mestadelen	av	arbetet	har	utförts	på	BAE	Systems	Bofors	AB	på	
Dambro-kontoret	och	Backa-byggnaden	i	Karlskoga.		

Detta	 kapitel	 inleds	med	 bakgrunden	 till	 projektet	 och	 leder	 sedan	 vidare	 till	 syftet	 och	
problemformuleringarna.	 Kapitlet	 innefattar	 också	 den	 målsättning	 och	 metod	 som	
användes	under	projektet	och	avslutas	med	de	avgränsningar	som	gjorts.	

1.1 Bakgrund	
BAE	Systems	Bofors	AB	ligger	 i	Karlskoga	och	har	en	stor	 internationell	marknad	med	
produkter	inom	mekanik,	hydraulik	och	elektronik.	I	dagsläget	har	BAE	Systems	Bofors	
AB	 ingen	 egen	 tillverkning	 utan	 mest	 montering.	 Dock	 sker	 mindre	 volymer	 av	
ytbehandlingar	och	bearbetning	i	egen	regi.	

BAE	 Systems	 Bofors	 AB	 har	 idag	 begränsade	 möjligheter	 att	 leverera	 ut	 reservdelar	
inom	en	tillfredställande	tidsram	till	de	driftsatta	produkterna	hos	kunderna.	De	 långa	
leveranstiderna	beror	troligen	på	långa	interna	ledtider	och	företaget	tror	att	detta	är	en	
följd	av	att	många	olika	insatser	är	involverade	i	dagens	flöde.	Det	totala	flödet	har	idag	
många	 överlämningar	 internt	 där	 varje	 överlämning	 dessutom	 har	 långa	 individuella	
ställtider.	 Flödets	 utformning	 påverkar	 även	 företagets	 leveransprecision	 och	 nu	 vill	
BAE	Systems	Bofors	AB	ha	hjälp	med	att	förkorta	dessa	leveranstider.	

1.2 Syfte	och	problemformuleringar	
Syftet	 med	 examensarbetet	 var	 att	 hitta	 lämpliga	 metoder	 för	 att	 förkorta	 företagets	
totala	ledtid	på	eftermarknadsflödet	samt	att	komma	med	förslag	på	förbättringar	som	
företaget	skulle	kunna	nyttja	 i	 flödeshanteringen.	Dessa	 förbättringar	och	 förenklingar	
skulle	 vara	 anpassade	 till	 BAE	 Systems	 Bofors	 ABs	 eftermarknadsflöde	 och	 slutligen	
sammanfattas	i	en	rapport	likt	en	manual.	Detta	för	att	förbättringsarbetet	skulle	kunna	
startas	upp	och	fortlöpa	efter	projektets	slut.	

Problemformuleringarna	för	examensarbetet	var:	
• Vilka	metoder	är	lämpliga	att	använda	vid	kartläggning	av	ett	flöde?	
• Hur	kan	flödena	hos	BAE	Systems	ABs	eftermarknad	förbättras	och	förkortas?	

1.3 Målsättning	
Målet	 med	 projektet	 var	 att	 leverera	 förslag	 på	 flödesförbättringar	 till	 företaget	 och	
presentera	 dessa	 på	 ett	 förståeligt	 och	 organiserat	 sätt.	 Flödesförbättringarna	 skulle	
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grunda	 sig	 i	 relevant	 fakta	 för	 reservdelshanteringen.	 Företaget	 skulle	 också	 ha	
möjligheten	 att	 kunna	 tillämpa	 förbättringarna	 i	 ett	 förbättringsarbete	 med	 uppstart	
efter	 projektets	 slut	 genom	 att	 ha	 metoderna,	 verktygen	 och	 förbättringsförslagen	
samlade	i	en	manual.		

Projektet	skulle:	
• Innehålla	en	noggrant	utförd	förstudie	med	information	om	företagets	nuvarande	

ledtider	och	annan	relevant	data.	
• Innehålla	en	manual	som	kan	upplysa	företaget	om	vilka	metoder	och	verktyg	

som	lämpar	sig	bäst	i	ett	förbättringsarbete	i	deras	flöde.	
• Resultatet	skulle	redovisa	relevanta	förslag	på	en	mätbar	förbättring	med	hjälp	

av	relevanta	mått.	
• På	ett	självständigt	sätt	driva	och	implementera	en	innovation-	och	

designprocess	på	projektet.	
• Utföra	en	delredovisning	den	23	maj	2016	på	Karlstads	universitet,	en	

framläggning	av	projektets	resultat	för	BAE	Systems	Bofors	AB	den	18	maj	2016	i	
Karlskoga,	en	slutredovisning	för	universitetet	den	25	maj	2016	samt	en	
projektutställning	den	27	maj	2016	på	Karlstads	universitet.	

1.4 Avgränsningar	
Projektet	hade	två	angränsningar	att	förhålla	sig	till,	dessa	var:	

• Inte	behandla	underleverantörernas	ledtider,	utan	hade	största	fokusering	enligt	
företagets	önskemål	var	att	se	över	de	interna	ledtiderna	och	överlämningarna.	

• En	del	metoder	och	verktyg	implementerades	endast	på	en	utvald	del	av	flödet.	
Den	del	av	flödet	som	innehåller	montering	och	ordrar	som	har	ett	lågt	
ordervärde	avgränsas	bort.	
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2 Teoretisk	referensram	
Detta	kapitel	presenterar	den	teoretiska	bakgrund	som	ligger	till	grund	för	projektet.	I	den	
teoretiska	 referensramen	 ingår	 teoretisk	 information	om	de	 två	arbetssätt	 som	valts	 att	
arbeta	med	under	projektet.	Även	fakta	om	de	modeller	och	verktyg	som	finns	inom	dessa	
arbetssätt	har	samlats	i	kapitlet.	

För	att	underlätta	för	läsaren	att	tydligare	se	den	teoretiska	referensramens	uppbyggnad,	
illustreras	innehållet	i	kapitlet	i	figur	1	nedan.	

	

Figur	1	-	Översikt	över	innehållet	i	den	teoretiska	referensramen.	
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2.1 Arbetssätt	inom	förbättringsarbete	
Inom	 förbättringsarbete	 finns	 många	 arbetssätt	 och	 principer	 att	 följa	 för	 att	 nå	
önskvärda	 resultat.	 I	 detta	 kapitel	 redogörs	 för	 de	 två	 största	 och	 enligt	 litteraturen,	
mest	effektiva	arbetssätten;	Lean	och	Sex	Sigma	[1].	Beskrivningen	är	överskådlig,	men	
ganska	ingående	i	de	delar	som	kunde	vara	till	nytta	under	projektet.	Detta	för	att	kunna	
hålla	en	bra	grundkunskap	inom	ämnet.	Detta	gjordes	även	för	att	längre	in	i	projektet	
enklare	 kunna	 använda	 de	 modeller	 och	 verktyg	 som	 finns	 inom	 dessa	 arbetssätt	
korrekt.	

Inom	Lean	och	Sex	Sigma	finns	flera	modeller	och	verktyg	att	använda	sig	av	för	att	hitta	
förbättringsmöjligheter	 i	 flödet.	 Detta	 avsnitt	 kommer	 därför	 att	 innehålla	 en	 mer	
teoretisk	 förklaring	 av	 de	 olika	 modeller	 som	 användes	 i	 förbättringsarbetet	 under	
projektets	gång.	Anledningen	till	detta	var	för	att	det	skulle	vara	enklare	att	se	på	vilket	
sätt	de	olika	metoderna	skulle	kunna	användas	under	projektets	gång.	

2.1.1 	Lean		
Grunden	 för	 Lean	 är	 att	 öka	 flödeseffektiviteten	 hos	 en	 organisation	 samt	 att	 sätta	
kunden	 i	 fokus	 och	 fokusera	 på	 den	 långsiktiga	 kvaliteten	 istället	 för	 kortsiktiga	
ekonomiska	resultat.	Därför	kan	företag	som	arbetar	korrekt	med	Lean	oftast	nå	mycket	
bra	 resultat	 och	 därmed	 en	 högre	 kvalitet	 på	 sin	 produktion	 [2].	 Begreppet	 Lean	 har	
kommit	 att	 bli	 associerat	 med	 det	 japanska	 företaget	 Toyota	 och	 dess	 styrning,	 men	
under	 senare	 år	 har	 det	 tillämpats	 på	 en	 mer	 nordisk	 styrning	 och	 då	 kallas	 Lean	
Production	 [3].	 Lean	 är	 ett	 arbetssätt	 som	 skall	 genomsyra	 hela	 organisationen.	 Med	
hjälp	 av	 Lean	 elimineras	 slöserier,	 som	 definieras	 som	 resursanvändning	 som	 inte	
skapar	något	värde	för	kunden.	Det	handlar	om	att	minimera	resursinsatsen	genom	att	
införa	hållbara	arbetssätt	och	ständiga	förbättringar	i	verksamheten	[4].			

Inom	Lean	är	det	viktigt	att	alltid	se	framåt	och	ligga	steget	före	konkurrenterna.	Det	är	
viktigt	att	det	inte	endast	är	arbetet	med	ständiga	förbättringarna	som	genomsyrar	hela	
organisationen	utan	att	det	även	finns	en	ledning	som	arbetar	offensivt	[1].	

En	viktig	del	att	poängtera	är	att	ett	företag	inte	har	infört	Lean	bara	genom	att	använda	
vissa	verktyg	och	modeller.	Lean-verktyg	som	exempelvis	slöserier	eller	Kaizen	är	inte	
Lean	i	sig,	utan	Lean	innebär	mycket	mer.	Det	handlar	om	ett	nytt	sätt	att	se,	driva	och	
leda	en	verksamhet.	Detta	tar	lång	tid	att	uppnå	samt	kräver	ett	stort	engagemang	och	
en	målmedvetenhet	av	både	verksamheten	och	ledningen	[2].		

PDCA	och	5-varför	
PDCA-modellen,	 även	 kallat	 Deming-hjulet	 efter	 sin	 upphovsman,	 beskriver	
problemlösningsarbetet	 som	 ett	 cykliskt	 system	 baserat	 på	 de	 fyra	 faserna:	 Plan,	 Do,	
Check,	 och	 Act.	Modellen	 är	 grunden	 i	 allt	 strukturerat	 förbättringsarbete	 inom	 Lean.	
Arbetssättet	 gör	 det	 enklare	 att	 strukturera	 upp	 ett	 förbättringsarbete	 och	 kunna	
genomföra	det	på	ett	mer	organiserat	arbetssätt	 [5].	 Innehållet	 i	modellen	kan	variera	
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något	 beroende	 på	 vilken	 tillämpning	 den	 skall	 användas	 till,	 vilket	 också	 gör	 att	 den	
ibland	bryts	ner	ytterligare	för	att	kunna	gå	in	mer	ingående	i	de	olika	delarna	[1].		Vid	
ett	sådant	fall	kan	”5	varför”	användas,	som	är	en	modell	för	att	analysera	grundorsaker	
med	hjälp	av	att	fråga	”varför?”	fem	gånger	och	då	finna	grundorsaken	[5].		

Att	 modellen	 är	 cykliskt	 formad	 symboliserar	 att	 utvecklings-	 och	 förbättringsarbete	
inte	är	något	som	slutförs	efter	att	åtgärder	tagits	vid,	utan	fortsätter	att	sträva	framåt	
om	och	om	igen	[2],	som	också	illustreras	i	figur	2	nedan.	Alltså	påbörjas	en	ny	cykel	när	
den	gamla	är	genomförd,	i	samma	ordning	och	med	samma	faser	[6].	

	

Figur	2	–	Illustration	av	PDCA-modellen.	
	

De	olika	faserna	i	PDCA-cykeln	innebär	följande	[1-3,	6-7]:	

• Plan	–	Planera	vad	som	skall	göras	och	definiera	kundens	behov.	Här	skall	data	
samlas	in	för	att	urskilja	och	analysera	problemet	och	grundorsaken	till	att	
problemet	uppstått.	Därefter	skall	de	mål	som	finns	i	projektet	eller	arbetet	
definieras.	
	

• Do	–	Genomföra	de	aktiviteter	som	tagits	fram	under	planeringsfasen.	
	

• Check	–	Kontrollera	utfallet	av	de	aktiviteter	som	genomförts.	Här	är	tanken	att	
lära	sig	av	arbetet	som	skett	och	ta	med	sig	dessa	lärdomar	i	ett	fortsatt	arbete.	
	

• Act	–	Införa	arbetet	som	en	ny	standard	om	utfallet	lyckades.	Detta	bidrar	till	att		
verksamheten	stigit	till	en	ny	förbättrad	nivå	och	den	nya	standarden	ger	
möjlighet	att	hitta	nya	avvikelser	som	sedan	kan	påbörja	ett	nytt	
förbättringsarbete.	
	

Kaizen	
Inom	Lean	betecknas	förbättringsarbete	med	ordet	kaizen,	som	betyder	”till	det	bättre”	
på	japanska	[3,	5-6].	Det	finns	flera	olika	typer	av	kaizen	som	exempelvis	flödeskaizen,	
kaizenevent	 och	 processkaizen.	 Att	 arbeta	 med	 kaizen	 innebär	 att	 arbeta	 med	 små	
detaljer	och	ta	små	steg	i	taget.	Det	är	dock	viktigt	att	som	i	allt	förbättringsarbete	att	se	
helheten	för	att	inte	utföra	förändringar	som	inte	har	någon	påverkan	på	helheten	[5].		

Plan	

Do	Check	

Act	
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Även	om	kaizen	 fokuserar	på	de	mindre	 förbättringarna	krävs	en	offensiv	och	kreativ	
produktutveckling	för	både	stora	och	små	förbättringar.	Med	kaizen	är	det	som	skrivet	
därför	 mycket	 viktigt	 att	 ha	 en	 helhetsbild	 [6].	 Grundtanken	 med	 kaizen	 är	 att	 alla	
medarbetare	är	engagerade	i	förbättringsarbetet,	som	också	skall	vara	en	naturlig	del	av	
arbetstiden	[1].		

2.1.2 	Sex	Sigma	
Sex	Sigma	skiljer	 sig	 från	Lean	genom	att	Sex	Sigma	 istället	 för	ökad	 flödeseffektivitet	
fokuserar	 på	 att	 öka	 effektiviteten	 i	 resursanvändningen	 [6].	 Båda	 koncepten	 handlar	
dock	om	att	 utveckla	 verksamheten,	 eliminera	 fel	 och	brister	 samt	belysa	hur	mycket	
betydelse	 ledningens	engagemang	och	delaktighet	har.	 Sex	Sigma	är	däremot	 inte	 lika	
omfattande	 som	 Lean,	 utan	 är	 mer	 likt	 ett	 program	 för	 att	 arbeta	 strukturerat	 med	
förbättringar	och	lösa	både	stora	och	små	problem	inom	organisationen	[2].	Sex	Sigma	
skall	 ses	 som	ett	 arbetssätt	 inom	offensiv	kvalitetsutveckling	där	också	vinningen	och	
resultatet	 har	 en	 hög	 prioritet,	 både	 ur	 ekonomiskt	 synpunkt,	 men	 också	 inom	
kundvinning	och	förbättringsarbete	[6].	

Inom	Sex	Sigma	 finns	även	 flera	modeller	och	verktyg	 som	används	på	olika	 sätt	 som	
exempelvis	DMAIC	(Define,	Measure,	Analyse,	Improve,	Control)	och	the	Seven	QC-tools	
(de	sju	kvalitetsverktygen).	En	av	de	modeller	som	kännetecknas	mest	inom	Sex	Sigma	
är	 den	 som	 används	 inom	 statistiken	 för	 att	 beteckna	 standardavvikelser,	 ett	mått	 på	
spridning.	 Inom	 den	 modellen	 definieras	 förhållandet	 mellan	 processerna	 och	 dess	
toleransvidd.	 Avvikelsen	 från	 toleransen	 bör	 vara	 ±6σ	 och	 därifrån	 kommer	 även	
namnet	[1].		

I	 Sex	 Sigma	 finns	 en	 rollstruktur	 som	 baseras	 på	 fyra	 roller;	 Champion,	Master	 Black	
Belt,	Black	Belt	 och	Green	Belt.	Dessa	har	 sedan	utvecklats	 vidare	och	kan	 i	 dagsläget	
anpassas	 till	 olika	 antal	 roller.	 Arbetsuppgifterna	 för	 de	 olika	 rollerna	 beror	 på	 hur	
organisationen	 och	 dess	 struktur	 ser	 ut.	 För	 att	 ge	 en	 förståelse	 av	 de	 olika	 rollerna	
följer	en	kortare	beskrivning	kring	de	fyra	grundrollerna	[1,	6]:	

• Green	Belt	–	Innebörden	av	denna	roll	varierar,	men	oftast	brukar	målet	vara	att	
samtliga	medarbetare	som	arbetar	med	förbättringsprojekt	skall	vara	Green	
Belts.	En	av	de	viktigaste	arbetsuppgifterna	är	att	sprida	goda	exempel	och	
erfarenheter	ibland	medarbetare	och	kollegor.	
	

• Black	Belt	–	Har	som	arbetsuppgift	att	i	stor	del	av	sin	arbetstid,	ibland	heltid,	
arbeta	med	ständiga	förbättringar	inom	organisationen.	Dessa	förbättringsledare	
har	valts	ut	med	omsorg	och	utbildats	noga	för	att	på	bästa	sätt	kunna	leda	och	
motivera	förbättringsarbeten.	En	annan	arbetsuppgift	är	också	att	utbilda	vidare	
Green	Belts	och	coacha	dem	till	rätt	riktning	på	bästa	sätt.	
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• Master	Black	Belt	–	För	att	på	lång	sikt	kunna	utveckla	Sex	Sigma	samt	
samordna	och	ge	stöd	till	Black	Belts	krävs	kunniga	och	erfarna	kvalitetsledare,	
Master	Black	Belts.	Denna	roll	är	extra	viktig	inom	stora	organisationer	där	
många	Black	Belts	arbetar,	i	mindre	företag	kan	rollen	dock	vara	synonym	med	
Champion-rollen.	
	

• Champion	–	Kallas	även	förbättringsmentor	och	har	som	arbetsuppgift	att	ha	ett	
övergripande	ansvar	i	företagsledningen.	En	Champion	ansvarar	för	att	
förbättringsprojekt	startas,	genomförs	och	efterföljs.	

DMAIC	
Inom	Sex	 Sigma	 finns	olika	modeller	 som	används	på	olika	 sätt.	 En	 av	dem	är	DMAIC	
som	 benämns	 av	 de	 engelska	 ordens	 betydelse	 i	 faserna;	 Definiera,	 Mäta,	 Analysera,	
Förbättra	och	Styra.	Denna	arbetsmodell	förändras	beroende	på	företagets	struktur	och	
anpassas	efter	företagets	organisation.	Till	skillnad	från	PDCA-cykeln	som	kan	uppfattas	
som	lite	otydlig,	är	DMAIC-modellens	olika	fasers	innehåll	mer	tydliga.	Däremot	kan	den	
ibland	uppfattas	som	kvantitativt	orienterad	och	därför	bli	svårare	att	tillämpa	på	vissa	
förbättringsarbeten	[1].		

De	olika	faserna	i	DMAIC-modellen	står	för	[1]:	

• Definiera	–	Definiera	projektet	och	processen.	För	att	hitta	en	lösning	är	det	
viktigt	att	förstå	problemet	och	vad	det	orsakar.	Därför	är	det	viktigt	att	grundligt	
definiera	problemet	innan	ett	försök	att	börja	hitta	lösningar	görs.	För	att	öka	
projektets	möjligheter	att	vara	fokuserat	och	prioriterat	inom	organisationen	är	
det	viktigt	att	definiera	vad	som	kan	komma	ut	av	förbättringsarbetet	och	vilken	
vinning	det	har.	Exempelvis	kan	en	budget	göras	för	att	se	hur	mycket	pengar	
som	kan	tjänas	in.	
	

• Mäta	–	Samla	in	mätdata.	För	att	lyckas	lösa	ett	problem	måste	lösningarna	
baseras	på	fakta	och	därmed	är	insamlingen	av	dessa	mått	mycket	viktiga.	
Mätningen	inriktas	ofta	på	att	skapa	förståelse	för	variationer.	Dessa	mått	kan	
sedan	vara	grunden	för	att	mäta	vilka	förbättringar	som	gjorts.	
	

• Analysera	–	Analysera	mätdata	och	informationsdata	för	att	se	och	hitta	
samband,	för	att	kunna	fastställa	orsaker	till	de	brister	och	problem	som	
uppträder.	Analysarbetet	kan	utföras	på	olika	sätt	beroende	på	vilka	data	som	
samlats	in,	men	generellt	handlar	det	om	att	nyttja	förbättringsverktyg	på	ett	
systematiskt	sätt.	
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• Förbättra	–	Genomföra	förbättringarna	samt	utvärdera	och	följa	upp	hur	
resultatet	blivit.	En	viktig	del	i	denna	fas	är	att	påverka	berörda	individer	och	
utveckla	deras	attityder	samt	förbereda	hantering	av	förbättringarna	för	det	
motstånd	som	oftast	kan	uppstå	inom	organisationen.	
	

• Styra	–	Upprätthålla	förbättringen,	detta	görs	bäst	genom	bra	styrning	och	
kontinuerlig	uppföljning.	Grunden	för	styrningen	är	att	förbättringen	
standardiseras	och	att	regelbunden	mätning	utförs.	Det	är	även	viktigt	att	
resultatet	därefter	utvärderas	noga	och	noteras	tillsammans	med	vunna	
erfarenheter	i	en	slutrapport	för	projektet.	

2.2 Verktyg	och	modeller	i	ett	förbättringsarbete	
För	att	kunna	genomföra	ett	 förbättringsarbete	krävs	 information	och	kunskap	om	de	
olika	verktyg	och	modeller	som	finns	inom	Lean	och	Sex	Sigma.	Detta	avsnitt	innehåller	
den	 teori	 som	 behövs	 för	 att	 kunna	 implementera	 dessa	 modeller	 och	 verktyg	 i	 ett	
förbättringsarbete.	Det	skall	dock	finnas	med	i	åtanke	att	alla	verktyg	och	modeller	inte	
behöver	leda	till	en	förbättring	[5],	vilket	senare	utvärderas	i	diskussionskapitlet.		

2.2.1 	Produktfamilj	och	ABC-analys	
När	resultaten,	som	i	detta	projekt	kom	att	gälla	den	totala	ledtiden	på	olika	ordrar,	har	
en	 stor	 variation	 kan	 det	 vara	 enklare	 att	 dela	 upp	 artiklarna	 i	 olika	 produktfamiljer.	
Analysen	grundar	sig	i	att	några	element	är	mer	betydelsefulla	än	andra.	Genom	att	då	
sortera	in	artiklarna	i	dessa	grupper	med	olika	klassificeringar	blir	det	enklare	att	skilja	
dessa	 klasser	 åt	 samt	 utvärdera	 vilka	 som	 är	 mer	 eller	 mindre	 värdeskapande	 för	
resultatet.	Klasserna	brukar	oftast	delas	 in	 i	A,	B	och	C.	Det	är	dock	viktigt	att	 inse	att	
analysen	 har	 sina	 brister	 om	 den	 görs	 på	 mindre	 volymer	 [8],	 då	 den	 lätt	 kan	 bli	
missvisande.	Genom	att	använda	en	ABC-analys	kan	dock	arbetsinsatsen	 för	en	analys	
minska,	då	antalet	produktfamiljer	är	betydligt	färre	jämfört	med	antalet	produkter	[4-5,	
8].		

2.2.2 	Administrativt	spagettidiagram	
Vid	ett	otydligt	eller	varierande	flöde	är	ett	spagettidiagram	ett	mycket	bra	verktyg	att	
använda	sig	av	[2].	I	ett	spagettidiagram	skapas	en	visuell	bild	av	hur	flödet	ser	ut	och	
kan	vara	bra	för	att	enklare	hitta	eventuella	slöserier	[3],	som	beskrivs	mer	ingående	i	
avsnitt	 2.2.8	 som	 heter	 8	 (7+1)	 slöserier.	 Oftast	 implementeras	 detta	 verktyg	 i	 en	
producerande	 verkstad,	 där	 diagrammet	 ritas	 upp	 med	 hjälp	 av	 en	 verkstadslayout.	
Därefter	ritas	den	fysiska	rörelsen	som	exempelvis	en	operatör	utför	under	en	process	
ut	på	verkstadslayouten.		

Ett	spagettidiagram	kan	också	användas	till	ett	administrativt	flöde,	då	ritas	exempelvis	
växlingar	 mellan	 olika	 IT-system	 eller	 annan	 information	 in	 istället	 för	 den	 fysiska	
förflyttningen	 en	 operatör	 gör.	 I	 och	 med	 att	 en	 verkstadslayout	 saknas	 vid	 ett	
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administrativt	 flöde,	 ritas	 istället	 avdelningarna	 upp	 likt	 en	 cirkel	 [5].	 Därefter	 ritas	
varje	streck	vid	en	överlämning	eller	förflyttning	ut	mellan	de	olika	avdelningarna.		

Anledningen	till	att	modellen	kallas	spagettidiagram	är	att	de	streck	som	dras	för	varje	
rörelse	i	flödet	liknar	spagetti,	då	det	oftast	är	många	förflyttningar	eller	överlämningar	i	
en	process.	När	förflyttningarna	alternativt	rörelserna	visualiseras	blir	det	enklare	att	se	
vilka	av	dessa	som	inte	medför	något	värde	till	processen	och	på	så	kan	dessa	enklare	
elimineras	[2].		

2.2.3 	7QC	-	Spridningsanalys	
För	 att	 samtlig	 personal	 i	 en	 organisation	 enkelt	 skall	 förstå	 och	 läsa	 hur	 en	
kvalitetsförbättring	gjorts	utvecklades	de	sju	 förbättringsverktygen	 i	 Japan	 i	mitten	på	
1900-talet,	 även	 kallat	 the	 seven	 QC	 (Quality	 Control).	 Dessa	 sju	 verktyg	 som	
presenteras	inom	Sex	Sigma	hjälper	till	att	samla	in	relevant	data	samt	strukturera	och	
analysera	den.	Dessa	sju	verktyg	kan	varieras	beroende	på	användningsområde.	Nedan	
följer	 en	 kortare	 beskrivning	 av	 verktygen	 samt	 en	 illustration	 kan	 ses	 i	 figur	 3	 över	
dessa	[1,	6]:		

• Datainsamling	–	Detta	steg	och	verktyg	är	det	viktigaste	av	de	sju	verktygen	då	
det	är	bra	att	ha	ett	stort	underlag	vid	förbättringsarbeten.	För	att	samla	in	data	
som	är	relevant	är	det	viktigt	att	tänka	på	vad	kvalitetsproblemet	är	samt	vilken	
fakta	som	behövs	för	att	belysa	problemet.	Själva	noterandet	av	datan	som	
samlas	in	kan	göras	på	olika	sätt,	det	är	dock	bra	att	tänka	på	att	vara	tydlig	samt	
använda	olika	färger	vid	olika	ursprung	av	data.	I	detta	projekt	var	exempelvis	
dataprogrammet	Excel	till	stor	hjälp	för	att	få	en	bra	struktur	på	den	insamlade	
datan.	
	

• Paretodiagram	–	Vid	flera	problem	i	ett	samband	kan	det	vara	svårt	att	veta	
vilket	problem	som	är	mest	väsentligt	att	angripa	först,	detta	hjälper	ett	
Paretodiagram	till	med.	Vid	mätning	av	exempelvis	defekter	kan	varje	defekt	
illustreras	i	en	stapel.	Därefter	kan	den	feltyp	som	har	flest	feldefekter	placeras	
längst	till	vänster	och	den	med	minst	längst	till	höger	i	diagrammet.	Över	
staplarna	kan	sedan	en	linje	ritas	som	beskriver	antalet	andelar	som	feltypen	har	
och	dess	y-axel	visas	då	till	höger	i	diagrammet.	Denna	linje	kan	även	uteslutas	
om	den	inte	tillför	något	grafiskt	värde.	Det	är	dock	viktigt	att	påpeka	att	det	inte	
bara	är	den	stora	andelen	av	fel,	defekter	eller	reklamationer	som	skall	
prioriteras	utan	även	konsekvensen	skall	främjas	då	det	också	är	en	viktig	
parameter.	
	

• Uppdelning	–	Om	data	har	olika	ursprung	kan	det	ibland	ha	till	sin	fördel	att	dela	
upp	datan	i	olika	diagram.	Genom	en	korrekt	uppdelning	kan	rätt	information	
belysas	och	arbetas	vidare	med	i	förbättringsarbetet.	
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• Styrdiagram	–	Det	är	alltid	bra	att	illustrera	data	grafiskt	och	ett	styrdiagram	
hjälper	ofta	till	att	visa	det	grafiska	på	ett	enkelt	sätt.	Ett	styrdiagram	har	tre	
syften;	att	snabbt	visa	variationer,	ge	stöd	åt	en	stabil	process	och	ge	stöd	åt	att	
en	förbättring	har	givit	resultat.		
	

• Histogram	–	Vid	stora	mängder	data	kan	ett	histogram	med	fördel	användas,	då	
det	är	andelar	som	beskrevs	i	diagrammet.	Tack	vare	att	använda	histogram	är	
det	enklare	att	få	en	uppfattning	kring	de	statistiska	egenskaperna	i	diagrammet.	
	

• Ishikawadiagram	–	För	att	på	ett	strukturerat	sätt	bena	ut	vad	de	underliggande	
orsakerna	är	till	ett	problem	kan	Ishikawadiagram	med	fördel	användas.	Detta	
beskrivs	mer	i	avsnitt	2.4.6		Ishikawadiagram	i	rapporten,	då	detta	verktyg	
används	som	en	enskild	metod	för	att	hitta	förbättringsförslag	i	projektet.	
	

• Sambandsdiagram	–	Om	ursprungsvillkoren	har	en	stor	variation	kan	det	vara	
olämpligt	att	göra	en	uppdelning,	eller	ibland	till	och	med	omöjligt.	Då	kan	ett	
sambandsdiagram	istället	användas.	Om	det	är	många	parametrar	kan	det	göras	
serier	med	flera	sambandsdiagram.	Dessa	diagram	ritas	med	en	y-	och	en	x-axel	
med	relevanta	parametrar.	Det	är	dock	viktigt	att	bedöma	sambanden	och	inte	få	
fram	ett	nonsenssamband,	då	kanske	en	tredje	variabel	som	inte	kan	
presenterats	i	diagrammet	har	en	stor	påverkan.	
	

	

Figur	3	-	Illustration	av	de	sju	kvalitetsverktygen,	fritt	översatt	från	boken	Kvalitet	från	behov	till	användning	
skriven	av	B.	Bergman	och	B.	Klefsjö	[6]	samt	från	andra	illustrationer	av	liknande	karaktär.	
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2.2.4 	Swimlane		
En	 swimlane,	 även	 kallad	 SIPOC	 (Supplier-Input-Process-Output-Customer)	 används	
ofta	 för	 att	 få	 en	 bra	 översikt	 över	 den	 aktuella	 processen.	 Genom	 att	 göra	 denna	
kartläggning	 enligt	 modellen	 swimlane	 blir	 det	 enklare	 att	 identifiera	 lämpliga	
mätpunkter	 i	 en	process	 samt	 införskaffa	 ett	bra	underlag	 inför	 ett	 förbättringsarbete	
[1].	 Fördelen	 med	 en	 swimlane	 jämfört	 med	 en	 flödesanalys,	 som	 finns	 beskrivet	 i	
avsnittet	nedan,	är	att	det	är	ett	enklare	verktyg	 för	en	administrativ	process.	Med	en	
swimlane	är	det	enklare	att	få	en	tydlig	överblick	av	de	övergångar	som	finns	mellan	de	
olika	avdelningarna	[2,	5].		

Kartläggningen	startar	med	att	identifiera	de	olika	avdelningar	som	flödet	passerar	och	
därefter	 dela	 upp	 dem	 i	 en	 varsin	 ”simbana”,	 förslagsvis	 vertikalt	 som	 visas	 i	 figur	 4	
nedan.	De	aktiviteter	som	berör	den	aktuella	avdelningen	läggs	på	rad	i	varsin	simbana.	
Varje	 aktivitet	 sorteras	 i	 den	 tidsordning	 som	 den	 inträffar	 i	 flödet,	 ju	 tidigare	 desto	
högre	upp	och	så	vidare	[5].		

	

Figur	4	–	Exempel	på	ett	enklare	swimlane-schema	i	en	organisation.	
	

2.2.5 	VFA	–	Värdeflödesanalys	
Att	göra	en	värdeflödesanalys	(VFA),	även	kallat	Value	Stream	Mapping,	är	viktigt	då	det	
är	 ett	 centralt	 verktyg	 i	 förbättringsarbeten.	 Med	 hjälp	 av	 denna	 modell	 kan	 en	
kartläggning	av	det	nuvarande	flödet	hos	en	organisation	göras	och	på	så	sätt	få	en	bra	
helhetssyn	[2].	Utifrån	kunderna	och	deras	behov	ritas	flödet	upp	systematiskt	och	på	så	
sätt	 växer	 en	 visuell	 bild	 av	 flödet	 fram.	 Analysen	 visar	 både	 det	 fysiska	 flödet	 i	
produkter,	material,	kunder	etcetera,	men	också	det	administrativa	flödet	som	krävs	för	
att	arbetet	skall	kunna	utföras	[5].	Kartläggningen	visar	även	hur	de	olika	processerna	
förhåller	 sig	 till	 varandra	 samt	 hur	 den	 administrativa	 stödprocessen	 arbetar	 för	 att	
leverera	ett	värde	till	kunden	[3].	
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Det	är	viktigt	att	utföra	en	värdeflödesanalys	noggrant	i	detalj	och	som	flödet	visas	vid	
kartläggningstillfället.	Oftast	görs	en	värdeflödesanalys	för	flöden	i	fabrik	eller	liknande,	
men	 det	 går	 även	 att	 göra	 en	 värdeflödesanalys	 i	 administrativa	 flöden	 [5].	 Vid	 ett	
noggrant	utförande	hjälper	en	värdeflödesanalys	att	göra	en	identifiering	av	de	slöserier	
som	 finns	 och	 framförallt	 få	 fram	 orsaken	 till	 att	 dessa	 förekommer	 [3,	 9],	 så	 även	 i	
administrativa	 flöden.	 En	 mer	 ingående	 förklaring	 kring	 slöserierna	 finns	 att	 läsa	 i	
avsnitt	2.4.8	som	heter	8	(7+1)	slöserier.	

2.2.6 	Ishikawadiagram	
När	ett	problem	i	flödet	hittats	kan	ett	Ishikawadiagram	användas	för	att	enklare	bena	
ut	de	underliggande	orsakerna	 till	 problemet.	Detta	 görs	 systematiskt	 genom	att	 först	
beskriva	 de	 orsaker	 som	 kan	 tänkas	 leda	 till	 det	 uppmärksammade	 problemet	 mer	
simpelt,	för	att	sedan	fortsätta	att	titta	djupare	och	hitta	fler	underliggande	orsaker	[6].	
Ett	 annat	 hjälpmedel	 i	 detta	 verktyg	 är	 att	 använda	 de	 sju	M:en	 till	 att	 hitta	 orsaker.	
Dessa	M	 står	 för;	Människa,	Maskin,	Metod,	Material,	Miljö,	Mätning	 och	Management	
[3].	Dessa	sju	M	är	ett	hjälpmedel	för	att	få	en	bra	struktur	på	problemen	och	på	så	sätt	
enklare	se	vilket	område	de	tillhör	[1]	och	är	inte	en	nödvändighet	för	att	kunna	utföra	
ett	Ishikawadiagram.			

2.2.7 	Wilsonformeln	
För	 att	 beräkna	 den	 mest	 ekonomiska	 beställningskvantiteten	 för	 en	 order	 kan	
Wilsonformeln	användas,	eller	ekonomisk	orderkvantitet	som	den	även	kallas.	Formeln	
kommer	inte	från	arbetssätten	Lean	eller	Sex	Sigma	utan	kommer	från	de	modeller	som	
innefattas	i	företagsekonomi	eller	logistik.		

Wilsonformeln	förutsätter	att	de	enda	kostnaderna	i	sammanhanget	är	en	lagerkostnad	
för	 varje	 enhet	 och	 att	 en	 engångskostnad	 varje	 gång	 en	 order	 läggs,	 en	 så	 kallad	
ordersärkostnad.	I	Wilsonformeln	ställs	dessa	två	parametrar	mot	varandra	för	att	hitta	
en	optimal	balans	och	på	så	sätt	minimera	den	totala	kostnaden	[8,	10].		

Det	finns	vissa	krav	för	att	formeln	skall	kunna	användas	[10]:	

• Ordersärkostnaden	skall	vara	oberoende	av	att	efterfrågan	styrs	per	styck	och	
partistorlek.	

• Tiden	skall	kunna	antas	vara	konstant.	
• Lagerhållningskostnaden	skall	vara	oberoende	av	partistorlek.	
• Inga	brister	i	lager	får	förekomma.	

	
Den	optimala	partistorleken	betecknas	oftast	som	Qopt	som	går	att	se	i	ekvation	1	nedan	
och	 de	 variabler	 som	 ingår	 i	 formeln	 har	 många	 olika	 förkortningar	 beroende	 på	
författare	 och	 användare.	 I	 denna	 rapport	 används	 samma	 beteckningar	 som	 i	
litteraturen.	
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De	 nackdelar	 och	 risker	 som	 finns	 med	 att	 använda	 sig	 av	 Wilsonformeln	 är	 att	
efterfrågan	kan	ändras	med	tiden,	vilket	gör	lagerstorleken	svår	att	beräkna.	Efterfrågan	
måste	också	vara	konstant	vilket	den	inte	är	hos	alla	företag	utan	har	en	tendens	till	att	
variera	 över	 årets	 gång.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 produktens	 livslängd,	
användningsgrad	 och	 säsongsanvändning	 [10].	 En	 annan	 nackdel	 är	 att	 inom	 Lean	
strävas	 mot	 ett	 kontinuerligt	 flöde	 utan	 lager,	 vilket	 Wilsonformeln	 motsäger.	 Detta	
diskuteras	närmre	i	avsnitt	3.4.7	Wilsonformeln	samt	i	diskussionskapitlet.	

	

𝑄!"# =
!×!×!
!×!

	 	 	 (1)	

Qopt	
Q	står	för	partistorleken	och	därmed	står	Qopt	för	den	optimala	partistorleken.	

D		
D	 står	 för	 efterfrågan	 och	 är	 den	 förväntade	 förbrukningen	 på	 en	 produkt	 under	 en	
bestämd	 tidsperiod.	 Detta	 kan	 räknas	 ut	 genom	 att	 samla	 in	 historisk	 data	 under	 en	
bestämd	tidsperiod	för	att	sedan	få	fram	antalet	artiklar	som	efterfrågats.	

S	
S	står	för	ordersärkostnad	och	anger	den	totala	summan	av	kostnader	för	administrativa	
aktiviteter	 och	 omställningsaktiviteter	 för	 en	 produkt.	 Därefter	 adderas	 den	 externa	
ordersärkostnaden	 som	 innefattar	 ställkostnader	 och	 övriga	 kostnader	 hos	
tillverkningen,	för	att	få	den	totala	ordersärkostnaden.	

I	x	C	
I	står	för	lagerränta	och	C	för	artikelvärdet	per	lagerenhet.	Genom	att	multiplicera	dessa	
fås	lagerhållningssärkostnaden,	som	uttrycks	i	procent.	

Visualisering	
För	att	visa	hur	Wilsonformeln	 fungerar	visas	ett	exempel	nedan	 i	diagram	1.	Där	den	
blå	 streckade	 linjen	 som	 visar	 ordersärkostnaden	 innefattar	 formeln	 !

!
×𝑆 	.	

Lagerhållningskostnad	 som	 är	 den	 röda	 heldragna	 linjen,	 innefattar	 formeln	!
!
×𝐼𝐶 .	

Totalkostnaden,	 den	 grönprickade	 linjen	 räknas	 ut	 genom	 att	 addera	 värdena	 från	 de	
två	formlerna	vid	samma	partistorlek,	  !

!
×𝑆 + ( !

!
×𝐼𝐶).	Den	minsta	kostnaden	blir	då	

där	 	 linjen	 för	 ordersärkostnaden	 och	 lagerhållningskostnaden	 skär	 varandra,	 som	
inringas	i	diagram	1	nedan,	och	en	optimal	partistorlek	kan	utläsas	[10].	I	detta	exempel	
blir	det	alltså	cirka	45	stycken	som	är	den	optimala	partistorleken.	
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Diagram	1	-	Exempel	på	beräkning	av	ekonomisk	orderkvantitet	med	Wilsonformeln	

2.2.8 	8	(7+1)	slöserier	
Slöseri	 definieras	 som	 ”det	 som	 inte	 adderar	 något	 värde	 till	 produkten”	 [5]	 och	 är	
därmed	 det	 som	 kunden	 inte	 är	 beredd	 att	 betala	 för.	 För	 att	 göra	 en	 verksamhet	 så	
effektiv	 som	möjligt	 bör	 verksamheten	 utformas	 tydligt	 så	 att	 all	 form	 av	 slöseri	 blir	
synligt	och	på	så	sätt	blir	enkel	att	minska	eller	eliminera	[5].	Inom	Lean	finns	sju	olika	
former	av	slöserier	och	ibland	adderas	ett	extra	åttonde.		

Samtliga	av	dessa	slöserier	står	för	följande	[1-3,	5-7,	11-12]:	

1. Överproduktion	–	Detta	slöseri	brukar	ses	som	det	värsta,	då	den	oftast	är	
orsaken	till	flera	av	de	resterande	slöserierna.	Vid	överproduktion	tillverkas	
större	volym	än	vad	kunden	önskar,	i	snabbare	takt	eller	tidigare	än	vad	som	
behövs.		
	

2. Väntan	–	Här	går	outnyttjad	tid	åt	att	vänta	på	nödvändiga	förutsättningar.	
Exempelvis	att	ett	IT-system	ligger	nere	eller	att	det	material	som	krävs	för	att	
tillverka	en	komponent	inte	har	anlänt.	
	

3. Lager	–	Material	eller	komponenter	som	ligger	i	lager	skapar	inget	värde	för	
organisationen.	Stora	lager	binder	kapital,	vilket	minskar	anpassningsförmågan	
vid	snabba	förändringar.	Exempelvis	kan	efterfrågan	hos	kunden	eller	i	
produktionen	förändras	och	detta	kan	då	i	sin	tur	kan	leda	till	längre	ledtider	om	
inte	anpassningsförmåga	finns.	
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4. Rörelse	–	Varje	onödig	rörelse	som	inte	medför	något	värde	är	slöseri.	Det	kan	
handla	om	att	hämta	verktyg	eller	att	ergonomin	är	dålig	och	att	en	medarbetare	
därför	behöver	utföra	onaturliga	rörelser.	
	

5. Omarbete	–	Att	producera	defekta	produkter	leder	till	omarbete	vilket	kostar	
både	tid	och	pengar.		
	

6. Överarbete	–	Överarbete	är	det	arbete	kunden	inte	är	beredd	att	betala	för,	som	
exempelvis	onödiga	arbetsmoment	eller	en	högre	kvalitet	än	vad	som	efterfrågas.	
	

7. Transport	–	En	intern	transport	skapar	inget	värde	för	kunden	utan	adderar	
endast	tid	till	den	slutliga	ledtiden	och	är	därför	en	form	av	slöseri.		
	

8. Outnyttjad	kreativitet	–	Det	åttonde	slöseriet	är	outnyttjad	kreativitet	och	kan	i	
vissa	fall	vara	ett	tillägg	till	de	sju	slöserierna.	Att	inte	utnyttja	den	kompetens	
som	medarbetarna	besitter	kan	dels	leda	till	att	medarbetare	förloras	eller	att	
företaget	går	miste	om	förbättringsmöjligheter.	
	

Även	om	dessa	ovanstående	slöserier	oftast	visar	sig	i	en	producerande	verkstad	går	de	
även	 att	 tillämpa	 till	 de	 slöserierna	 en	 administrativ	 process	 har.	 Exempelvis	 kan	
transporten	vara	den	sträcka	som	en	medarbetare	måste	gå	för	att	skriva	ut	eller	lämna	
över	 en	 faktura	 för	 attestering.	De	 rena	administrativa	 åtgärderna	kan	oftast	 åtgärdas	
relativt	 enkelt,	 medan	 de	 övriga	 slöserierna	 oftast	 kräver	 en	 standardisering	 för	 att	
elimineras	[3].	

2.2.9 	Kanomodellen	
Kanomodellen	 är	 en	 modell	 som	 används	 för	 att	 mäta	 kundtillfredsställelse.	 Inom	
Kanomodellen	 finns	 tre	 delar;	 nödvändiga	 egenskaper,	 förväntade	 egenskaper	 och	
attraktiva	egenskaper.	För	att	en	kund	skall	vara	nöjd	med	en	produkt	eller	 tjänst	bör	
något	från	samtliga	delar	finnas	med.	Om	de	nödvändiga	egenskaperna	på	tjänsten	eller	
produkten	inte	uppfylls	blir	kunden	missnöjd,	men	det	går	inte	heller	att	få	en	helt	nöjd	
kund	genom	att	endast	uppfylla	de	nödvändiga	kraven	då	kunden	förväntar	sig	mer.	Det	
som	 kunden	 räknar	 med	 utöver	 de	 nödvändiga	 egenskaperna	 blir	 då	 förväntade	
egenskaper.	De	attraktiva	egenskaperna	däremot	vet	inte	kunden	att	den	behöver,	men	
det	 är	 just	 dessa	 som	 kan	 ge	 en	mycket	 stor	 tillfredställelse	 om	 de	 uppfylls	 [2-3,	 6].	
Förhållandet	mellan	dessa	tre	delar	kan	vara	komplexa	att	 förstå	och	visas	därför	mer	
tydligt	i	en	illustration	nedan	i	figur	5.	

När	 en	 Kanomodell	 skall	 skapas	 finns	 flera	 saker	 att	 tänka	 på.	 Först	 skrivs	 kundens	
behov	 och	 krav	 upp,	 utifrån	 alla	 tre	 delar.	 Vilka	 krav	 som	 är	 förväntade,	 nödvändiga	
samt	attraktiva.	Här	kan	sedan	ett	eventuellt	glapp	ses	mellan	vad	som	efterfrågas	och	
levereras	[3].		
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Figur	 5	 -	 Kanomodellen	 för	 kundtillfredsställelse	 med	 attraktiva,	 förväntade	 och	 nödvändiga	 egenskaper.	
Illustrerad	utifrån	liknade	återgivningar	av	Kanomodellen.		

	

Kundens	 förväntningar	 påverkas	 av	 många	 faktorer	 och	 med	 tiden	 tenderar	 de	 att	
sjunka,	 vilket	också	 illustreras	med	en	nedåtgående	pil	 i	 figur	5.	Detta	betyder	att	det	
krävs	mer	av	produkten	eller	tjänsten	för	att	kunden	skall	bli	 tillfredsställd,	och	att	de	
attraktiva	 egenskaperna	med	 tiden	blir	 nödvändiga	 egenskaper	då	kraven	höjs.	Några	
vanliga	faktorer	som	kundens	förväntningar	kan	påverkas	av	är	[2]:	

• Tidigare	upplevelser	av	produkten	eller	tjänsten.	
• Hur	produktens	eller	tjänstens	försäljningshistorik	varit	samt	dess	reklam	och	

marknadsföring.	
• Kundens	intresse	för	produkten	eller	tjänsten	samt	dess	betydelse	
• Image	och	popularitet.	
• Tillgänglighet.	
• Pris	och	efterfrågan.	

	

Det	finns	många	sätt	att	ta	reda	på	hur	kundens	förväntningar	passar	in	på	nödvändiga	
egenskaper,	förväntade	egenskaper	och	attraktiva	egenskaper.	Ibland	räcker	det	med	att	
fråga	 kunden	 om	 vad	 som	 är	 viktigt,	 men	 oftast	 krävs	 större	 och	 djupare	 studier.	
Anledningen	 till	 människans	 beteende	 grundas	 nämligen	 oftast	 i	 undermedvetna	
mekanismer	och	är	därför	svåra	att	få	fram	genom	enkla	frågesättningar	[2].	
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2.2.10	PICK-chart	
Vid	 ett	 förbättringsarbete	 kan	 många	 förslag	 och	 idéer	 lyftas.	 Då	 är	 det	 viktigt	 att	
prioritera	 dessa	 på	 ett	 bra	 sätt.	 En	 bra	 prioritering	 kan	 hjälpa	 till	 att	 starten	 på	 ett	
förbättringsarbete	blir	bra.	Det	är	inte	säkert	att	de	förslag	som	ger	störst	effekt	är	bäst	
att	börja	med,	utan	det	kan	vara	de	som	kräver	minst	arbete	att	genomföra	som	är	bäst.		

För	 att	 få	 en	 bra	 översikt	 över	 detta	 kan	 man	 använda	 en	 PICK-chart	 (Possible,	
Implement,	Challenge	och	Kill)	som	på	svenska	står	för	Möjligt,	Genomför,	Utmana	och	
Avfärda	[5].	När	förslagen	och	idéerna	placerats	in	i	detta	diagram,	som	går	att	se	i	figur	
6,	 kan	 medarbetarna	 på	 ett	 strukturerat	 sätt	 enklare	 diskutera	 sig	 fram	 till	 rätt	
prioriteringar.		

• Genomför	–	Dessa	förbättringsförslag	är	de	som	ger	störst	effekt	och	kräver	
minst	arbetsinsats	och	får	därför	högst	prioritet,	som	även	markerats	med	en	
ring	i	figur	6.	
	

• Möjligt	–	Dessa	förbättringsförslag	ger	en	mindre	effekt	samt	kräver	en	liten	
arbetsinsats	och	blir	därför	lite	lägre	prioriterade	än	förslagen	som	hamnade	
under	”genomför”.	
	

• Utmana	–	Dessa	förbättringsförslag	ger	en	stor	effekt,	men	kräver	också	en	stor	
arbetsinsats	att	genomföra.	För	att	dessa	skall	prioriteras	bör	en	noggrann	
genomförandeplan	göras.	Dessa	förslag	kommer	näst	sist	i	prioriteringsordning.	
	

• Avfärda	–	De	förslag	som	hamnar	i	denna	del	av	diagrammet	har	en	liten	effekt	
och	kräver	en	stor	arbetsinsats,	vilket	prioriteras	sist	eller	tas	bort	då	det	i	nästan	
alla	fall	inte	är	lönsamt	för	organisationen.	

	

Figur	6	–	PICK-chart	fritt	översatt	utifrån	bild	i	boken	Lean	–	Gör	avvikelser	till	framgång	skriven	av	
Petersson	et	al.	[5]	samt	andra	illustrationer	av	liknande	karaktär.		
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2.2.11		Visualisering	
En	 viktig	 del	 i	 både	 Lean	 och	 Sex	 Sigma	 är	 visualisering.	 Detta	 verktyg	 kan	 användas	
genom	 exempelvis	 en	 produktionstavla	 för	 att	 ge	 en	 tydlig	 bild	 av	 flödet.	 En	
produktionstavla	 skall	 placeras	 centralt	 i	 verksamheten	 och	 minst	 en	 gång	 per	 dag	
uppdateras	med	information	om	produktion,	status	på	ordrar	etcetera	[3].	Idealet	skulle	
vara	att	samtliga	medarbetare	och	chefer	samlades	kring	tavlan	dagligen	och	arbetade	
igenom	 innehållet	 som	 skulle	 kunna	 vara;	 arbetsfördelning,	 brister,	 fel,	 vart	 för-
bättringar	behövs	göras	med	mera.	

Pedagogiskt	utformade	bilder	och	diagram	är	bra	att	ha	för	att	få	samtliga	medarbetare	
att	enkelt	 förstå	 innehållet.	Med	ett	aktivt	synliggörande	upptäcks	ett	problem	enklare	
och	snabbare.	På	så	sätt	kan	lösningstiden	förkortas	markant.		

Att	 ha	 ett	 synligt	 flöde	med	uppdaterad	 information	på	 en	produktionstavla	 kan	 även	
hjälpa	 medarbetarna	 att	 känna	 sig	 mindre	 stressade	 och	 uppleva	 arbetet	 mer	
strukturerat.	 Att	 arbeta	 med	 ett	 synligt	 flöde	 kan	 också	 öka	 möjligheten	 för	
medarbetarna	att	se	på	vilket	sätt	de	skulle	kunna	hjälpa	varandra	i	arbetet	[4,	7].	
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3 Genomförande	
Detta	 kapitel	 beskriver	 vilka	 tillvägagångssätt	 som	 har	 använts	 under	 projektets	 gång	
samt	varför	de	valts.	Kapitlet	innehåller	även	en	kortare	förklaring	kring	arbetsprocessen	
under	 projektet	 samt	 de	 förbättringsmetoder,	 principer,	 modeller	 och	 verktyg	 som	
använts.	

En	illustration	av	kapitlets	innehåll	visas	i	figur	6	nedan.		
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I	 och	 med	 att	 detta	 projekt	 har	 varit	 ett	 produktionsutvecklingsprojekt	 användes	 en	
systematisk	 iterativ	 process	 under	 projektets	 gång.	 Denna	 process	 skapades	 utifrån	
produktutvecklingsprocessen	som	innefattar	både	syntes	och	analys	[13].	I	syntesdelen	
tas	olika	produktlösningar	fram,	som	i	detta	projekt	var	kopplat	till	den	produktion	som	
företaget	har.	Den	analytiska	delen	innefattar	att	undersöka	och	klargöra	en	lösning	för	
produktens	 egenskaper	 och	 förmågor,	 vilket	 i	 detta	 projekt	 blev	 en	 metod	 för	 att	
förbättra	flödet	i	organisationen	hos	företaget.	Den	iterativa	arbetsprocessen	gick	ut	på	
att	se	projektets	helhet	och	att	hela	tiden	kunna	gå	tillbaka	om	något	saknades	eller	inte	
fungerade	 tillfredställande.	 En	 illustration	 av	 arbetsprocessen	 finns	 att	 se	 i	 figur	 8	
nedan.		

	

	

	

	

Figur	8	–	Illustration	över	det	iterativa	arbetssätt	som	användes	i	projektet.	

	
Arbetsprocessen	 kan	 också	 beskrivas	 likt	 den	 modell	 som	 kan	 användas	 vid	
systemanalytiska	projekt.	En	systemanalys	tillämpas	för	att	utvärdera	effekterna	av	de	
alternativa	 lösningarna	 i	 en	 problemsituation.	 Inom	 varje	 moment	 i	 modellen	
genomfördes	 därför	 diskussioner	 med	 experter	 inom	 området	 och	 vid	 exempelvis	
saknad	information	eller	lösningsgrad	togs	ett	steg	tillbaka	i	processen	för	att	utföra	en	
komplettering	[14].	

3.1 Projektplanering	
Projektet	startades	genom	att	göra	en	projektplan	utifrån	de	syften	och	mål	som	fanns	
för	 projektet.	 Projektplanen	 skapade	 en	 översiktsbild	 över	 projektets	 innebörd	 och	
omfattning	 [13].	 Projektplanens	 innehåll	 var	 i	 stora	 drag	 en	 förklaring	 av	 den	uppgift	
som	 skulle	 lösas	 i	 projektet,	 de	 tidsramar	 som	 fanns	 att	 hålla	 sig	 inom	 samt	
kontaktuppgifter	till	de	som	berördes	i	projektet.	

Att	 beskriva	 problemformuleringarna	 inom	projektet	 redan	 i	 projektplanen	 gjorde	 att	
projektets	uppdrag	tydliggjordes,	vilket	 i	sin	tur	gav	ett	mer	strukturerat	arbete	redan	
från	projektets	start	[14-15].		
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En	riskbedömning	genomfördes	enligt	minirisk-metoden	för	att	identifiera	de	eventuella	
riskerna	som	skulle	kunna	uppstå	under	projektet	och	påverka	dess	resultat	och	kvalitet	
[15].	Riskernas	sannolikhet	och	konsekvens	uppskattades	och	därefter	skrevs	ett	förslag	
på	 lämplig	 åtgärd.	 Riskvärdet	 räknades	 ut	 genom	 att	 multiplicera	 sannolikhetsvärdet	
med	konsekvensvärdet.	Sannolikhetsvärdet	och	konsekvensvärdet	graderades	mellan	1	
och	4	där	4	står	för	störst	sannolikhet	och	de	allvarligaste	konsekvenserna.	Riskvärdet	
graderas	 därför	mellan	 1	 och	 16.	 För	 att	 sedan	 få	 en	 korrekt	 uppfattning	 om	 riskens	
innebörd	om	att	den	föreslagna	åtgärden	följs,	räknades	ett	nytt	risktal	ut	på	samma	sätt	
som	innan	[6].		

Efter	 att	projektplanen	 färdigställts	bokades	ett	möte	med	 företaget	 för	 att	 gå	 igenom	
projektplanen.	 Detta	 gjordes	 för	 att	 projektet	 skulle	 hamna	 i	 rätt	 riktning	 redan	 från	
start	[15].	Tillsammans	sattes	rutiner	och	avgränsningar	upp	för	projektet	samt	delmål	
och	grindar	bekräftades.	

Den	 arbetsmodell	 som	 projektet	 skulle	 följa	 delades	 upp	 med	 en	 Work	 Breakdown	
Structure	(WBS)	som	visar	de	olika	momenten	som	varje	del	av	projektet	innehöll.	För	
att	även	få	en	överskådlig	bild	av	tidsplanen	gjordes	ett	GANTT-schema	[13,	15].		

3.2 Förstudie	
En	grundligt	utförd	förstudie	var	en	viktig	parameter	för	att	projektet	enkelt	skulle	leda	
till	 en	 lösning	 på	 korrekt	 problemställning	 [13],	 därför	 ägnades	 en	 stor	 del	 av	 tiden	 i	
början	av	projektet	till	detta.		

3.2.1 	Intervjuer	och	observationer	
För	 att	 få	 en	 känsla	 av	 hur	 företagets	 organisation	 fungerade	 vid	 projektets	 start	
ägnades	stor	del	av	tiden	i	början	av	projektet	åt	att	lära	känna	det	nuvarande	flödet	och	
de	som	arbetar	med	berörda	delar	av	det.	En	god	kunskap	om	det	nuvarande	läget	var	
en	förutsättning	om	förslag	på	förbättringar	skulle	kunna	hittas	[5].	

Observationer	 både	 av	 personalen	 inom	 de	 administrativa	 delarna	 i	 flödet	 och	 de	
operatörer	 som	 arbetar	 fysiskt	 i	 flödet	 gjordes	 löpande	 under	 projektets	 gång.	 De	
intervjuer	 som	 utfördes	 var	 oftast	 i	 ostrukturerad	 form	 då	 de	 mer	 liknade	 ett	
vardagssamtal.	 Frågorna	 var	 flytande	 och	 inte	 så	 pass	 stängda	 så	 de	 liknade	 ett	
frågeformulär	 [16].	 Med	 en	 ostrukturerad	 intervju	 menas	 att	 frågorna	 som	 ställs	
blandas	med	allmänna	diskussionsfrågor	 inom	ramen	 för	 ämnet	 samt	att	 intervjuaren	
ställer	 följdfrågor	utifrån	de	 svar	 som	 fås	på	 frågorna	 [14].	 Frågorna	 som	ställdes	 var	
även	öppna	utan	värderingar	för	att	inte	färga	svaren.	Detta	var	viktigt	för	att	göra	det	
möjligt	 att	 få	 fram	nya	oförutsedda	 svar	på	de	 frågor	 som	ställdes	under	 intervjuerna	
[17].		

Intervju	om	det	nuvarande	flödet	med	projektledare	
För	 att	 få	 en	 bra	 uppfattning	 om	 hur	 det	 nuvarande	 eftermarknadsflödet	 fungerade	
enligt	de	 som	arbetar	med	det,	 gjordes	 en	 större	 intervju	med	en	 av	de	projektledare	
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som	 regelbundet	 arbetade	 i	 flödet.	 Tack	 vare	 den	 öppna	 dialog	 som	 hölls	 under	
intervjun	kunde	även	många	öppna	följdfrågor	ställas.		

De	kommentarer	som	framkom	som	berörde	hur	själva	flödet	fungerade	samlades	i	ett	
separat	 dokument.	 Detta	 gjordes	 för	 att	 kunna	 använda	 dessa	 kommentarer	 som	
underlag	till	det	kommande	förbättringsarbetet.	Även	egna	reflektioner	om	flödet,	dess	
funktion	och	de	tankar	och	idéer	som	uppstod	under	intervjun	noterades	och	sparades	i	
detta	dokument.	

Observation	vid	skapande	av	order	
Flödet	 började	 med	 att	 en	 order	 skapades.	 För	 att	 få	 en	 korrekt	 uppfattning	 av	
arbetsprocessen	 i	 detta	 gjordes	 en	 observation	 när	 en	 av	 de	 relativt	 nyanställda	
projektledarna	 på	 företaget	 skapade	 en	 order.	 Under	 observationen	 ställdes	 en	 del	
följdfrågor	 kopplat	 till	 de	 olika	 systemen	 som	 användes	 samt	 det	 arbetssätt	 som	 det	
utfördes	på.		

Under	frågorna	berättade	även	projektledaren	om	de	delar	i	flödet	som	inte	upplevdes	
funktionella	 och	 dessa	 synpunkter	 noterades	 i	 det	 dokument	med	 kommentarer	 som	
skapats	sedan	innan.		

Observation	vid	veckomöte	
För	att	få	en	uppfattning	kring	innehållet	i	veckomötena	som	företaget	hade,	gjordes	en	
observation	under	ett	sådant	veckomöte.	Detta	möte	hålls	varje	vecka	och	tanken	är	att	
det	skall	vara	ett	statusmöte.	Här	skall	statusen	på	samtliga	ordrar	som	behöver	belysas	
och	eventuella	problem	tas	upp	för	att	senare	kunna	lösas.	Planeraren	som	håller	i	mötet	
visade	vid	detta	tillfälle	upp	en	Excel-fil	som	innefattade	samtliga	ordrar	med	dess	status	
och	mötet	fortlöpte	utifrån	filens	innehåll	och	uppkomna	frågor.		

Intervjuer	och	observationer	för	varje	aktivitet	
För	 att	 få	 en	 så	 bred	 inblick	 som	 möjligt	 samt	 fånga	 upp	 fler	 synvinklar	 på	 flödet	
fortsatte	intervjuandet	med	olika	medarbetare	från	varje	aktivitet	i	flödet.	Under	dessa	
intervjuer	 gjordes	 oftast	 även	 observationer	 för	 att	 få	 en	 så	 korrekt	 uppfattning	 om	
arbetsprocessen	 som	 möjligt.	 Frågor	 om	 arbetssätt,	 syn	 på	 flödet	 och	 egna	
förbättringsförslag	 etcetera	 ställdes	med	 öppna	 intervjufrågor	 för	 att	 den	 uppmålade	
bilden	av	flödet	skulle	kunna	bekräftas	eller	förändras	till	en	så	korrekt	bild	som	möjligt.		

3.2.2 	Datainsamling	
För	 att	 kunna	 hitta	 grundorsaken	 till	 de	 långa	 ledtiderna	 i	 flödet	 införskaffades	
information	och	data	från	företagets	system.	Informationen	innehöll	historisk	data	kring	
de	 leveranser	 som	 gjorts	 under	 tidigare	 år.	 För	 att	 kunna	 framställa	 en	 så	 korrekt	
värdeflödesanalys	som	möjligt	av	det	nuvarande	flödet,	krävdes	relevant	data	kring	hur	
ofta	 leveranser	 eller	 beställningar	 skedde.	 Hur	 ofta	 beställningarna	 skedde;	 en	 gång	 i	
veckan,	en	gång	om	dagen	eller	varje	timme	kunde	göra	stora	skillnader	i	den	slutgiltiga	
analysen	[5].		
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3.2.3 	Studier	av	teorier	
Då	författaren	till	denna	rapport	saknade	tidigare	erfarenheter	kring	flödesförbättringar	
och	de	olika	verktyg	som	kunde	användas	i	ett	förbättringsarbete,	gjordes	flera	studier	i	
litteratur	och	vetenskapliga	artiklar	inom	ämnet	innan	och	under	projektets	gång.	Detta	
var	en	mycket	viktig	del	då	förstudiematerialet	ofta	kan	leda	till	ett	enklare	och	bättre	
arbetssätt	 inom	 ämnet.	 Förstudien	 hjälpte	 även	 till	 att	 enklare	 kunna	 få	 en	 större	
översiktsbild	av	tillgängligt	vetande	inom	det	området	som	projektet	skulle	utföras	inom	
[13-14].		

3.2.4 	Benchmarking	
Betydelsen	av	benchmarking	är	att	systematiskt	 jämföra	och	lära	sig	av	andra	företags	
sätt	att	arbeta	 [1].	Det	är	 till	en	 fördel	att	utföra	en	benchmarking	hos	ett	 företag	 i	en	
annan	bransch	 som	 inte	har	någon	konkurrens	 inom	samma	arbetsområde.	På	 så	 sätt	
kan	 det	 vara	 enklare	 att	 få	 tillåtelse	 att	 utföra	 en	 mer	 noggrann	 utredning	 kring	
företagets	arbetssätt	och	flöde	[6].		

För	att	få	en	uppfattning	och	kunskap	kring	hur	ett	flödesförbättringsarbete	kan	utföras,	
gjordes	den	externa	benchmarkingen	på	företaget	Exova	i	Karlskoga.	Förutom	att	Exova	
arbetar	 i	 en	 annan	 bransch	 än	 BAE	 Systems	 Bofors	 AB,	 hade	 även	 Exova	 ett	 mindre	
komplicerat	flöde	att	öva	på	inför	detta	projekts	förbättringsarbete.		

En	benchmarkingundersökning	gjordes	även	på	en	äldre	rapport	om	förbättringsarbete	
som	utfördes	hos	 företaget	 tidigare,	men	 i	 en	mindre	omfattning	än	vad	detta	projekt	
har.	Denna	rapport	hade	utförts	som	ett	examinerade	projekt	på	en	KY-utbildning,	vilket	
förklarar	 den	mindre	 omfattning	 arbetet	 hade	 i	 jämförelse	 med	 detta	 projekt.	 Denna	
benchmarkingundersökning	 gjordes	 för	 att	 få	 en	 bra	 grund	 till	 detta	 projekt,	 då	 det	
innehöll	en	del	relevant	data	och	information	om	det	nuvarande	flödet.	Tack	vare	denna	
benchmarking	fanns	möjligheten	att	se	om	något	av	de	förslag	som	kommit	upp	i	denna	
rapport	arbetats	med	vidare	eller	om	det	lagts	åt	sidan.	Detta	kunde	vara	bra	att	ta	med	i	
beräkningarna	inför	detta	projekt.	

För	att	få	ett	bra	underlag	utfördes	samtliga	benchmarkinganalyser	i	sex	steg:	Planera,	
Sök,	 Studera,	 Analysera,	 Anpassa	 och	 Förbättra	 [6].	 De	 tre	 sista	 stegen	 var	 mycket	
relevanta	 för	 detta	 arbete,	 då	 de	 förbättringar	 som	 hittades	 kunde	 anpassas	 till	 detta	
projekts	 olika	 processer.	 Analyserna	 utfördes	 noggrant	 för	 att	 skapa	 fler	 erfarenheter	
inom	detta	projekts	ämnesområde.		
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3.3 Arbetssätt	inom	PDCA	och	DMAIC	
I	detta	projekt	delades	arbetet	upp	enligt	PDCA-	och	DMAIC-modellen.	 I	 figur	9	nedan	
visas	 den	 planerade	 uppdelningen	 av	 arbetsprocessen	 i	 PDCA-modellen	 som	 gjordes	
innan	 projektets	 start.	 Hela	 PDCA-modellen	 implementerades	 tillsammans	 med	 den	
systematiska	 iterativa	arbetssätt	som	beskrivs	 i	början	av	genomförandekapitlet.	Även	
Kaizen-modellen	 som	 förklaras	mer	 ingående	 i	den	 teoretiska	 referensramen	var	med	
vid	implementeringen	av	projektets	faser	i	PDCA-modellen.	

Till	skillnad	från	PDCA-cykeln	som	kan	uppfattas	något	otydlig	med	endast	fyra	faser,	är	
DMAIC-modellens	 fem	 fasers	 innehåll	 mer	 tydliga.	 Däremot	 kan	 DMAIC-modellen	
uppfattas	som	en	mer	kvantitativt	orienterad	modell	och	därför	vara	svårare	att	tillämpa	
i	vissa	förbättringsarbeten	[1].		

Modellen	 för	DMAIC	 kan	 illustreras	 på	 olika	 sätt	 och	 i	 detta	 projekt	 illustrerades	 den	
cykliskt	 likt	 PDCA-modellen,	 som	 går	 att	 se	 i	 figur	 10.	 Även	 här	 delades	 projektets	
arbetsuppgifter	upp	och	implementerades	i	de	olika	faserna	i	modellen.		
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	 33	

Tack	vare	att	detta	gjordes	med	både	PDCA-	och	DMAIC-modellen	kunde	projektet	få	en	
bra	 och	 tydlig	 struktur	 redan	 från	 start.	 Båda	modellerna	 användes	 under	 projektens	
gång	 och	 tydliggjorde	 vad	 som	 skulle	 utföras	 i	 vilken	 ordning	 samt	 vilket	
sammansättning	 arbetet	 skulle	 ha.	 Som	 skrivet	 ovan	 användes	 båda	 modellerna	
tillsammans	med	den	iterativa	arbetsprocessen.	

	

	

	Figur	10	–	Illustration	projektets	arbete	fördelat	i	DMAIC-modellen		

	

3.4 Kartläggning	och	analys	av	flödet	
Kartläggningen	av	flödet	började	med	att	strukturera	upp	den	historiska	informationen	
av	 de	 beställningar	 som	 gjorts	 historiskt	 och	 funnits	 under	 förstudien.	 Därefter	
analyserades	hela	flödet	med	de	olika	verktyg	som	beskrivs	i	avsnitten	nedan.	
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3.4.1 	Produktfamilj	och	ABC-analys	
En	ABC-analys	gjordes	på	den	historiska	datan	över	de	totala	ledtiderna	från	de	ordrar	
som	 lagts	 de	 närmaste	 åren.	 I	 detta	 projekt	 gjordes	 uppdelningen	 i	 tre	 grupper,	 som	
visas	i	figur	11.	Grupp	A	innehöll	de	ordrar	med	längst	ledtid,	B	med	de	medellånga	och	
C	med	de	kortaste.		

	

	

Figur	11	–	Exempel	på	en	ABC-analys	för	olika	ledtider	

3.4.2 	Administrativt	spagettidiagram	
För	att	kunna	se	hur	många	förflyttningar	som	gjordes	i	flödet	ritades	ett	administrativt	
spagettidiagram	 upp	 över	 företagets	 flöde.	 I	 figur	 12	 nedan	 visas	 ett	 exempel	 på	 ett	
administrativt	spagettidiagram,	där	nuläget	visas	till	vänster	och	till	höger	i	figuren	visas	
det	framtida	läget	efter	att	slöserier	elimineras.	

	

Figur	 12	 –	 Exempel	 på	 två	 administrativa	 spagettidiagram,	 till	 vänster	 ses	 en	 bild	 av	 flödet	 innan	
förbättringar	och	till	höger	efter	förbättringar	införts.	Fritt	översatt	utifrån	bild	i	boken	Lean	–	Gör	avvikelser	
till	framgång	skriven	av	Petersson	et	al.	[5]	samt	andra	illustrationer	av	liknande	karaktär.	 	
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3.4.3 	7	QC	-	Spridningsanalys	
I	detta	projekt	 gjordes	en	 spridningsanalys	där	datan	av	de	historiska	beställningarna	
samlades	 och	 ritades	 in	 i	 ett	 Paretodiagram.	 Detta	 för	 att	 kunna	 se	 hur	 många	
beställningar	 som	 utfördes	 under	 ett	 visst	 tidsintervall	 samt	 kunna	 påvisa	 resultatet	
grafiskt.		

För	att	enklare	kunna	jämföra	hur	stor	variation	det	var	på	de	inköp	som	gjordes	årligen	
ritades	 även	 ett	 styrdiagram	 upp.	 Även	 den	 datan	 som	 samlades	 i	 ABC-analysen	
redovisades	i	ett	Paretodiagram	från	de	sju	kvalitetsverktygen.		

3.4.4 	Swimlane		
En	enklare	kartläggning	av	flödet	mellan	de	olika	avdelningarna	gjordes	i	en	swimlane	
för	att	få	en	bra	översikt	över	de	överlämningar	och	processer	som	fanns	i	flödet.	Detta	
gjordes	med	hjälp	av	intervjuer	och	observationer	hos	företaget.	

3.4.5 	VFA	–	Värdeflödesanalys	
För	 att	 kunna	hitta	 förbättringar	 i	 flödet	med	hjälp	 av	 en	 värdeflödesanalys	 kartlades	
först	 det	 nuvarande	 flödet.	 Detta	 gjordes	 med	 hjälp	 av	 det	 administrativa	 spagetti-
diagram	och	swimlane	som	ritats	upp	tidigare.	För	att	göra	kartläggningen	så	enkel	som	
möjligt	 började	 skissningen	 bakifrån,	 alltså	 från	 leveransen	 till	 slutkund.	 Därefter	
ritades	varje	aktivitet	systematiskt	upp	och	sakta	växte	hela	flödet	fram.	Kartläggningen	
gjordes	mycket	noggrant	utifrån	hur	processen	var	när	projektet	startade,	så	bilden	av	
flödet	skulle	bli	så	verklighetsskildrad	som	möjligt.		

3.4.6 	Ishikawadiagram	
För	att	hitta	lösningar	till	ett	mer	tillfredställande	flöde	letades	först	till	rotorsaken	upp	
till	att	flödet	fungerade	inkorrekt	vid	projektets	start.	Därefter	söktes	delorsaker	för	att	
kunna	 fortsätta	arbeta	 igenom	problemet	och	 finna	 fler	anledningar	 till	 att	 rotorsaken	
uppstått.	Det	 finns	 fler	 sätt	att	arbeta	 sig	 fram	 till	 ett	 Ishikawadiagram	som	beskrivs	 i	
den	teoretiska	referensramen.	I	detta	projekt	användes	följande	fyra	steg	[1]:	

• Definiera	problemet	–	Vilket	problem	skulle	studeras?	Det	var	viktigt	att	ha	en	
stor	förståelse	i	problemet	för	att	kunna	hitta	orsakerna	till	det.	
	

• Konstruera	Ishikawadiagrammet	–	Här	fanns	flera	tillvägagångsätt,	antingen	
att	ta	en	orsak	i	taget	som	sedan	kunde	utredas	eller	skriva	ner	samtliga	orsaker	
allt	eftersom	de	framkom.	I	och	med	att	det	var	relativt	få	orsaker	till	problemet	
med	tydliga	nivåer	var	det	första	sättet	att	föredra.	När	Ishikawadiagrammet	
färdigställts	innehöll	varje	”gren”	i	felsökningsträdet	en	huvudorsak	som	
förgrenades	ut	i	delorsaker.	
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• Komplettera	med	ytterligare	orsaker	–	I	takt	med	att	diagrammet	växte	fram	
ökade	också	förståelsen	mer	för	problemet.	För	att	säkerställa	att	någon	orsak	
inte	missats	gjordes	en	komplettering	och	därefter	kontrollerades	att	alla	
problem	var	tydligt	formulerade	och	inte	kunde	missförstås.	
	

• Analysera	diagrammet	–	När	diagrammet	var	färdigställt	analyserades	det	med	
avsikt	på	de	orsaker	som	hade	störst	inverkan	på	problemet	och	därmed	borde	
åtgärdas	först.	
	

3.4.7 	Wilsonformeln	
I	detta	examensarbete	användes	Wilsonformeln	till	att	bedöma	hur	många	artiklar	som	
kunde	vara	lönsamt	att	köpas	in	per	gång	om	ett	säkerhetslager	skulle	skapas.	Detta	för	
att	minimera	den	 totala	kostnaden	av	 inköp	och	 lagring	av	artikeln.	Genom	detta	gick	
det	också	att	se	om	det	lönade	sig	att	göra	inköpen	med	mängdrabatt	eller	inte	[8].		

För	 att	 få	 ut	 parametrarna	 till	 Wilsonformeln	 beräknades	 först	 den	 interna	 order-
särkostnaden	ut,	som	ingår	i	S:et	i	ekvationen.	För	att	få	ett	ungefärligt	värde	på	dessa	
siffror	togs	det	hjälp	från	inköpsavdelningen	på	företaget.	Dock	var	dessa	siffror	endast	
en	 uppskattning	 och	 inga	 exakta	 värden.	 I	 ordersärkostnaden	 ingick	 även	 de	
omställningsaktiviteter	som	gjordes	på	artiklarna	samt	det	värde	som	var	olika	på	varje	
produkt.	 Till	 denna	 och	 resterande	 artikelbestämda	beräkningar	 valdes	 sju	 artiklar	 ut	
slumpmässigt,	 dock	med	 säkerhet	 om	 att	 de	 inte	 kom	 att	 tas	 bort	 eller	 förändras	 på	
företagets	slutliga	produkt	utan	behövas	i	minst	5	år	fram	över.		

Qopt	räknades	ut	med	hjälp	av	Wilsonformeln	som	går	att	se	i	ekvation	1	i	den	teoretiska	
referensramen	under	avsnitt	2.2.7	Wilsonformeln.	Anledningen	till	att	lagerräntan	sattes	
så	 pass	 högt	 som	 20	 %	 var	 för	 att	 se	 om	 det	 hade	 någon	 ekonomisk	 vinning	
överhuvudtaget	 i	 ett	 säkerhetslager	 trots	 en	 hög	 lagerränta,	 då	 man	 enligt	 de	 7+1	
slöserierna	helst	vill	undvika	lager.		

Som	 skrivet	 innan	 är	 det	 inom	 både	 Lean	 och	 Sex	 Sigma	 ett	 slöseri	 och	 en	 icke	
värdesättande	 resurs	med	 säkerhetslager.	 Utan	 det	 eftersträvas	mot	 ett	 kontinuerligt	
flöde,	 vilket	medför	 att	 en	 optimal	 inköpsbatch	 inte	 skall	 behöva	 räknas	 ut.	 Då	 detta	
examensarbete	behandlat	ett	så	pass	komplext	och	varierat	flöde	som	både	innefattade	
administrativa	 och	 fysiska	 aktiviteter	 togs	 ändå	 Wilsonformeln	 med	 som	 ett	
förbättringsverktyg.	 Anledningen	 till	 detta	 var	 att	 möta	 kunskapen	 även	 från	 den	 så	
kallade	 ”andra	 sidan”	 i	 företagsekonomi-	 och	 logistikteorier,	 som	 illustreras	 nedan	 i	
figur	 13.	 På	 så	 sätt	 mäter	 eftermarknadsflödet	 båda	 sidorna.	 Ena	 sidan	 där	 det	
eftersträvas	mot	ett	kontinuerligt	flöde,	men	också	den	andra	sidan	där	det	anses	kunna	
vara	lönsamt	att	ett	säkerhetslager	köps	in.	
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Figur	13	-	Illustration	för	företagets	placering	med	de	olika	arbetssätten	i	Lean	och	Sex	Sigma	samt	verktygen	
Wilsonformeln.	

	

3.4.8 	Kanomodellen	
I	det	här	projektet	fanns	tyvärr	ingen	kundundersökning	eller	liknande	att	ta	del	av	för	
att	 analysera	 hur	 nöjda	 kunderna	 var	 med	 företagets	 eftermarknadstjänster	 och	
produkter	 som	 skulle	 kunna	 studeras	 enligt	 Kanomodellen.	 För	 att	 ändå	 kunna	
implementera	Kanomodellen	delades	samtliga	krav	som	kan	tänkas	finnas	från	kunden	
upp	i	de	tre	kategorier	som	kraven	i	Kanomodellen	har.	Samtliga	kundkrav	inriktades	på	
ledtider	 och	 delar	 som	 berör	 det.	 Däremot	 utelämnades	 exempelvis	 priskrav	 som	
rabatter,	paketpris	etcetera.	

3.4.9 	Visualisering	
I	och	med	att	 företagets	 flöde	 till	 största	del	var	administrativt	och	därför	 inte	endast	
utfördes	 i	 en	 verkstad	 med	 samtliga	 processer	 samlande,	 skulle	 en	 produktionstavla	
som	alla	 i	 flödet	 skulle	kunde	 följa	vara	 svårt	 att	 införa.	 Istället	 söktes	 förslag	om	hur	
tillståndet	i	det	kommande	förbättringsarbete	på	bästa	sätt	skulle	kunna	presenteras	för	
samtliga	 medarbetare.	 Tanken	 var	 att	 skapa	 en	 förbättringstavla	 där	 de	 problem-
områden	som	presenteras	i	resultatkapitlet	sätts	upp.	På	så	sätt	skulle	företaget	kunna	
mäta	 om	 de	 förändringarna	 som	 genomförs	 ger	 en	 förbättring,	 göra	 det	 synligt	 för	
samtliga	medarbetare	och	ha	möjligheten	att	ha	veckomötena	vid	denna	tavla.		

I	och	med	att	detta	projekt	avslutades	innan	förbättringsarbetet	togs	vid,	kunde	endast	
ett	exempel	på	hur	en	sådan	tavla	skulle	kunna	utformas	tas	fram.		

3.5 Idégenerering	
Förutom	 att	 hitta	 förbättringar	 med	 hjälp	 av	 de	 Lean-	 och	 Sex	 Sigma-verktyg	 som	
presenterats	 hittills	 i	 detta	 kapitel	 samt	 den	 teoretiska	 referensramen	 tidigare	 i	
rapporten,	 användes	 även	 kreativa	 och	 systematiska	 idégenereringsmetoder.	 Dessa	
metoder	 kommer	 från	 den	 produktutvecklingsprocess	 som	 det	 iterativa	 arbetssättet	
utvecklats	 ifrån	 och	 kom	 att	 modifieras	 för	 att	 passa	 detta	 produktionsutvecklings-
projekt.		

Wilsonformeln	 Lean,	Sex	
Sigma	BAE	Systems	Bofors	AB	

eftermarknadsflöde	
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3.5.1 	Kreativa	idégenereringsmetoder	
De	kreativa	metoderna	är	kvantitativa	och	bidrar	till	att	generera	många	olika	idéer	från	
olika	infallsvinklar.	Fördelen	med	att	generera	många	olika	idéer	är	att	det	ger	en	större	
möjlighet	att	någon	av	idéerna	på	sikt	kan	leda	till	förbättringar	i	flödet	[1,	13].		

Under	 detta	 projekt	 användes	 två	 kreativa	 idégenereringsmetoder,	 brainstorming	 och	
mindmapping.		

Brainstorming	
En	 metod	 som	 användes	 i	 projektet	 var	 brainstorming.	 Brainstorming	 utövas	 i	 en	
mindre	grupp	där	samtliga	idéer	och	förslag	kring	att	lösa	det	problem	som	presenteras	
noteras,	både	stora	som	små.	I	brainstorming	finns	det	dock	några	regler	som	är	viktiga	
att	förhålla	sig	till	[1,	18-19]:	

• Kritik	och	bedömning	av	idéerna	under	mötet	är	förbjudet.	
• Antalet	och	bredden	på	idéerna	skall	vara	stor.	
• Lösningarna	uppmuntras	att	vara	breda	och	nytänkande.	
• Alla	deltar	aktivt	och	kombinerar	framtagna	idéer.		

Andra	 aspekter	 som	 också	 spelar	 in	 för	 att	 få	 en	 lyckad	 brainstorming	 är	 goda	
förberedelser,	 en	 tydlig	 problemformulering	 att	 arbeta	 utifrån	 samt	 en	 god	 stämning	
bland	de	medverkande.		

En	 brainstorming	 kan	 vara	 mer	 eller	 mindre	 strukturerad.	 I	 detta	 examensarbete	
gjordes	en	mindre	strukturerad	brainstorming	som	innebar	att	idéerna	fick	komma	fritt	
utan	inbördes	ordning	bland	varken	idéer	eller	medlemmar	[1].		

Gruppen	bestod	av	en	grupp	på	fyra	personer.	Två	av	dessa	personer	var	studenter	på	
Karlstads	 universitet,	 där	 den	 ena	 studerade	 till	 högskoleingenjör	 med	 inriktningen	
Innovationsteknik	 &	 Design	 och	 den	 andra	 inom	 industriellekonomi	 på	
civilingenjörsprogrammet.	 De	 andra	 två	 medverkande	 var	 helt	 utomstående	 och	 ej	
insatta	 i	 projektet	 sedan	 innan.	 Båda	 arbetade	 inom	 IT-branschen.	 Den	 ene	 inom	
programmering	 och	 den	 andre	med	 försäljning	 av	 produkter	 inom	 området.	 Valet	 av	
dessa	medlemmar	grundades	 i	 att	 en	 stor	bredd	och	variation	 av	 lösningar,	 idéer	och	
förslag	önskades.	

Brainstormingen	började	med	att	en	värdeflödesanalys	delades	ut	till	samtliga	deltagare	
i	 gruppen.	 Värdeflödesanalysen	 föreställde	 det	 nuvarande	 flödet	 samt	 innefattade	 en	
kortare	förklaring	på	vad	de	olika	symbolerna	i	en	värdeflödesanalys	står	för.	Under	de	
första	 fem	minuterna	 fick	 deltagarna	 själva	 studera	 värdeflödesanalysen	 och	 därefter	
förklarades	 flödet	 i	 korta	 drag	 av	 ledaren	 av	 brainstormingen	 som	 var	 författaren	 till	
denna	 rapport.	 Under	 hela	 brainstormingen	 fick	 deltagarna	möjligheten	 att	 diskutera	
flödet	tillsammans	med	varandra	och	ledaren	samt	ställa	frågor.		
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Mindmapping	
I	projektet	gjordes	mindmapping	med	hjälp	av	post-it	lappar.	Mindmapping-tekniken	tar	
hänsyn	 till	 hur	 hjärnan	 fångar,	 bearbetar	 och	 organiserar	 information,	 vilket	 gör	 att	
denna	 metod	 kan	 hjälpa	 till	 att	 skapa	 flera	 kreativa	 idéer	 [20].	 Mindmapping	 är	 en	
effektiv	 teknik	 som	 hjälper	 hjärnan	 att	 frigöra	 sin	 kreativa	 potential	 och	 på	 så	 sätt	
enklare	komma	på	fler	idéer	[21].		

Vid	 mindmappingen	 i	 detta	 projekt	 användes	 tre	 färger,	 då	 färger	 kan	 bidra	 till	 att	
kategorisering	av	lösningar	och	förslag	faller	ut	naturligt	och	tydligt.	Färger	hjälper	även	
hjärnan	att	minnas	de	olika	idéerna,	lösningarna	eller	förslagen	bättre,	vilket	bidrar	till	
att	mer	kunskap	kan	tas	in	och	på	så	sätt	stimulera	kreativiteten	mera.	En	annan	viktig	
aspekt	 att	 tänka	 på	 under	 mindmapping	 för	 att	 inte	 hämma	 metoden	 är	 att	 alltid	
anteckna	impulsen	samt	sätta	upp	post-it	lappen	på	den	plats	som	känns	naturlig	i	just	
den	stunden	[20-21].		

Mindmappingen	 startades	med	 att	 sammanfatta	 samtliga	 idéer	 och	 aktiviteter	 i	 flödet	
som	 hade	 behov	 av	 en	 förbättring.	 Även	 de	 idéer	 som	 kunde	 kopplas	 till	 olika	
förbättringsmodeller	skrevs	ned	på	post-it	lappar	och	sattes	upp.	Samtliga	post-it	lappar	
samlades	på	en	whiteboard	tavla,	som	kan	ses	i	 figur14.	De	olika	färgerna	på	lapparna	
användes	för	att	symbolisera	det	ursprung	idéerna	eller	förbättringsförslagen	hade.	De	
olika	färgerna	räknat	från	vänster	i	figur	13	stod	för:	

• Gul	–	Förslag	som	uppkommit	under	intervjuer	och	observationer.	
• Grön	–	Förslag	som	framkommit	genom	förbättringsverktyg-	och	modeller.	
• Rosa	–	Övriga	idéer.	

	

	

Figur	14	-	Bild	på	förslag	från	mindmapping	
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3.5.2 	Systematiska	idégenereringsmetoder	
Systematiska	idégenereringsmetoder	används	på	ett	mer	strukturerat	sätt	 för	att	 få	en	
större	 helhetsbild	 [18].	 Idéer	 och	 lösningar	 bröts	 ner	 i	 delar	 som	 sedan	 kunde	
kombineras	 på	 nya	 obeprövade	 sätt.	 I	 detta	 examensarbete	 användes	 två	 enklare	
systematiska	idégenereringsmetoder,	storyboard	och	bollplank.		

Storyboard	
Metoden	 storyboard	 används	 för	 att	 strukturera	 upp	 relevant	 fakta	 om	 rotproblemet	
med	 hjälp	 av	 noteringar.	 Dessa	 noteringar	 bildar	 sedan	 en	 storyboard	 som	 ger	 en	
överblick	 över	 exempelvis	 hela	 processen.	 En	 storyboard	 visar	 även	de	 samband	 som	
finns	mellan	delar	 i	processen.	På	så	sätt	kan	nya	 idéer	och	 lösningar	kombineras	och	
födas	fram	[18].	Exempel	på	hur	en	storyboard	kan	se	ut	visas	i	figur	15.	

	

Figur	15	-	Exempel	på	en	enklare	storyboard	använt	på	en	process.	

Under	 detta	 projekt	 användes	 storyboardmetoden	 vid	 framtagningen	 till	 det	 framtida	
scenariot	som	finns	att	läsa	i	avsnitt	4.9	Framtidsscenario.	Metoden	applicerades	på	den	
värdeflödesanalys	som	först	ritats	upp.	Noteringarna	gjordes	därefter	digitalt	med	hjälp	
av	webbplatsen	lucidchart.com,	som	är	en	webbplats	designad	för	att	snabbt	och	enkelt	
kunna	 skapa	 diagram,	 flödesscheman	 och	 andra	 visuella	 figurer.	 Därefter	 skrevs	
värdeflödesanalysen	ut	och	olika	idéer	ritades	in	direkt	på	flödet.	

Bollplank	
Med	 hjälp	 av	 bollplanksmetoden	 kan	 nya	 kombinationsidéer	 hittas.	 Metoden	 startas	
genom	att	diskutera	utvalda	idéer	och	förbättringsförslag	med	en	erfaren	person	inom	
ämnet.	 Det	 är	 viktigt	 att	 ett	 förtroende	 finns	 mellan	 personen	 som	 frågar	 och	 den	
erfarne	då	idéerna	eller	förslagen	ibland	inte	är	helt	färdigställda	eller	korrekta.			Genom	
att	 föra	 en	 diskussion	 kan	 både	 de	 uppmärksammade	 problemen	 och	 tillhörande	
förbättringsförslag	 ses	med	andra	ögon,	vilket	ofta	 resulterar	 i	nya	kombinationsidéer	
[18].			

I	 detta	 projekt	 genomfördes	 bollplanksmetoden	 utifrån	 tre	 förslag.	 Detta	 gjordes	
tillsammans	med	en	av	de	projektledare	som	besatt	stor	erfarenhet	och	kunskap	inom	
flödet	och	det	arbetssätt	som	fanns	inom	organisationen.		
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3.6 Eliminering	av	förbättringsförslag	
För	att	företaget	skulle	få	de	förslag	som	var	relevanta	och	genomförbara	användes	den	
iterativa	arbetsprocess	som	illustreras	i	figur	6,	i	början	av	detta	genomförandekapitel.	
Innan	samtliga	förbättringsförslag	skulle	samlas	till	den	manual	som	skulle	räckas	över	
till	företaget	vid	projektens	avslut	gjordes	flera	sållningar.	Exempelvis	sorterades	en	del	
av	 de	 förslag	 som	kommit	 fram	under	 idégenereringarna	 bort,	men	 även	 från	 arbetet	
med	de	övriga	metoderna	och	verktygen.	Anledningen	till	detta	var	att	de	antingen	inte	
nådde	 upp	 till	 en	 tillräcklig	 nivå,	 var	 förståeliga,	 användbara	 eller	 genomförbara.	
Förslagen	diskuterades	med	både	handledare	på	universitetet	och	företaget	samt	andra	
medarbetare	inom	flödet	på	företaget	för	att	förslagen	alltid	skulle	vara	relevanta	samt	
ha	en	godkänd	nivå.	

3.7 Prioritering	av	förbättringsförslag	
För	 att	 prioritera	 de	 förbättringsförslag	 som	 togs	 fram	 samt	 visa	 det	 förhållningssätt	
förslagen	 hade	 till	 två	 parametrar	 användes	 metoden	 PICK-chart	 [5].	 I	 detta	 projekt	
valdes	 parametrarna	 effekt	 och	 enkelhet	 ut.	 På	 så	 sätt	 kunde	 det	 enkelt	 att	 kunna	 se	
vilka	förslag	som	skulle	vara	både	enkla	att	genomföra	samt	ge	en	stor	effekt.		

Förslagen	ritades	även	in	i	ett	visuellt	diagram,	som	istället	 jämförde	parametrarna	tid	
och	effekt.	I	detta	diagram	visades	den	sammanlagda	effekten	av	de	förbättringsförslag	
som	tagits	fram	på	y-axeln	och	tiden	att	genomföra	förslagen	på	x-axeln.	Detta	diagram	
ritades	 upp	 utifrån	 det	 uppdelningsdiagram	 som	 beskrivs	 i	 den	 teoretiska	
referensramen	i	avsnitt	2.2.3	7QC	–	Spridningsverktyg.	

3.8 Presentation	av	resultat	
För	att	få	förbättringsförslag	så	attraktivt	som	möjligt	för	ett	företag	är	det	bra	att	kunna	
redogöra	 för	 hur	 mycket	 företaget	 eventuellt	 skulle	 kunna	 tjäna	 om	 förbättringarna	
infördes	 och	 genomfördes.	 En	 ökad	 omsättning	 är	 ofta	 ett	 resultat	 som	 ett	 företag	
strävar	efter	[22].	I	detta	projekt	kunde	dock	inga	priser	eller	andra	ekonomiska	siffror	
visas	på	grund	av	den	sekretess	som	finns	från	företagets	sida.	Då	det	är	viktigt	att	knyta	
ihop	 historik	 med	 framtid	 samt	 mäta	 vilka	 förbättringar	 som	 kan	 uppnås	 i	 ett	
förbättringsarbete	[6],	gavs	istället	förslag	på	mått	de	olika	förbättringsförslagen	kunde	
mätas	med.			

För	 att	 företaget	 skulle	 kunna	 använda	 och	 implementera	 de	 förbättringsförslag	 som	
kommit	 fram	 under	 detta	 projekt	 utformades	 en	 manual.	 Där	 samlandes	 samtliga	
problem	och	synpunkter	som	hittats,	 tillsammans	med	de	förslag	och	lösningar	på	hur	
dessa	 områden	 skulle	 kunna	 förbättras.	 Manualen	 kom	 även	 att	 innehålla	 ett	
prioriteringsavsnitt,	gjord	i	form	av	en	PICK-chart	och	ett	visuellt	diagram	som	tidigare	
avsnitt	beskriver.	Manualen	skapades	också	för	att	företaget	enklare	ska	kunna	läsa	om	
de	problem,	synpunkter	och	förslag	som	hittats	under	projektets	gång	utan	att	behöva	
läsa	 hela	 rapporten.	 På	 så	 sätt	 fick	 även	 företaget	 förslag	 på	 hur	 arbetet	 från	 detta	
projekt	kan	användas	efter	projektets	slut.	
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I	 avslutningsfasen	 redovisades	 resultatet	 för	 företaget	 i	 en	 presentation.	 Till	
presentationen	bjöds	samtliga	i	 ledningsgruppen	på	företaget	in	samt	de	projektledare	
som	arbetade	i	eftermarknadsflödet.		

Vid	 projektets	 avslut	 hölls	 en	 utställning	 för	 samtliga	 examensarbeten	 som	 slutförts	
under	 våren	 på	 Karlstads	 universitet.	 Här	 gavs	 chansen	 att	 även	 få	 presentera	 och	
redogöra	för	det	arbete	som	utförts	för	allmänheten.	
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4 Resultat	
I	detta	kapitel	presenteras	det	resultat	som	kommit	 fram	under	projektet.	Det	 innefattar	
projektets	 planering,	 en	 kartläggning	 av	 det	 nuvarande	 flödet	 som	 baseras	 på	 de	
intervjuer,	 observationer	 och	 den	 datainsamling	 som	 gjordes	 i	 förstudien.	 Även	 en	
demonstration	 när	 de	 verktyg	 och	 modeller	 som	 beskrivs	 i	 genomförandekapitlet	
implementerades	 finns	 med	 och	 i	 slutet	 av	 kapitlet	 presenteras	 också	 de	 förbättrings-
förslag	som	tagits	fram	samt	en	prioritetsordning	och	olika	måttförslag	för	dessa.			

Förbättringsförslagen,	 förslagen	 på	 mått	 samt	 prioritetsordningen	 har	 sedan	 samman-
ställts	i	en	manual	som	tilldelades	företaget	efter	projektets	avslut.		

4.1 Projektplanering	
Projektplanen	 användes	 flitigt	 under	 projektets	 gång	 för	 att	 undvika	 tidsbrist	 och	 att	
kontinuerligt	stämma	av	arbetet.	Enligt	minirisk-metoden	var	projektets	största	risk	att	
få	fel	riktning	i	projektet	samt	ha	problem	med	problemformuleringen.	Detta	åtgärdades	
genom	 kontinuerlig	 avstämning	 med	 handledare	 på	 både	 universitetet	 och	 företaget.	
Projektplanen	 innehöll	 även	 en	WBS	 och	 ett	 GANTT-schema	 som	 hjälpte	 till	 att	 hålla	
tidsramen	 och	 riktningen	 på	 arbetet.	 Hela	 projektplanen	 inklusive	 den	 WBS	 och	 det	
GANTT-schema	som	gjorts	finns	att	läsa	i	bilaga	1.		

4.2 Förstudie	
Förstudien	 var	 omfattande	 och	 utöver	 den	 stora	 litteraturstudie	 som	 genomfördes	 i	
förstudien	 gjordes	 även	 intervjuer	 och	 observationer.	 I	 förstudien	 ingick	 även	
datasamlande	och	benchmarking.	Resultatet	från	dessa	delar	presenteras	nedan	i	detta	
avsnitt.	Avsnittet	 innefattar	även	en	kortare	beskrivning	av	de	system	som	används	av	
företaget.	

4.2.1 	Intervjuer	och	observationer	
En	stor	del	av	 förstudien	var	observationer	och	 intervjuer	och	detta	avsnitt	samlar	ett	
sammanfattat	 resultat	 som	erhållits	 utav	 dessa.	 Samtliga	 intervjuer	 och	 observationer	
var	 anonyma	och	 ibland	delvis	 censurerade	 för	 att	 inte	 strida	mot	 den	 sekretess	 som	
projektet	 har.	 Därför	 bifogas	 inte	 de	 anteckningar	 som	 gjorts	 under	 intervjuerna	 och	
observationerna,	utan	återges	endast	i	en	kortare	sammanfattning	nedan.	

Intervju	om	det	nuvarande	flödet	med	projektledare	
Intervjun	statade	med	att	varje	aktivitet	i	flödet	förklarades	ingående	samt	den	ordning	
som	 aktiviteterna	 följde	 i	 flödet.	 Beskrivningen	 av	 flödet	 samt	 övriga	 resultatet	 från	
intervjun	 användes	 sedan	 för	 att	 implementera	de	 olika	modellerna	och	 verktygen	på	
flödet.	Resultatet	 av	detta	 presenteras	 längre	ned	 i	 detta	 resultatkapitel	 under	 avsnitt	
4.5	Modeller	och	verktyg	för	förbättringsarbete.		
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Observation	vid	skapande	av	order	
Vid	observationen	när	en	order	gjordes	användes	 samtliga	 system	och	arbetssätt	 som	
vanligtvis	 används	 när	 en	 ny	 order	 läggs.	 Exempelvis	 lades	 det	 planerade	
leveransdatumet	in	och	för	att	säkerhetsställa	att	ordern	skulle	komma	fram	i	tid	lades	
extra	 tid	 in	 under	 önskat	 leveransdatum.	 Denna	 order	 som	 skapades	 under	
observationstillfället	skulle	egentligen	varit	lagd	flera	veckor	tidigare,	men	hade	hamnat	
mellan	 stolarna	då	 en	 av	projektledarna	 som	ansvarade	 för	 denna	kund	hade	 fått	 fler	
och	andra	arbetsuppgifter.	

Under	denna	intervju	samlades	mer	kunskap	om	hur	flödet	fungerar	och	framförallt	hur	
projektledarnas	arbetssätt	var.	Även	flertalet	problem	kunde	fångas	upp	kring	vad	som	
fungerade	 inkorrekt	 i	 flödet	 enligt	 dem.	 Dessa	 problem	 sammanställdes	 senare	 i	
projektet	vid	den	mindmapping	som	utfördes.	Detta	kan	läsas	om	i	avsnitt	4.4.1	Kreativa	
idégenereringsmetoder	längre	ned	i	rapporten.	

Observation	vid	veckomöte	
Under	veckomötet	visade	det	sig	att	den	Excel-fil	som	beredaren	utgick	ifrån	innefattade	
samtliga	ordrar	och	dess	status	inte	var	utskriven	direkt	från	affärssystemet,	utan	hade	
gjorts	manuellt	sedan	en	tid	tillbaka.	I	och	med	att	den	var	gjord	manuellt	av	beredaren	
saknades	 uppdateringar	 och	 förändringar	 som	 gjorts	 utan	 beredarens	 vetskap.	
Företaget	berättade	dock	att	planer	för	att	införskaffa	en	ny	lista	som	var	direktkopplad	
med	systemet	fanns	och	skulle	komma	inom	närtid.	

Huvudämnet	för	mötet	var	att	inköpsavdelningen	hade	lagt	beställningarna	för	ordrarna	
för	sent.	Under	det	mötet	som	observerades	fanns	ingen	ansvarig	för	inköpsavdelningen	
i	eftermarknadsflödet	utsedd	och	därför	medverkade	heller	 ingen	på	mötet.	Detta	blev	
därför	också	olöst	och	skulle	tas	upp	med	inköpschefen	vid	ett	senare	tillfälle.	

Ett	annat	ämne	som	också	kom	på	tal	var	att	artiklarna	i	ordrarna	låg	för	länge	i	förråd	
utan	 att	 packas.	 Detta	 antogs	 vara	 på	 grund	 av	 att	 kvalitetsledaren	 som	 skulle	
kontrollera	packningen	och	ordrarna	 innan	de	skickades,	 inte	hade	 tillräckligt	med	tid	
för	 att	 utföra	 kontrollerna.	 Detta	 blev	 mer	 ett	 konstaterande	 under	 mötet	 och	 ingen	
lösning	varken	diskuterades	eller	hittades.	

Intervjuer	och	observationer	för	varje	aktivitet	
Tack	vare	samtliga	intervjuer	som	utfördes	med	avdelningarna	i	flödet	kunde	en	grund	
skapas	för	att	sedan	tillämpa	de	metoder	och	verktyg	som	studerats	till	företagets	flöde.	
Många	gånger	kunde	även	små	problemområden	noteras	och	dessa	 förenades	med	de	
idéer	 som	 samlades	 under	mindmappingmetoden,	 som	 går	 att	 läsa	 om	 i	 avsnitt	 4.4.1	
Kreativa	idégenereringsmetoder	längre	ned	i	rapporten.	
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4.2.2 	Datainsamling	
Företaget	 arbetar	 projektorienterat	 i	 eftermarknadsflödet,	 vilket	 betyder	 att	
framställningen	av	ordern	först	startas	när	den	skapats.	Företaget	har	ett	affärssystem	
som	heter	IFS	där	samtliga	ordrar	läggs.	För	att	kunna	se	hur	ledtiderna	var	i	de	ordrar	
som	lagts	historiskt	gjordes	en	datainsamling	av	ett	hundratal	ordrar.	Dessa	ledtider	och	
datum	användes	sedan	som	ett	riktmärke	för	att	styrka	de	förbättringsförslag	som	togs	
fram	under	projektets	gång.	

De	ledtider	och	olika	cykeltider	som	hittades	i	IFS	lades	in	i	ett	dokument	i	Excel	för	att	
kunna	användas	 till	 de	olika	verktygen	 i	 förbättringsarbetet.	 Sammanlagt	undersöktes	
hundratalet	ordrar	och	resultatet	fick	en	mycket	bred	spridning.	På	grund	av	sekretess	
kan	dessa	artiklar	 inte	presenteras	vid	sin	riktiga	benämning	utan	tilldelades	tillfälliga	
benämningar	under	projektets	gång.	

4.2.3 	Företagets	system	
I	 eftermarknadsflödet	 användes	 flera	 system,	 några	 av	 dem	 var:	 Raindance,	 IFS	 och	
affärsdokument.	I	Raindance	registreras	de	ekonomiska	delar	som	tidsrapportering	till	
olika	 projekt	 med	 mera.	 För	 att	 ordrarna	 ska	 vara	 ihopkopplade	 hämtas	 även	 ett	
ordernummer	ut	från	Raindance	först,	innan	ordrarna	registreras	och	beställningen	kan	
påbörjas	 i	 IFS.	 Även	 ett	 e-nummer	 hämtas	 ut	 innan	 en	 beställning	 görs,	 detta	 görs	 i	
affärsdokument	för	att	en	elektronisk	arkivering	ska	kunna	utföras	efter	orderns	avslut.		

Därefter	används	IFS	för	att	organisera	samtliga	ordrar	i	flödet.	Efter	att	projektledaren	
har	registrerat	ordern	räknar	systemet	ut	baklänges	när	de	artiklarna	i	ordern	behöver	
beställas,	 monteras,	 packas,	 skickas	 för	 leverans	 etcetera.	 Ledtiderna	 är	 inlagda	 i	
systemet	 sedan	 innan	 och	 vid	 en	 ny	 underleverantör	 eller	 artikel	 skall	 dessa	 ledtider	
uppdateras	utav	inköpsavdelningen.		

4.2.4 	Benchmarking	
Under	förstudien	gjordes	en	benchmarking	på	ett	annat	företags	flöde.	Målet	med	denna	
benchmarking	var	att	få	möjligheten	att	öva	på	kartläggning	och	analysering	av	flöden.	
Detta	 företags	 flöde	 var	 relativt	 enkelt	 och	 flera	 av	 de	 modeller	 och	 verktyg	 som	
studerats	i	förstudien	till	detta	projekt	kunde	implementeras.	Benchmarkingen	utfördes	
tillsammans	med	fyra	andra	studenter	från	Karlstads	universitet.		

Tack	 vare	 ett	 strukturerat	 arbete	 i	 de	 sex	 stegen	 hittades	 flertalet	 förslag	 i	
benchmarkingen	 hos	 företaget.	 Dessa	 förbättringsförslag	 klarlades	 och	 prioriterades	 i	
en	 PICK-chart.	 Då	 resultatet	 av	 denna	 benchmarking	 endast	 avsågs	 som	 övning	
redovisas	inte	dessa	förslag	med	prioriteringar	i	denna	rapport,	då	det	inte	är	relevant	
för	slutresultatet.		
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Tack	 vare	 att	 en	 benchmarking	 utfördes	 erhölls	 en	 större	 erfarenhet	 hur	 de	 olika	
verktygen	 och	 modellerna	 implementeras	 och	 används	 praktiskt	 under	 ett	
förbättringsarbete.	Även	kunskap	i	att	presentera	ett	förbättringsarbete	fick	vidkännas	
under	 benchmarkingen.	 Att	 ha	 övat	 på	 detta	 sågs	 som	 en	 fördel	 då	 det	 är	 en	 kritisk	
punkt	 att	 få	 ett	 företag	 att	 se	 positivt	 på	 förändringar	 som	 behöver	 genomföras	 i	 ett	
förbättringsarbete.	

Under	benchmarkingarbetet	analyserades	även	ett	tidigare	flödesarbete	som	utförts	hos	
BAE	Systems	Bofors	AB.	Detta	arbete	var	inte	i	lika	stor	omfattning	som	detta	projekt,	då	
det	endast	behandlade	och	analyserade	en	specifik	artikel	 i	eftermarknadsflödet.	Detta	
arbete	utfördes	under	2014	och	 i	den	avslutande	delen	av	rapporten	skrev	 författaren	
att	 hen	 hoppades	 på	 att	 företaget	 skulle	 kunna	 förbättra	 de	 flaskhalsar	 som	 belysts	
under	detta	arbete.	I	arbetet	framfördes	dock	inga	åtgärder	eller	liknande	för	att	kunna	
lösa	problemet,	utan	påvisade	endast	vart	i	flödet	de	fanns.		

Genom	att	läsa	igenom	detta	arbete	förstods	att	de	flaskhalsar	som	fanns	under	arbetet	
år	 2014	 fortfarande	 fanns	 kvar	 när	 detta	 projekt	 startades.	 Företaget	 hade	 alltså	 när	
detta	projekt	påbörjats	 inte	 förändrat	något	 i	 sitt	arbetssätt	eller	 flödet	 för	att	 lösa	de	
problem	som	den	äldre	rapporten	tog	upp.	Utifrån	detta	kunde	det	konstateras	att	 för	
att	detta	projekts	förbättringsförslag	skulle	få	ett	genomslag	bör	redovisningen	ses	över	
noggrant,	samt	innehålla	beskrivande	åtgärder	med	hur	företaget	ska	kunna	genomföra	
förbättringsförslagen.	

4.3 Modeller	och	verktyg	för	förbättringsarbete	
I	kommande	avsnitt	redogörs	resultatet	utav	implementering	av	modeller	och	verktyg	i	
det	 nuvarande	 eftermarknadsflödet.	 I	 detta	 avsnitt	 redogörs	 inga	 förbättringsförslag,	
utan	endast	en	bild	av	det	nuvarande	flödet	som	det	var	vid	projektets	början.	Resultatet	
av	denna	kartläggning	användes	sedan	till	att	kunna	hitta	förbättringsförslag.	

4.3.1 Produktfamilj	och	ABC-analys	
Resultatet	 av	 den	 historiska	 datan	 som	 hittades	 för	 ledtiden	 i	 de	 olika	 ordrarna	 var	
väldigt	 varierande	 och	 därför	 gjordes	 en	 ABC-analys.	 Till	 en	 början	 granskades	 flera	
hundra	beställningar	som	lagts	under	det	senaste	årtiondet.	För	att	få	en	så	rättvis	bild	
som	möjligt	av	flödet	gjordes	en	avgränsning,	att	de	ordrar	som	innefattade	montering	
eller	 ett	 mycket	 lågt	 ordervärde	 som	 exempelvis	 muttrar	 eller	 skruvar	 inte	 skulle	
granskas.		

Ledtiderna	 på	 varje	 order	 noterades	 och	 efter	 denna	 sortering	 kvarstod	 56	 stycken	
ordrar	 med	 olika	 antal	 artiklar	 i	 som	 plottades	 ut	 i	 ett	 Paretodiagram.	 I	
Paretodiagrammet	 som	 visas	 i	 diagram	 2,	 visades	 antal	 dagar	 från	 beställning	 till	
leverans	på	y-axeln	och	ordrarna	på	x-axeln.	
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Därefter	sorterades	ordrarna	in	i	tre	olika	produktfamiljer;	A,	B	och	C.	Avgränsningarna	
för	varje	produktfamilj	delades	in	enligt	följande:	

• A	–	från	300	dagar	och	längre	leveranstid	(20	%	av	totala	ordrarna).	
• B	–	mellan	200	och	300	dagars	leveranstid	(43	%	av	totala	ordrarna).	
• C	–	upp	till	200	dagars	leveranstid	(37	%	av	totala	ordrarna).	

	

	

Diagram	2	-	Diagram	som	visar	tiden	från	beställd	till	levererad	order	

Innehållet	i	de	olika	ordrarna	i	produktfamiljerna	var	också	mycket	varierande.	För	att	
kunna	få	en	så	klar	bild	som	möjligt	av	analysen,	analyserades	även	varje	grupp	var	och	
för	sig.	Nedan	redovisas	dessa	analyser	och	här	har	tänkbara	orsaker	och	motiv	till	de	
olika	ledtiderna	undersökts	och	kort	diskuterats.	

Grupp	A	
I	denna	grupp	låg	20	%	av	de	undersökta	ordrarna.	Samtliga	ordrar	var	utspridda	över	
hela	året,	vilket	visar	mot	att	semestrar	eller	liknande	borde	inte	ha	påverkat	ledtiderna	
i	denna	grupp.	Den	sista	ordern	var	dock	från	september	2014,	vilket	kan	redovisa	för	
flera	saker.	Exempelvis	att	det	kan	ha	blivit	bättre	de	senare	åren	eller	att	de	ordrar	som	
har	denna	långa	ledtid	fortfarande	inte	har	levererats	och	därmed	inte	heller	avslutats.	
Det	fanns	inget	tydligt	mönster	eller	liknande	på	de	ordrar	som	låg	i	denna	grupp,	utan	
det	var	 allt	 från	detaljer	 som	var	enkla	att	 tillverka	 till	mer	avancerade	komponenter.	
Det	 som	 dock	 kunde	 noteras	 var	 att	 i	 de	 flesta	 ordrarna	 var	 den	 utlovade	
underleverantörernas	 ledtid	 över	 100	 dagar	 och	 i	 vissa	 fall	 till	 och	med	 upp	 till	 160	
dagar.	Snittet	för	den	totala	ledtiden	på	ordrarna	i	denna	grupp	var	cirka	400	dagar.		
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Grupp	B	
I	denna	grupp	låg	majoriteten	av	ordrarna,	hela	43	%.	Det	sammanlagda	snittet	i	alla	tre	
grupperna	låg	på	220	dagar,	medan	snittet	i	grupp	B	dock	var	aningen	högre	och	låg	på	
246	 dagar.	 Det	 fanns	 inga	 påtagliga	 mönster	 i	 vilka	 artiklar	 eller	 komponenter	 som	
hamnat	i	denna	produktfamilj,	men	i	jämförelse	med	grupp	A	var	underleverantörernas	
ledtid	något	kortare	här	och	låg	istället	runt	60	dagar.		

I	och	med	att	majoriteten	av	ordrarna	låg	i	denna	grupp	gjordes	valet	att	arbeta	vidare	
med	data	från	denna	grupp	när	implementering	i	de	olika	verktygen	skulle	utföras.		

Grupp	C	
I	 denna	 grupp	 hade	 det	 i	 vissa	 fall	 tagit	 kortare	 tid	 att	 leverera	 ordern	 än	 vad	
underleverantörens	 utlovade	 ledtid	 var.	 Det	 skulle	 kunna	 vara	 så	 att	 vissa	 av	 dessa	
ordrar	funnits	i	lager	innan	beställningen	gjorts	och	då	tagits	från	förrådet.	Här	var	37	%	
av	ordrarna	och	den	totala	ledtiden	var	under	200	dagar.	

Djupare	analys	kring	tre	artiklar	från	produktfamilj	B	
För	att	kunna	analysera	hur	lång	tid	de	olika	aktiviteterna	i	flödet	hade,	studerades	tre	
utvalda	artiklar	i	produktfamilj	B:	B.A,	B.B	och	B.C.	Där	B.C	var	den	artikel	med	kortast	
ledtid	och	B.A	den	med	längst	ledtid	inom	produktfamilj	B.	

Samtliga	 cirkeldiagram	 går	 att	 se	 i	 diagram	 3	 nedan	 och	 en	 förklaring	 på	 de	
benämningar	 som	 finns	 vid	 varje	 tårtbit	 kan	 läsas	 i	 tabell	 1	 därefter.	 Samtliga	
procentsatser	i	diagrammet	är	avrundade	uppåt.	

	

Diagram	3	–	Cirkeldiagram	över	artikel	B.C	som	har	en	total	ledtid	på	202	dagar,	B.B	som	har	en	total	ledtid	
på	266	dagar	och	B.A	som	har	en	total	ledtid	på	297	dagar.	
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Tabell	1	–	Förklaring	av	benämningar	i	diagram	3.	

Benämning		
i	diagram	

Aktivitet	

1.	 Från	beställning	till	anmodan	

2.	 Från	anmodan	till	lagd	inköpsorder	

3.	 Från	lagd	inköpsorder	till	ankomst	(underleverantör)	

4.	 Från	ankomst	till	kontroll	

5.	 Från	kontroll	till	förråd	

6.	 Från	förråd	till	beordrad	plock	

7.	 Från	beordrar	plock	till	plock	

8.	 Från	plock	till	leverans	

	
B.C	
Först	 analyserades	 artikeln	 B.C	 som	 involverades	 i	 den	 order	 som	 hade	 den	 kortaste	
ledtiden	inom	produktfamilj	B.	Som	det	går	att	se	i	diagram	3	var	snittet	på	den	totala	
ledtiden	202	dagar	för	denna	artikel.		

I	diagram	3	och	tabell	1	går	det	även	att	se	de	två	delar	som	hade	övervägande	 längst	
cykeltid,	från	lagd	inköpsorder	till	ankomst	och	från	förråd	till	beordrat	plock.	Här	har	
alltså	en	stor	del	av	 ledtiden	gått	åt	 till	att	underleverantören	skulle	 tillverka	artikeln.	
Hela	92	dagar	hade	det	 tagit	 från	att	 inköpsordern	 lagts	 till	underleverantören,	 till	 att	
artikeln	tillverkats	och	levererats	till	företaget.	Det	hade	även	gått	åt	en	stor	del	till	att	
vänta	på	det	beordrade	plocket	från	förråd,	alltså	det	arbete	som	beredaren/planeraren	
utför.		

Övriga	delar	av	 ledtiden	var	 relativt	 lika	och	 ingen	stack	ut	mer	 från	mängden	än	den	
andra.	I	detta	fall	 levererades	artikeln	51	dagar	efter	det	datum	som	var	planerat,	men	
10	 dagar	 innan	 det	 datum	 som	 utlovats	 till	 slutkunden.	 Så	 i	 detta	 fall	 kunde	 de	 olika	
cykeltiderna	 motiveras	 mot	 att	 ordern	 som	 artikeln	 ingick	 i	 ändå	 nådde	 fram	 till	
slutkunden	inom	önskad	tidsram,	men	dock	efter	det	planerade	datumet.		

B.B	
Nästa	artikel	som	granskades	hade	en	medellång	leveranstid,	i	jämförelse	med	den	långa	
och	korta	ordern	som	granskats.	Som	det	går	att	se	i	diagram	3	var	den	totala	ledtiden	
266	 dagar.	 I	 diagrammet	 går	 det	 även	 att	 se	 vilka	 två	 aktiviteter	 som	 hade	 störst	
cykeltid;	 från	 anmodan	 till	 lagd	 inköpsorder	 och	 från	 lagd	 inköpsorder	 till	 ankomst.	
Dessa	två	aktiviteter	berör	inköpsavdelningen	och	underleverantörernas	ledtid.	Övriga	
aktiviteter	stack	inte	ut	märkvärt	från	mängden.	
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I	detta	fall	hade	alltså	inköpsavdelningen	tagit	114	dagar	på	sig	att	lägga	en	inköpsorder	
från	att	en	anmodan	var	lagd.	Detta	kunde	enligt	de	som	arbetade	på	inköpsavdelningen	
motiverats	med	att	de	ofta	väntar	in	att	andra	beställningar	skall	läggas,	så	att	ett	större	
inköp	kan	 göras	 och	därmed	ett	 bättre	pris	 erhållas.	Denna	prisskillnad	 är	 dock	 inget	
slutkunden	märker	 av	 utan	 de	märker	 endast	 när	 leveransen	 av	 ordern	 anländer	 hos	
dem,	då	priset	redan	offererats	innan.			

I	 detta	 fall	 var	 det	 planerade	 och	 lovade	 leveransdatumet	 samma	 och	 leveransen	
anlände	57	dagar	tidigare	än	vad	som	lovats	till	kunden.	Så	att	inköp	tog	så	pass	lång	tid	
på	 sig	 att	 lägga	 inköpsordern	 påverkade	 inte	 den	 slutgiltiga	 ledtiden	 negativt	 i	
jämförelse	med	vad	som	kunden	lovats.	

B.C	
Den	 sista	 artikeln	 som	 granskades	 var	 den	 med	 längst	 ledtid	 från	 en	 order	 inom	
produktfamilj	B.	Som	det	går	att	se	i	diagram	3	var	då	den	totala	ledtiden	på	297	dagar.	
Det	går	även	se	att	den	största	delen	av	ledtiden	hade	gått	åt	till	att	beordra	plock	från	
förråd,	 alltså	planeraren/beredarens	 arbete.	 En	 annan	aktivitet	 i	 flödet	 som	också	 tog	
relativt	 stor	 del	 av	 den	 totala	 ledtiden	 var	 tillverkningen	 av	 artikeln	 hos	 under-
leverantören.	Övriga	aktiviteter	stack	inte	ut	nämnvärt	från	mängden.	

I	den	största	delen	där	planeraren/beredaren	skulle	beordra	plock	från	förråd	hade	det	
alltså	 tagit	 hela	 211	 dagar.	 Detta	 kunde	 bero	 på	 flera	 orsaker,	 exempelvis	 att	 flera	
artiklar	ingått	i	den	totala	ordern	och	att	det	därför	väntats	med	att	ge	order	om	plock	
tills	att	ordern	blivit	fulländad.	Här	kan	dock	frågan	ställas	om	kunden	varit	nöjd	med	att	
få	en	delleverans	istället	för	att	vänta	ytterligare	211	dagar	på	en	komponent,	då	dessa	
ordrar	inte	innefattade	en	montering	utan	var	fristående.		

Ordern	 där	 artikeln	 ingick	 var	 totalt	 87	 dagar	 försenad	 från	 det	 utlovade	 datumet	 till	
verkliga	 leveransdatumet.	 Dock	 hade	 det	 planerade	 datumet	 satts	 senare	 än	 vad	 som	
utlovats	och	här	differerade	det	25	dagar.	Kanske	hade	projektledaren	skrivit	fel	här	när	
ordern	lades	och	det	skulle	vara	tvärtom	egentligen.	

Snittet	i	produktfamilj	B	
Snittet	 över	 aktivitetstiderna	 från	 samtliga	ordrar	 i	 produktfamilj	B	 visas	 i	 diagram	4.	
Här	 kan	 det	 utläsas	 att	 50	%	 av	 den	 totala	 ledtiden	 gick	 åt	 till	 underleverantörerna.	
Genom	detta	 kan	det	 ses	 att	 knappt	50	%	av	den	 totala	 ledtid	 som	ordrarna	har	 idag	
ligger	i	internt.	Rent	administrativt	sett	fanns	ingen	process	som	skulle	ta	mer	än	1	dag	
att	kunna	genomföra	vid	en	idealisk	situation.	

Snittet	 säger	 att	 de	 avdelningar	 som	 har	 bidragit	 till	 de	 långa	 ledtiderna	 förutom	
underleverantörernas	 ledtid,	 var	 när	 inköp	 skall	 lägga	 en	 beställning	 till	 under-
leverantörerna.	Även	när	beredaren/planeraren	skulle	beordra	plock	och	pack	efter	att	
artikeln	inkommit	i	förråd	bidrar	stor	del	till	den	totala	ledtiden.	



	 51	

Diagram	4	–	Cirkeldiagram	över		
snittet	på	ordrarna	i	produktfamilj	B.	

	

4.3.2 	Spridningsanalys	–	7QC	
Resultatet	 av	 den	 spridningsanalys	 som	 gjordes	 i	 ett	 Paretodiagram	 visas	 nedan	 i	
diagram	5.	I	diagrammet	byttes	benämningarna	på	artiklarna	ut	till	artikel	1-6	i	och	med	
den	sekretess	som	finns	hos	företaget.	Varje	artikel	i	diagrammet	har	en	stapel	som	visar	
antalet	inköp	under	det	angivna	året.	Inköpen	togs	från	2010	till	2016.		

Som	det	går	att	utläsa	i	diagrammet	hade	inköpen	en	stor	variation	över	året.	Detta	bör	
företaget	 ha	 i	 åtanke	 till	 sina	underleverantörer	 om	en	prognos	över	planerade	 inköp	
ska	 genomföras.	 En	 följd	 av	 detta	 blir	 att	 företaget	 även	 borde	 meddela	 under-
leverantörerna	 antalet	 inköp	 som	kommer	 att	 göras	 över	 en	 längre	 period	 istället	 för	
årsvis,	som	det	normalt	görs	vid	prognoser	för	inköp	av	råmaterial	och	tjänster	[8].		

Medelvärdet	för	antalet	inköp	per	år	för	samtliga	sex	artiklar	har	markerats	med	en	röd	
horisontell	linje	i	diagrammet.	Medelvärdet	var	drygt	3	artiklar,	vilket	skulle	betyda	att	
prognosen	för	dessa	inköp	över	sex	år	skulle	vara	18	stycken	inköp	per	artikel.	Detta	är	
endast	 ett	 exempel	 och	 var	medelvärdet	 för	 samtliga	 sex	 artiklar.	 Skulle	 detta	 göras	 i	
den	omfattning	företaget	köper	in	artiklar	borde	ett	medelvärde	för	varje	enskild	artikel	
tas	ut	istället,	för	att	få	en	missvisande	prognos.		

1.	
1%	

2.	
16%	

3.	
50%	

4.	
4%	

5.	
1%	

6.	
20%	

7.	
1%	

8.	
7%	

Snitt	på	aktivietstider	
i	produktfamilj	B	

Tabell	2	–	Förklaring	av	benämningar	i	diagram	4.	
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Diagram	5	-	Spridningsanalys	över	inköpta	artiklar	från	2010	till	2016.	

För	 att	 enklare	och	mer	 tydligt	 kunna	 jämföra	hur	 stor	 variation	det	 var	 för	de	 inköp	
som	 gjorts	 årligen	 ritades	 även	 ett	 styrdiagram	 upp,	 som	 går	 att	 se	 i	 diagram	 6.	 I	
diagrammet	ritades	år	2014	ut	med	en	blå	heldragen	 linje,	2015	med	en	röd	streckad	
linje	och	2016	med	en	grön	prickad	linje.	

I	diagrammet	kan	det	utläsas	att	 i	stort	sett	har	samtliga	artiklar	en	ojämn	efterfrågan	
från	år	till	år.	Exempelvis	har	artikel	2	beställts	tretton	gånger	under	2015,	men	endast	
sju	gånger	2014.	

	

Diagram	6	–	Total	efterfrågan	per	artikel	årsvis	
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4.3.3 	Administrativt	spagettidiagram	
I	 det	 nuvarande	 eftermarknadsflödet	 utan	 montage	 gjordes	 sexton	 stycken	
överlämningar	 mellan	 de	 olika	 avdelningarna,	 som	 visas	 i	 figur	 16.	 Överlämningarna	
skedde	 oftast	 i	 digital	 form	 och	 ibland	 automatiskt	 via	 företagets	 affärssystem,	 men	
oftast	manuellt	via	mail.	Hur	och	vad	som	lämnas	över,	kom	att	beskrivas	mer	ingående	i	
swimlanen	samt	i	den	värdeflödesanalys	som	redovisas	senare	i	rapporten	under	avsnitt	
4.3.4	Swimlane.		

Detta	 spagettidiagram	 användes	 som	 grund	 för	 implementering	 i	 några	 av	 de	 övriga	
förbättringsverktygen,	 exempelvis	 för	 värdeflödesanalysen	 som	kommer	att	 beskrivs	 i	
avsnitt	 4.3.5	 VFA	 -	 Värdeflödesanalys.	 I	 detta	 fall	 kunde	 det	 administrativa	 spagetti-
diagrammet	 kopplas	 ihop	 med	 den	 tidsparameter	 som	 visas	 i	 en	 värdeflödesanalys.			
Spagettidiagrammet	 var	också	 ett	 bra	 verktyg	 att	 påvisa	de	 förändringar	 förbättrings-
arbetet	 kan	 göra.	 Att	 arbeta	 visuellt	 är	 till	 en	 fördel,	 då	 detta	 kan	 bidra	 till	 en	 högre	
förståelse	vid	en	presentation	av	förbättringsförslagen	[4].			

	

Figur	16	-	Det	nuvarande	flödet	kartlagt	i	ett	administrativt	spagettidiagram	
	

4.3.4 	Swimlane		
En	enklare	kartläggning	av	flödet	mellan	de	olika	avdelningarna	gjordes	i	en	swimlane.	
Många	av	överlämningarna	skedde	digitalt	och	det	var	endast	i	avdelningarna	ankomst	
och	 produktion	 som	 en	 ren	 fysisk	 produkt	 hanterades.	 För	 att	 tydliggöra	 de	 fysiska	
överlämningarna	och	processerna	markerades	dessa	med	rosa	färg	och	streckad	linje	i	
figur	17,	som	visar	hela	flödet	uppritat	i	en	swimlane.		

Flödet	 involverade	 sju	 avdelningar:	 kund,	 finans,	 projektledare,	 beredare,	 inköp,	
ankomst	 och	 produktion.	 Om	 flödet	 skulle	 involvera	 en	montering,	 skulle	 detta	 ske	 i	
produktionsavdelningen	 innan	 beredaren	 beordrar	 packning.	Detta	 var	 dock	 en	 av	 de	
avgränsningar	som	satts	upp	för	projektet,	vilket	förklarar	varför	det	uteslutits	i	figuren.		



	 54	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	17	-	Det	nuvarande	flödet	kartlagt	i	en	swimlane	
	

För	att	få	en	bra	översikt	vad	varje	avdelning	behandlade	och	hur	flödet	löpte,	gjordes	en	
kompletterande	beskrivning	 till	 swimlanen	 i	punktform.	Varje	punkt	kom	att	 innefatta	
en	aktivitet	 i	 flödet,	som	går	att	se	 i	swimlanen	i	 figur	17	ovan.	Punkten	beskriver	vad	
som	kom	att	göras	i	aktiviteten	innan	en	förflyttning	skulle	ske	till	nästa	aktivitet.		

• Beställning	–	Innan	en	beställning	utförs	har	en	offert	och	ett	avtal	på	ordern	
gjorts.	Detta	behandlas	dock	inte	i	detta	projekt,	utan	ses	som	ett	förarbete	till	
flödet.	När	en	beställning	inkommer	finns	artikelnumret	specificerat	tillsammans	
med	antal	och	beräknad	ledtid.	
	

• Hämta	ordernummer	–	För	att	ordern	skall	kopplas	med	företagets	
fakturasystem	Raindance,	behöver	även	orderrummet	hämtas	från	Raindance.	
Dessa	kopplingar	mellan	system	görs	endast	två	gånger	per	dag,	vilket	är	morgon	
och	kväll.	Arbetet	kan	inte	fortsätta	förrän	ett	sådant	nummer	är	uttaget.	Ett	E-
nummer	tas	också	ut	från	ytterligare	ett	system	som	heter	affärssystem,	detta	
nummer	används	för	arkivering.	Här	läggs	även	olika	kopplingsord	in	för	att	
enklare	kunna	söka	upp	ordern	i	efterhand.	
	

• Registrera	order	–	Ordern	registreras	därefter	i	orderhanteringssystemet	IFS,	
med	det	ordernumret	som	tagits	ut.	Relevant	information	fylls	i	samt	de	
artiklarna	som	skall	beställas	i	ordern.	Även	det	önskade	och	planerade	
leveransdatumet	fylls	i.	För	att	ordern	sedan	skall	gå	igenom	måste	det	
frikopplas.		
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• Anmodan	–	När	ordern	är	registrerad	skickas	ett	mail	till	beredaren.	Beredaren	
ser	nu	över	om	några	artiklar	redan	finns	inne	i	lager.	Det	tittas	även	upp	vilka	
inköpare	som	skall	beställa	vilken	artikel,	då	inköpsavdelningen	är	uppdelad	
efter	leverantörer.		
	

• Licenser	–	Parallellt	med	att	anmodan	genomförs	läggs	en	förfrågan	till	
ekonomiavdelningen	som	skall	kontrollera	att	kunden	uppfyller	krav	och	har	
licens	att	få	köpa	in	ordern.	I	och	med	att	detta	görs	parallellt	med	flödet	tar	det	
ingen	tid	utöver,	om	det	glöms	bort	och	måste	i	sådana	fall	göras	i	slutet.	
	

• Lägg	inköpsorder	–	När	anmodan	gått	igenom	hamnar	artiklarna	i	ordern	i	de	
olika	anmodanlistorna	i	IFS	för	inköparna.	Inköpsavdelningen	lägger	
beställningen	till	underleverantören.	
	

• Ankomst	–	När	underleverantören	tillverkat	artikeln	och	skickat	den	inkommer	
de	till	ankomstavdelningen.	Här	registreras	ordern	som	inkommen	i	IFS	och	en	
analys	skrivs	ut	för	varje	artikel.	Analysen	är	till	för	den	ankomstkontroll	som	
görs	efteråt.	När	detta	är	gjorts	skrivs	ankomstregistreringen	ut	och	läggs	med	
varje	artikel	i	hyllan	i	väntan	på	ankomstkontrollen.	
	

• Ankomstkontroll	–	Vid	ankomstkontrollen	hämtas	artiklarna,	analysen	som	
beskriver	vad	som	skall	kontrolleras	skrivs	ut	och	artikeln	kontrolleras	även	så	
att	samtliga	krav	som	ställts	uppfylls.	Om	artikeln	inte	uppfyller	kravet	görs	en	
reklamation	som	loopar	tillbaka	artikeln	till	inköpsdelen	i	flödet.	Uppfylls	
samtliga	krav	registreras	det	i	IFS	och	därefter	läggs	ordern	vidare	för	
förrådsläggning.	
	

• Förrådsläggning	–	Efter	artikeln	kontrollerats	förrådsläggs	de	i	väntan	på	att	
samtliga	artiklar	i	ordern	kommit.	Den	plats	som	artikeln	läggs	på	i	förrådet	
registreras	i	IFS.		
	

• Beordra	plock	och	pack	–	När	samtliga	artiklar	anlänt	rekvirerar	
beredaren/planeraren	att	plockning	och	packnings	skall	göras.	
	

• Plockning	–	När	ordern	om	plockning	kommer	utför	förrådspersonal	en	
sammanställning	av	ordern.	
	

• Kontroll	och	CoC–	För	att	kontrollera	att	beställningen	innehåller	samtliga	
artiklar	och	är	felfri,	utförs	en	kontroll	efter	plockningen	innan	packningen.	En	
certifiering	utförs	även	därefter	för	att	kontrollera	att	ordern	kommer	bli	korrekt	
packad,	då	det	finns	många	olika	krav	från	kunden	på	packningsmetoder	och	
emballage.	Certifieringen	utförs	av	en	kvalitetsledare	som	är	olika	för	olika	
kunder,	alltså	personstyrt.	Detta	medför	att	denna	del	av	flödet	kan	ta	lång	tid	
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innan	det	utförs,	då	kvalitetsledarna	även	har	andra	arbetsuppgifter.	
	

• Packning	–	Hur	packningen	sker	är	olika	från	kund	till	kund	och	order	till	order.	
Vissa	ordrar	skall	en-styckspackas	och	ha	en	speciell	UV-påse	etcetera.	
	

• Skriva	ut	följesedel	–	När	certifieringen	utförs	skriver	beredaren	ut	en	följesedel	
till	leveransen	och	sänder	den	vidare	till	ankomstavdelningen	som	behandlar	
avsändningen.		
	

• Fakturera	kund	–	Parallellt	med	certifieringen	görs	en	faktura	i	ordning	för	
attestering.	Efter	att	den	attesterats	sänds	den	till	kunden	för	betalning.	
	

• Avsändning	–	Avsändningstjänsten	köps	in	av	två	externa	företag,	Nobeli	och	
Maintpartner.	Vid	nationella	kunder	kan	dock	avhämtning	på	företaget	ske	och	
då	utan	hjälp	från	ovannämnda	leveransföretag.		
	

• Meddela	kund	om	leverans	–	När	avsändning	sker	meddelar	projektledaren	
kunden	om	datum	för	den	slutgiltiga	leveransen	samt	attesterar	fakturan.	
	

4.3.5 	VFA	–	Värdeflödesanalys	
I	 och	 med	 att	 flödet	 som	 behandlas	 under	 detta	 projekt	 var	 administrativt	 och	 hade	
många	 överlämningar	 blev	 värdeflödesanalysen	 väldigt	 lång	 samt	 tiden	 för	 de	 olika	
processerna	väldigt	varierande.	 I	detta	fall	skrevs	ett	snitt	 från	varje	aktivitet	ned	som	
kom	 utifrån	 den	 datan	 som	 samlats	 från	 produktfamiljen	 B	 som	 förklaras	 tidigare	 i	
kapitel	 4.3.1	 Produktfamilj	 och	 ABC-analys.	 Kartläggningen	 av	 den	 nuvarande	
flödesanalysen	går	att	se	i	bilaga	2	och	de	symboler	som	använts	i	värdeflödesanalysen	
finns	förklarade	vidare	i	bilaga	3	[9].	

I	detta	fall	var	processtiderna	så	pass	korta	jämfört	med	cykeltiderna,	så	dessa	bortsågs	
från	 i	 värdeflödesanalysen.	 De	 tider	 som	 istället	 belystes	 var	 den	 tid	 som	 inte	 var	
värdehöjande	 för	 den	 totala	 ledtiden	 och	 därför	 klassades	 som	 slöseri.	 I	 värdeflödes-
analysen	kunde	 flaskhalsarna	 i	dagens	 flöde	 ses	bättre	och	på	 så	 sätt	kunde	en	bättre	
kartläggning	 till	 det	 framtida	 scenariot	 göras	 [12],	 som	går	 att	 läsa	 i	 rapporten	under	
avsnitt	4.9	Framtidsscenario.	

I	 värdeflödesanalysen	utlästes	 att	 den	 totala	 ledtiden	 i	 flödet	 var	277	dagar.	Av	dessa	
277	dagar	var	det	i	snitt	138	dagar	som	gick	åt	till	underleverantörens	tillverkning	och	
leverans.	 De	 övriga	 139	 dagarna	 var	 de	 interna	 aktiviteterna	 och	 överlämningarna	 i	
flödet.	En	sak	att	poängtera	är	att	dessa	värden	var	ett	snitt	från	de	ordrar	som	fanns	i	
produktfamilj	B	samt	att	de	inte	innefattar	de	ordrar	som	avgränsats	bort.	
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4.3.6 	Ishikawadiagram	
Två	 Ishikawadiagram	 gjordes	 för	 rotorsaken	 ”Vad	 hindrar	 oss	 från	 att	 ha	 kortare	
ledtider?”.	 Här	 samlades	 några	 av	 de	 orsaker	 som	 ledde	 till	 att	 de	 långa	 ledtiderna	 i	
flödet	 fanns.	 Dessa	 orsaker	 hittades	 under	 intervjuer,	 observationer	 och	 den	
datainsamling	som	gjordes	under	förstudien.		

Det	 första	 Ishikawadiagrammet,	 som	 finns	 att	 se	 i	 figur	 18,	 utgick	 från	 några	 av	 de	
processer	som	fanns	 i	 flödet	modifierat	utifrån	de	7+1	slöserierna.	Huvudkategorierna	
var:	 väntan,	 ej	 integrerat	 arbete,	 registrering,	 underleverantörers	 ledtider,	 rutiner	och	
onödiga	förflyttningar.		

	

Figur	18	–	Ishikawadiagram	med	rotorsaken:	Långa	ledtider.		

Det	andra	 Ishikawadiagrammet	hade	 istället	de	olika	avdelningarna	 som	 finns	 i	 flödet	
som	 grund	 och	 visas	 i	 figur	 19.	 Här	 var	 kategoriindelningen:	 produktion,	 finans,	
beredare,	inköp,	ankomst	och	projektledare.	Båda	Ishikawadiagrammen	går	även	att	se	
tydligare	i	en	större	bild	bifogat	i	bilaga	4.	
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Figur	19	–	Ishikawadiagram	med	rotorsaken;	Långa	ledtider	uppdelat	efter	avdelningarna	i	flödet	
	

4.3.7 	Wilsonformeln	
För	att	kunna	använda	Wilsonformeln	räknades	först	den	interna	ordersärkostnaden	ut	
som	visas	nedan	i	tabell	1	och	den	totala	summan	beräknas	då	bli	1000	kr.	

	
Tabell	3	–	Den	interna	ordersärkostnaden	

Aktiviteter	 Kr/st	

Inköpsarbete		 300kr	

Leverans-	och	kvalitetsbevakning		 350kr	

Godsmottagning		 300kr	

Fakturahantering		 50kr	

Summa	orderkostnad	 1000kr	
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På	 grund	 av	 sekretess	 kunde	 inga	 artiklar	 namnges	 vid	 sitt	 riktiga	 namn,	 utan	
betecknades	istället	från	artikel	A	till	artikel	G.		

Efter	varje	artikel	skrevs	de	specifika	uppgifterna	som	ingår	i	Wilsonformeln	ut,	som	det	
går	 att	 se	 i	 tabell	 4	 nedan.	 Qopt	 räknades	 ut	 med	 hjälp	 av	 Wilsonformeln	 och	 dess	
uppbyggnad	går	att	 se	 i	 ekvation	1	 i	den	 teoretiska	referensramen	under	avsnitt	2.2.7		
Wilsonformeln.	

	
Tabell	4	-	Beräkning	av	den	optimala	partistorleken	för	artikel	A-G.	
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Artikel	A	 25	st.	 1000	kr	 6260	kr	 7260	kr	 3063	kr	 20	%	 24	st.	

Artikel	B	 25	st.	 1000	kr	 1850	kr	 2850	kr	 817	kr	 20	%	 30	st.	

Artikel	C	 25	st.	 1000	kr	 11960	kr	 12960	kr	 5433	kr	 20	%	 24	st.	

Artikel	D	 25	st.	 1000	kr	 0	kr	 1000	kr	 362	kr	 20	%	 26	st.	

Artikel	E	 25	st.	 1000	kr	 780	kr	 1780	kr	 330	kr	 20	%	 37	st.	

Artikel	F	 25	st.	 1000	kr	 870	kr	 1870	kr	 307	kr	 20	%	 39	st.	

Artikel	G	 25	st.	 1000	kr	 880	kr	 1880	kr	 534	kr	 20	%	 30	st.	

	

I	 dessa	 uträkningar	 gick	 att	 se	 att	 det	 minsta	 Qopt	 var	 24	 stycken	 och	 största	 på	 39	
stycken	trots	att	årsförbrukningen	endast	var	25	st	och	lagerräntan	är	så	hög	som	20	%.	
Alltså	 skulle	det	 vara	 lönsamt	med	ett	 säkerhetslager	om	det	köptes	 in	vid	 ett	 tillfälle	
med	en	optimla	partistorlek.	

4.3.8 	Kanomodellen	
När	 samtliga	 kundkrav	 sammanställts	 delades	 dessa	 upp	 i	 kategorierna:	 nödvändiga	
krav,	 förväntande	 krav	 och	 attraktiva	 krav.	 Dessa	 kundkrav	 användes	 sedan	 som	 en	
grund	till	förbättringsförslagen	som	togs	fram.		

Nödvändiga	krav	
• Kunna	göra	en	beställning.	
• Leverans	av	beställningen.	
• Att	beställningen	innefattar	de	delar	som	beställts.	
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Förväntade	krav	
• Att	enkelt	kunna	genomföra	en	beställning.	
• Få	beställningen	inom	den	tidsram	som	avtalats.	
• Att	beställningen	innehåller	en	lösning	på	problemet	hos	produkten.	
• Bra	kommunikation	mellan	kunden	och	säljaren	(i	detta	fall	projektledaren)	vid	

eventuella	förseningar.	

Attraktiva	krav	
• Få	beställningen	innan	utsatt	tid.	
• Få	en	påminnelse	innehållande	en	prognos	över	vad	som	kan	gå	sönder.	
• Kunna	få	status	på	beställningen	under	tidens	gång.	

4.4 Idégenerering	
I	 detta	 avsnitt	 redovisas	 resultatet	 från	 de	 idégenereringsmetoder	 som	 genomfördes	
under	projektet,	både	från	de	kreativa	och	systematiska	metoderna.	I	och	med	att	dessa	
metoder	 adderades	 till	 förbättringsarbetet	 mistes	 inte	 några	 lösningsförslag	 och	 det	
medförde	att	fler	förslag	kom	att	välja	mellan.		

4.4.1 	Kreativa	idégenereringsmetoder	
Nedan	 beskrivs	 det	 resultat	 som	utgavs	 av	 den	 brainstorming	 och	mindmapping	 som	
utfördes	under	projektets	gång.		

Brainstorming	
Resultatet	av	brainstormingen	blev	fyra	värdeflöden	där	samtliga	deltagare	skrivit	och	
ritat	in	sina	idéer,	förslag	och	synpunkter.	För	att	sammanställa	dessa	ritades	förslagen,	
idéerna	och	synpunkterna	in	på	en	och	samma	värdeflödeskarta.	Olika	färger	användes	
beroende	på	vilken	deltagare	som	skrivit	vad.	

	Från	brainstormingen	erhölls	följande	förslag,	idéer	och	synpunkter:	

• Bättre	personalpolitik	–	Exempelvis	teambildning,	aktiviteter,	afterwork	med	
samtlig	personal	i	flödet.	

• Få	alla	att	arbeta	tillsammans,	inte	mot	varandra.	Gör	arbetsuppgifterna	synliga	
och	sätt	upp	regler	och	rutiner.	

• Anställ	ny	och	motiverad	personal	som	vill	arbeta	effektivt.		
• Inför	kontroller	så	att	arbetet	görs	korrekt.	
• Utse	en	chef/ansvarig	för	varje	del	i	processen	så	att	arbetsuppgifterna	blir	

utförda,	ge	medarbetarna	en	deadline	att	arbeta	emot.	
• Bättre	kommunikation	mellan	avdelningarna,	att	exempelvis	inköp	pratar	med	

montörer	eller	konstruktörer.	
• Chef	som	teambildar	hela	kedjan.	
• Bygg	en	buffert	från	underleverantörerna.	
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• Utför	benchmarking	mot	underleverantörerna,	har	marknaden	bättre	att	
erbjuda?	

• Anställ	mer	personal	där	ledtiden	är	mycket	hög	samt	där	det	endast	finns	en	
medarbetare.	

• Byt	system	till	ett	modernare.	
• Kan	CoC:n	göras	före	plockning?	
• Hur	ser	lagret	ut,	kan	en	bättre	struktur	göras?	
• Ha	bättre	uppföljning	med	samtliga	i	flödet,	exempelvis	ett	ståmöte	med	samtliga	

i	flödet	varje	dag	i	tio	minuter.	
• Allt	skall	gå	via	ansvarig/chef,	om	då	något	tar	för	lång	tid	skall	chefen	komma	

och	se	över	vad	som	gått	fel.	
• Ordrar	läggs	med	en	gång	via	systemet.	
• Kunden	kan	välja	en	snabb	eller	långsam	leverans	och	betala	olika	priser.	
• Kan	en-stycksbeställningar	ha	ett	eget	enklare	flöde?	

Några	av	dessa	 förslag	hade	 redan	 funnits	med	hjälp	 av	de	verktyg	och	modeller	 som	
implementerats	 på	 eftermarknadsflödet.	 Detta	 redogjorde	 att	 dessa	 problem	 och	
förbättringsförslag	var	extra	viktiga	att	genomföra,	då	även	någon	som	inte	var	insatt	i	
projektet	lade	märke	till	dem.	Under	brainstormingen	uppkom	även	förslag	som	inte	var	
relevanta	eller	möjliga	att	genomföra	 för	 företaget,	men	dessa	skrevs	ändå	ned	 för	att	
finnas	tillgängliga	för	företaget	i	framtiden.	

Mindmapping	
När	samtliga	lappar	samlats	på	whiteboardtavlan	sorterades	dessa	i	olika	kategorier	för	
att	 få	 en	 bättre	 struktur.	 Kategorierna	 var:	 projektledare,	 övrigt/system,	 organisation,	
ankomst,	underleverantör	och	inköp.	Samtliga	idéer,	synpunkter	och	förslag	som	sattes	
upp	 på	 tavlan	 arbetades	 därefter	 igenom	mer	 noggrant	 i	 den	 iterativa	 arbetsprocess	
som	beskrivs	i	början	av	genomförandekapitlet.		

4.4.2 	Systematiska	idégenereringsmetoder		
De	 två	 systematiska	 idégenereringsmetoderna	 användes	 i	 projektet,	 storyboard	 och	
bollplanksmetoden.	 Nedan	 beskrivs	 resultatet	 som	 erhölls	 utav	 dessa	 metoder	 under	
projektets	gång.		

Storyboard	
Med	 hjälp	 av	 storyboardmetoden	 togs	 ett	 framtidsförslag	 fram	 på	 hur	 flödet	 skulle	
kunna	 se	 ut.	 Värdeflödet	 skrevs	 ut	 och	 under	 arbetet	markerades	 onödiga	 aktiviteter	
samt	förslag	och	synpunkter	kring	de	olika	aktiviteterna.	Tack	vare	storyboardmetoden	
kunde	exempelvis	 aktiviteternas	antal	 eller	 innehåll	 ses	över.	Det	 slutgiltiga	 resultatet	
från	 storyboarden	 går	 att	 se	 i	 värdeflödesanalysen	 som	 finns	 under	 avsnitt	 4.5	
Framtidsscenario.	
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Bollplank	
Tre	 stycken	 problem	 inklusive	 lösningsförslag	 valdes	 ut	 för	 att	 användas	 till	
bollplanksmetoden.	 De	 problem	 och	 lösningar	 som	 diskuterades	 med	 medarbetaren	
med	hög	erfarenhet	inom	flödet	var:	

• Problem:	Stor	variation	i	beställningarna.	
Lösning:	Underhållnings-set	
	

• Problem:	Många	överlämningar	i	flödet.	
Lösning:	Projektledare	lägger	beställning	direkt	till	inköp.	
	

• Problem:	Kunden	får	ej	information	om	ordern	efter	beställning	samt	om	
förändringar	i	leveransen	görs.	
Lösning:	Sätta	rutiner	för	hur	kunden	informeras	under	processens	gång.	
	

Tack	vare	denna	metod	erhölls	ytterligare	ett	antal	idéer,	synpunkter	och	förslag	på	vad	
som	behövde	förbättras.	Dessa	var:	

• Överlämningar	från	avslutade	projekt	till	eftermarknad	är	idag	väldigt	dåligt	
utförda.	I	dagsläget	vet	inte	projektledarna	för	eftermarknad	exakt	vad	som	sålts	
till	kunden	tidigare,	eventuella	underhållspaket	etcetera.	
	

• Om	anmodan	skall	hoppas	över	kan	det	bara	göras	i	de	ordrar	som	inte	
innehåller	någon	montering	då	det	är	beredaren/planeraren	som	är	ansvarig	för	
detta.		
	

• Idag	finns	redan	en	rutin	om	att	inköp	skall	beställa	varan	inom	14	dagar,	den	
efterföljs	dock	inte	som	det	ser	ut	idag.	Det	borde	alltså	sättas	upp	en	rutin	för	att	
inköparen	på	något	sätt	skall	kontakta	projektledaren	när	ordern	är	beställd,	så	
att	denne	i	sin	tur	kan	hålla	kontakt	med	kund.	
	

• Eftermarknad	måste	bli	bättre	på	marknadsföring!	
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4.5 Problemområden	och	lösningsförslag		
Nedan	 följer	 en	 sammanställning	 av	 samtliga	 problem	 som	 upptäckts	 och	 undersökts	
under	 projektets	 gång.	 De	 olika	 områdena	 är	 uppdelade	 i	 olika	 avsnitt	 och	 beskriver	
problemområdena	 mer	 ingående	 samt	 vad	 som	 troligen	 kan	 vara	 den	 bidragande	
faktorn	 till	 att	de	uppstått	 i	 flödet.	Dessa	 faktorer	 grundar	 sig	 i	 det	 resultat	 som	getts	
under	samtliga	metoder	som	presenterats	hittills	i	detta	kapitel,	tillsammans	med	egna	
idéer	och	tankar	som	uppkommit	under	projektet.		

Efter	varje	problemområde	har	förslag	på	hur	problemen	kan	lösas	presenterats.	Även	
dessa	 lösningsförslag	 är	 grundade	 i	 de	 resultat	 som	 getts	 från	 samtliga	metoder	 som	
presenteras	 i	 genomförandekapitlet.	 I	 figur	 20	 visas	 samtliga	 förslag	 grafiskt	 för	 att	
enklare	få	en	tydlig	översiktsbild	av	avsnittets	innehåll.			

	

	

	

Problemområden	och	
lösningsförslag	

Flaskhalsar	enligt	
statistik	

Underleverantörer	

Inköp	

Beredare/Planerare	Prioritet	och	arbeta	
integrerat	

Systemet	

Tjänsteeiering	och	
marknadsföring	

Överlämning	till	
eftermarknad	

Många	förelyttningar	i	
elödet	

Gamla	ordrar	och	
felaktig	information	

Dålig	ordning	

Reklamationer	

Dåligt	med	resurser	

Special	vs	standard	

Nuvarande	rutiner	
som	inte	följs	

Figur	20	-	Översikt	över	samtliga	förbättringsförslag.	
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4.5.1 	Flaskhalsar	enligt	statistik	
Enligt	 den	 statistik	 som	 hittats	 i	 den	 historiska	 datan	 från	 affärssystemet	 IFS	 hos	
företaget	fanns	det	tre	avdelningar	som	bidrog	mest	till	längden	på	den	totala	ledtiden.	
Dessa	var:	

• Underleverantörerna	–	Omfattade	i	snitt	50	%	av	den	totala	ledtiden.	Snittet	på	
den	verkliga	ledtiden	var	138	dagar.	
	

• Planerare/beredare	–	Omfattade	i	snitt	20	%	av	den	totala	ledtiden	och	artiklar	
som	inkommit	från	underleverantören	låg	länge	på	hyllan	hos	
förrådsavdelningen	innan	det	skickas	ut	till	kund.	
	

• Inköp	–	Omfattade	i	snitt	16	%	av	den	totala	ledtiden	då	inköp	inte	lägger	
beställningarna	direkt	när	ordern	inkommit.	
	

Underleverantörer	
Samtliga	avtal	med	underleverantörerna	borde	ses	över,	då	både	kvalitet	och	ledtid	var	
väldigt	 varierande.	 Förslagsvis	 borde	 en	 avgift	 tas	 ut	 vid	 både	 förseningar	 och	
reklamationer,	för	att	på	bästa	sätt	kunna	få	en	jämn	leverans	utan	variation	i	ordrarna.	
Detta	 skulle	 behöva	 undersökas	 mer	 noggrant	 samt	 analyseras	 djupare	 i	 ett	 mer	
fördjupat	 projekt	 inom	 underleverantörernas	 ledtider.	 I	 avsnittet	 4.5.9	Reklamationer	
tas	detta	upp	mer	ingående.	

Lösningsförslag		
I	detta	projekt	gjordes	ingen	fördjupning	eller	analys	kring	varför	underleverantörerna	
hade	så	pass	långa	ledtider,	då	detta	var	en	av	de	avgränsningar	som	fanns	för	projektet.	
Istället	undersöktes	lösningar	på	hur	dessa	ledtider	skulle	kunna	förkortas.	De	lösningar	
som	hittades	för	detta	var:	

1. Prognostisera	inköp	
2. Införskaffa	ett	säkerhetslager	
3. Skapa	en	supermarket.		

Egentligen	är	de	 första	 två	 förslagen	 ihopkopplande	med	varandra	och	även	 ihop	med	
det	tredje	förslaget,	då	en	prognos	borde	utföras	för	att	ett	säkerhetslager	skulle	kunna	
köpas	in	samt	för	att	företaget	skulle	kunna	veta	hur	stor	volym	det	i	så	fall	skulle	röra	
sig	 om.	 En	 supermarket	 däremot	 skulle	 kunna	 byggas	 upp	 antingen	 i	 ett	 lager	 hos	
företaget	 eller	 hos	 underleverantören	 själv.	 En	 supermarket	 fungerar	 likt	 ett	
säkerhetslager,	med	skillnaden	att	underleverantören	själv	har	ansvar	 för	att	det	skall	
finnas	artiklar	att	tillgå.	Detta	beskrivs	mer	ingående	i	kapitel	4.8	Framtidsscenario.		
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Tidigare	 i	 denna	 rapport	 finns	 det	 även	 beskrivet	mer	 ingående	 huruvida	 den	metod	
som	 finns	 för	 att	 beräkna	 en	 optimal	 inköpsbatch	 samt	 om	 det	 är	 ekonomiskt	
försvarbart	med	ett	säkerhetslager.	Resultatet	av	detta	 finns	att	 läsa	om	i	avsnitt	4.3.7	
Wilsonformeln.	

När	 projektet	 utfördes	 fanns	 en	 så	 kallad	 ”100-lista”	 för	 pjäsen	 57	mk3	 hos	 företaget	
som	innefattade	ett	hundratal	artiklar.	Dessa	artiklar	skulle	hela	tiden	finnas	i	lager	och	i	
första	 hand	 för	 eftermarknadsflödet,	 men	 även	 för	 resterande	 projekt	 hos	 företaget.	
Förslagsvis	kan	företaget	inleda	förbättringsarbetet	med	att	utöka	denna	lista.	På	så	sätt	
kan	 ett	 mellanting	 av	 ett	 säkerhetslager	 och	 en	 supermarket	 framställas,	 då	
beställningen	av	100-listan	skulle	kunna	skötas	automatiskt	i	affärssystemet	IFS.		

Så	 fort	 en	 reklamation	 behöver	 utföras	 adderas	 flera	 extra	 veckor	 till	 den	 slutliga	
leveransen,	 ibland	 till	 och	 med	 månader.	 Alltså	 borde	 även	 kravet	 på	 under-
leverantörernas	kvalitet	höjas	för	att	inte	dra	ut	på	ledtiderna.	

Planerare/beredare	
När	 projektet	 utfördes	 låg	 många	 artiklar	 länge	 på	 hyllan	 innan	 de	 levererades	 till	
kunden.	 Detta	 kunde	 bero	 på	 flera	 orsaker,	 exempelvis	 att	 artiklarna	 inte	 inkom	
samtidigt	 från	 en	 och	 samma	order	 eller	 om	 en	 reklamation	 utförts	 på	 artikeln.	 I	 och	
med	de	kundkrav	som	fanns	kunde	oftast	 inte	en	artikel	skickas	ut	 i	en	delleverans	så	
fort	den	inkommer	till	förrådet,	utan	samtliga	artiklar	i	en	order	måste	samlas	ihop	för	
att	 sedan	 levereras	 i	 en	 och	 samma	 order	 till	 kunden.	 Detta	 kunde	 grunda	 sig	 i	 de	
importregler	som	de	olika	kunderna	hade.	En	annan	orsak	till	den	långa	ledtiden	kunde	
vara	 att	 beredaren/planeraren	 inte	 fick	 någon	 notis	 eller	 liknande	 i	 systemet	 när	 en	
artikel	 inkom,	 utan	 detta	 var	 tvunget	 att	 kontrolleras	 manuellt	 dagligen	 av	
planeraren/beredaren.		

Lösningsförslag	
Förslagsvis	borde	systemet	IFS	uppdateras	och	en	notisfunktion	införas.	På	så	sätt	skulle	
planeraren/beredaren	direkt	få	information	om	när	en	artikel	inkommer	och	inte	kunna	
missa	detta.	En	supermarket	skulle	även	kunna	vara	till	hjälp	här,	då	leveransen	istället	
skulle	bli	inom	ett	mer	bestämt	tidsintervall.	

Inköp	
Enligt	 inköpsavdelningen	var	 företaget	en	 för	 liten	kund	hos	underleverantörerna,	det	
vill	 säga	 att	 företaget	 beställde	 för	 små	partier	 och	 för	 sällan.	Därför	 blev	 artiklarna	 i	
eftermarknadsflödet	väldigt	dyra	att	köpa	in.	Inköpsavdelningen	väntade	därför	med	att	
beställa	artiklarna	om	de	visste	att	en	större	order	som	innefattade	samma	artikel	kom	
att	läggas	i	ett	annat	projekt	längre	fram,	för	att	på	så	sätt	kunna	få	ett	bättre	pris	tack	
vare	den	mängdrabatt	som	då	gavs	av	underleverantörerna.	Detta	borde	egentligen	inte	
vara	ett	problem	i	eftermarknadsflödet,	då	slutkunden	betalar	en	extra	avgift	för	att	det	
skall	vara	en	enstycksbeställning.		
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Lösningsförslag		
Ett	 förslag	 på	 lösning	 för	 detta	 var	 att	 låta	 kunden	 välja	 i	 två	 prisklasser,	 en	 dyrare	
prisklass	där	man	kunde	betala	extra	för	att	ordern	skulle	kunna	läggas	direkt	när	den	
inkom	 och	 en	 lite	 billigare	 där	 en	 längre	 ledtid	 kunde	 erhållas.	 På	 så	 sätt	 skulle	
inköpsavdelningen	kunna	veta	vilka	ordrar	som	skulle	prioriteras	och	vilka	som	det	var	
godtagbart	att	avvakta	med	för	att	kunna	få	till	ett	bättre	pris.		

Det	var	också	viktigt	att	påpeka	att	inom	Lean	strävas	det	mot	ett	enstycksflöde	för	att	få	
en	kontinuitet	i	flödet	[5].	Det	var	alltså	bra	att	inköpsordrarna	var	i	en	mindre	storlek,	
det	 som	 borde	 förändras	 var	 att	 inköpspartiet	 borde	 bli	 större.	 Om	 företaget	 istället	
prognostiserar	sina	inköp	mot	underleverantörerna,	skulle	de	kunna	lova	att	köpa	in	en	
större	 volym	 över	 längre	 tid	 vilket	 gör	 att	 ställtiderna	 och	 kostnaderna	 skulle	 kunna	
reduceras. 

Det	är	även	viktigt	att	påpeka	för	inköpsavdelningen	hur	viktig	faktiskt	eftermarknads-
flödet	 är	 ur	 kundsynpunkt.	 Om	 inte	 de	 befintliga	 kunderna	 är	 nöjda	med	 den	 service	
som	 gavs	 kring	 de	 redan	 driftsatta	 produkterna,	 kommer	 de	 inte	 att	 lägga	 några	
nybeställningar.	Detta	kan	även	kopplas	ihop	med	Kanomodellen	över	kundnöjdhet	som	
beskrivs	mer	i	avsnitt	3.4.8	Kanomodellen.		

4.5.2 	Prioritet	och	arbeta	integrerat	
Under	 projektet	 var	 eftermarknadsavdelningen	 inte	 prioriterad	 inom	 företagets	
organisation,	utan	de	som	arbetade	hade	eftermarknadsflödet	som	en	sidosyssla	när	tid	
fanns	 över	 från	 övriga	 arbetsuppgifter.	 Detta	 märktes	 extra	 tydligt	 på	 inköps-
avdelningen	 samt	 vid	 kontrollerna	 då	 mycket	 av	 ledtiden	 där	 gick	 åt	 till	 väntan.	 På	
inköpsavdelningen	gick	det	åt	mycket	tid	till	att	vänta	på	ett	bättre	pris	för	större	inköp	
med	 mängdrabatter.	 Vid	 kontrollen	 försvann	 mycket	 tid	 till	 att	 nybeställningar	 som	
prioriteras	före	skulle	slutföras,	samt	att	kontrollanten	skulle	få	tid	över.	

Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	 problematiken	 med	 låg	 prioritet	 borde	 eftermarknadsflödet	 prioriteras	
högre	 inom	 organisationen.	 Det	 är	 viktigt	 att	 samtliga	 som	 är	 involverade	 i	 flödet	 är	
medvetna	om	att	det	är	på	eftermarknaden	stora	pengar	kan	vinnas	till	 företaget	samt	
att	det	är	där	de	befintliga	kunderna	behålls	och	bidrar	till	att	fler	nybeställningar	görs.	
Är	en	kund	nöjd	med	produkten	och	dess	underhållningsservice	efter	inköp	vinns	det	ett	
förtroende	som	hjälper	till	att	behålla	kunderna.		Kunden	måste	alltså	sättas	mer	i	fokus.		

Det	skall	även	finnas	i	åtanke	att	priset	i	beställningarna	på	eftermarknaden	kan	sättas	
relativt	högt	och	ändå	accepteras,	till	skillnad	från	vid	nybeställningar.	Det	är	viktigt	att	
företaget	börjar	 inkludera	eftermarknadsflödet	 i	omsättningsvolymen	samt	börjar	titta	
på	att	utveckla	lönsamma	tjänster	i	eftermarknadsflödet.	

	



	 67	

För	att	samtliga	medarbetare	skall	vara	medvetna	om	detta	samt	vara	intresserade	och	
motiverade	 att	 arbeta	 för	 en	 förändring	 borde	 även	 avdelningarna	 arbeta	 mer	
integrerat.	 I	 ett	 integrerat	 arbetssätt	 synliggörs	 hela	 processen	 och	 då	 kan	 avvikelser	
eller	 onödiga	 resurser	 enklare	hittas	 och	 förbättras	 eller	 lösas	 snabbare.	 För	 att	 detta	
skall	 få	 genomslag	 i	 flödet	 är	 det	 också	 viktigt	 att	 ledningen	 visar	 engagemang	 i	
förbättringsarbete	och	arbetet	i	eftermarknadsflödet.		

Ett	 förslag	 är	 att	 en	 projektgrupp	 inom	 eftermarknadsflödet	 skapas.	 Inom	 denna	
projektgrupp	 kan	 förslagsvis	 en	 ansvarig	 vid	 varje	 aktivitet	 inom	 flödet	 finnas.	
Exempelvis	 har	 kvalitetsledaren	 för	 CoC:n	 eftermarknaden	 som	 huvudansvar	 och	 kan	
vid	 sidan	 av	 även	 få	 andra	 arbetsuppgifter	 uträttade	 om	 tid	 återstår.	 Den	 som	 har	
huvudansvaret	för	eftermarknadsgruppen	borde	också	införa	en	bättre	personalpolitik.	
Med	detta	menas	exempelvis	att	hålla	möten	oftare	och	anordna	fler	gruppaktiviteter	för	
samtliga	 medarbetare	 i	 flödet	 för	 att	 inkludera	 alla,	 skapa	 en	 bättre	 teamkänsla	 och	
stämning	mellan	medarbetarna.	

4.5.3 	Systemet	
I	 eftermarknadsflödet	 var	 systemet	 IFS	 inte	 det	 enda	 systemet	 som	 var	 involverat	 i	
flödet	och	ändå	upplevde	en	del	medarbetare	att	IFS:s	verkliga	kapacitet	inte	användes	
till	fullo.	Exempel	på	de	funktioner	som	saknades	var	att	ordrarna	inte	kunde	läggas	in	
direkt	för	en	anmodan	då	ett	ordernummer	först	var	tvunget	att	hämtas	ifrån	ett	annat	
system.	Det	fanns	heller	inget	system	som	visade	tillgängliga	lagerplatser	i	förrådet	eller	
dimensioner	på	plocklistorna.	

Lösningsförslag		
Förslag	på	de	förbättringar	som	skulle	kunna	göras	i	systemet	är:		

• Ha	ett	och	samma	system	för	samtlig	information	i	flödet.	Troligtvis	klarar	IFS	av	
det	som	systemet	Raindance	gör	i	dagsläget,	bara	att	det	inte	implementerats.	
Exempelvis	finns	möjligheten	att	skapa	öronmärkta	ordernummer	i	IFS	istället.	
Skulle	detta	genomföras	skulle	ordrar	kunna	läggas	in	direkt	utan	att	behöva	
vänta	ett	dygn	för	att	få	ut	ett	ordernummer.	Det	skulle	även	leda	till	att	statistik	
skulle	kunna	fås	ut	enklare	om	samtlig	information	i	flödet	var	samlat	i	ett	och	
samma	system.	
	

• Notiser	vid	inkommande	ordrar.	Detta	skulle	kunna	tillämpas	hos	samtliga	
avdelningar	så	att	de	blir	medvetna	om	när	en	order	eller	artikel	inkommer	från	
en	annan	avdelning	eller	leverantör.		På	så	sätt	skulle	inte	mail	via	Outlook	
behöva	användas	i	samma	utsträckning	vilket	också	skulle	minska	risken	att	
ordrar	glöms	bort	eller	försvinner.	
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• Notiser	vid	beställda	artiklar.	Om	projektledarna	skulle	få	en	notis	kring	hur	
artikeln	eller	ordern	hela	tiden	låg	till	i	flödet,	skulle	de	enklare	ha	tillgång	till	
information	för	slutkunden	vid	frågor	eller	liknande.	De	skulle	även	kunna	se	om	
en	eventuell	försening	skulle	inträffa	och	på	så	sätt	kunna	meddela	kunden	om	
detta	i	god	tid.	
	

• Införa	logistik	för	lagerhållning.	Enligt	information	från	medarbetare	som	arbetat	
med	IFS	på	andra	företag	skall	denna	funktion	redan	finnas	i	systemet.	Om	detta	
införs	skulle	det	innebära	att	personalen	på	förråd	skulle	slippa	att	leta	efter	
lediga	lagerplatser.	Istället	skulle	systemet	kunna	visa	var	en	ledig	lagerplats	
finns	och	på	så	sätt	kan	personalen	spara	in	tid	och	få	en	bättre	ordning	i	
förrådet.	Förslagsvis	skulle	de	artiklar	som	tillhör	eftermarknadsflödet	ha	en	
egen	sektion	i	förrådet	och	då	även	bli	enklare	att	hitta	till.		
	

• Dimensioner	 på	 artiklarna	 borde	 stå	 i	 plocklistan	 för	 förrådspersonalen.	 Detta	
skulle	spara	förrådspersonalen	mycket	tid	då	de	i	dagsläget	inte	vet	hur	stora	de	
artiklarna	är	som	skall	plockas.	

4.5.4 	Tjänstefiering	och	marknadsföring	
Eftermarknadsflödet	 var	 inte	 så	 stort	 som	 det	 skulle	 kunna	 varit	 med	 tanke	 på	 hur	
många	 produkter	 som	 fanns	 i	 drift	 när	 projektet	 utfördes.	 Projektledarna	 hade	 heller	
ingen	rutin	eller	standardiserat	arbetssätt	för	en	aktiv	försäljning.		

Lösningsförslag		
Ett	 förslag	 för	 att	 förbättra	 detta	 är	 att	 se	 över	 hur	 kunderna	 fångas	 upp	 samt	 hur	
eftermarknadsavdelningen	kan	börja	med	 försäljning	mer	aktivt.	Förslagsvis	borde	ett	
nytt	 arbetssätt	 inom	 försäljning	 införas.	 I	 dagsläget	 finns	 en	 viss	 tjänstefiering	 på	 en	
serie	 produkter.	 Det	 borde	 ses	 över	 om	 en	 eventuell	 tjänstefiering	 även	 kan	 införas	
övriga	 produkter	 i	 flödet	 eller	 alternativt	 på	 de	 nyutvecklade	 produkterna	 inom	 de	
andra	produktserierna.		

Tjänstefiering	innebär	att	göra	om	processer	eller	funktioner	till	tjänster	[23].	I	detta	fall	
skulle	 det	 exempelvis	 kunna	 vara	 att	 produkten	 själv	 meddelar	 verkstan	 när	 den	
behöver	 servas,	 som	 i	 sin	 tur	 kontaktar	 kunden.	 Ett	 annat	 förslag	 som	 kan	 öka	
försäljningen	är	att	 sätta	 ihop	ett	 service-set	 som	går	att	köpa	 till	 efter	att	exempelvis	
produkten	använts	i	X	antal	år.			

4.5.5 	Överlämning	till	eftermarknad	
Ett	problem	som	fanns	i	 flödet	var	de	överlämningar	av	avslutade	projekt	som	gjordes	
inte	 är	 helt	 kompletta.	 Dessa	 överlämningar	 skedde	mellan	 de	 som	 sålt	 projektet	 till	
kunden	samt	varit	ansvariga	under	projektets	gång	 till	eftermarknadens	personal.	När	
projektet	utfördes	visste	ibland	inte	projektledarna	för	eftermarknad	exakt	om	vad	som	
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sålts	 till	 kunden	 i	 nybeställningen	 eller	 om	 eventuella	 underhållspaket	 hade	 ingått	
etcetera.		

Lösningsförslag		
Detta	skulle	kunna	förbättras	på	många	sätt,	men	det	viktigaste	att	förändra	först	är	att	
samtlig	 information	 skall	 finnas	 samlad	 och	 tillgänglig	 för	 alla.	 Eventuellt	 skulle	 ett	
överlämningsformulär	 skapas	 och	 användas	 tillsammans	 med	 ett	 standardiserat	
arbetssätt	 för	 hur	 dokumentationen	 om	 avslutade	 projekt	 skall	 sammanställas	 och	
struktureras	upp.	Detta	kopplas	ihop	väldigt	mycket	med	det	första	och	tredje	förslaget,	
att	 arbeta	 mer	 integrerat	 över	 de	 olika	 avdelningarna	 och	 en	 aktiv	 försäljning	 inom	
eftermarknaden.	Det	är	ändå	viktigt	att	ta	upp	detta	som	ett	eget	problemområde	då	en	
lösning	skulle	kunna	leda	till	ett	bättre	arbetssätt	inom	de	båda	områdena.	

4.5.6 	Många	förflyttningar	i	flödet	
Flödet	 innefattade	 många	 förflyttningar	 mellan	 flera	 avdelningar.	 Det	 hade	 även	
anslutits	fler	personer	till	flödet	för	att	utföra	arbetsuppgifter	som	egentligen	inte	skulle	
behövts	 finnas	 om	 flödet	 hade	 fungerat	 korrekt	 till	 en	 början.	 Ju	 fler	 personer	 och	
förflyttningar	 som	 finns	 i	 ett	 flöde,	 desto	 större	 chans	 att	 någon	 av	 de	 slöserier	 som	
beskrivs	i	avsnitt	2.2.8	8	(7+1)	Slöserier	i	rapporten	uppstår.	

Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	 detta	 borde	 en	 projektgrupp	 som	 har	 eftermarknadsflödet	 i	 huvudfokus	
sättas	 ihop,	 som	 beskrivs	 i	 förslag	 4.5.2	 Prioritet	 och	 arbeta	 integrerat.	 Även	 själva	
överlämningarna	 mellan	 avdelningarna	 borde	 ses	 över	 mer	 noggrant	 än	 vad	 som	
hunnits	med	under	detta	projekt.		

4.5.7 	Gamla	ordrar	och	felaktig	information	
Gamla	 ordrar	 låg	 inne	 i	 systemet	 IFS.	 Detta	 både	 förvirrade	 och	 försämrade	 de	
dåvarande	 beställningarna.	 Även	 gamla	 eller	 felaktiga	 ledtider	 hos	 underleverantörer	
fanns	 inlagt	 i	 systemet.	 I	 och	med	 att	 systemet	 hela	 tiden	 planerade	 bakåt	 i	 tiden	 åt	
projektledarna	är	det	viktigt	att	korrekt	ledtid	ligger	inlagt	på	varje	underleverantör.	

Lösningsförslag		
Förslagsvis	 borde	 en	 större	 rensning	 i	 systemet	 genomföras.	 Dessutom	 borde	 ett	
standardiserat	arbetssätt	för	hur	en	sådan	rensning	skall	göras	kontinuerligt	sättas	upp,	
så	att	rensningen	i	systemet	genomförs	fortlöpande	och	på	så	sätt	håller	systemet	rent	
från	felaktig	information,	ledtider	och	ordrar.	

4.5.8 	Brist	på	struktur	
På	 både	 förråd	 och	 ankomstavdelningen	 fanns	 ingen	 uttalad	 struktur	 på	 var	 artiklar	
skulle	ställas.	Detta	gjorde	att	onödig	tid	gick	åt	till	att	leta	efter	de	rätta	artiklarna.	På	
ankomstavdelningen	ställde	personalen	ordrarna	där	plats	fanns,	vilket	resulterade	i	att	
om	någon	annan	letade	efter	artiklarna	fanns	det	ingen	struktur	i	hur	de	skulle	leta.	
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Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	det	 organiserade	kaoset	 som	 finns	på	 ankomstavdelningen	 idag	borde	 ett	
FIFO-system	 (first	 in	 first	 out)	 införas.	 Exempelvis	 kan	 ett	 rullband	 installeras	 där	
ordrarna	 hela	 tiden	 rullas	 framåt,	 då	 de	 oftast	 är	 så	 pass	 stora	 att	 det	 är	 svårt	 att	
förflytta	dem	för	hand	vilket	gör	att	truck	måste	användas.		

På	förrådet	bör	också	en	bättre	struktur	sättas.	Som	det	beskrivs	i	avsnitt	4.5.3	Systemet	
ovan,	finns	det	idag	inget	system	som	visar	de	lediga	lagerplatserna	i	förrådet.	För	att	få	
en	 bättre	 ordning	 borde	 det	 även	 finnas	 en	 uttalad	 sektion	 av	 förrådet	 där	
eftemarknadsordrarna	förvaras,	 för	att	på	ett	enklare	sätt	hitta	ordrarna	vid	plockning	
etcetera.	En	bättre	struktur	på	lagret	skulle	medföra	att	förrådspersonalen	kan	minska	
plocktiden	med	 flera	 timmar,	då	de	 idag	kan	 få	åka	 till	olika	 förråd	 inom	området.	Ett	
förslag	är	också	att	de	ordrar	som	innehåller	färre	artiklar	än	5	kan	ha	en	egen	hylla	där	
de	enkelt	nås	för	packning	och	slutgiltig	levereras.	

4.5.9 	Reklamationer	
Under	 projektet	 hittades	 flertalet	 problem	 av	 de	 reklamationer	 som	 genomfördes	 på	
artiklarna	 som	kom	 från	underleverantörerna.	Det	 som	uppmärksammades	 genom	de	
observationer	och	intervjuer	i	projektet	var:	

• Reklamationer	var	relativt	vanliga,	trots	de	certifikat	som	skickades	med	från	
underleverantören.	
	

• Kontrollavdelningen	genomförde	inte	alla	reklamationer	enligt	den	rutin	som	
fanns,	utan	ringde	ibland	upp	underleverantörerna	själva	och	”löste”	problemet.	
	

• Trots	att	en	reklamation	av	en	artikel	bidrog	till	att	ordern	försenades	till	
slutkunden	togs	ingen	avgift	ut	av	företaget	till	underleverantören.	

Lösningsförslag		
Den	första	punkten	trycker	tillbaka	på	det	som	beskrivs	i	avsnitt	4.5.1	Flaskhalsar	enligt	
statistik,	 att	 underleverantörerna	borde	 ses	 över	 samt	 att	 högre	 krav	borde	 ställas	 på	
dem.	 Om	 företaget	 har	 en	 leveransprecision	 på	 95	%	 till	 sina	 slutkunder	 borde	 även	
underleverantörerna	ha	samma	krav	på	sig,	vilket	de	inte	har	idag.	Det	kan	även	vara	så	
att	de	ritningar	som	skickas	till	underleverantören	är	mycket	gamla,	otydliga	och	ibland	
till	 och	med	 felaktiga.	 För	 att	 till	 100	%	 veta	 att	 det	 är	 underleverantörens	 fel	 att	 en	
reklamation	behöver	göras	borde	även	ritningsunderlaget	ses	över	och	uppdateras.	Det	
borde	även	sättas	upp	en	rutin	kring	hur	och	vem	som	skall	rätta	ritningsunderlaget	om	
ett	fel	påträffas,	detta	för	att	undvika	att	inte	samma	fel	inträffar	igen.		

Den	 andra	 punkten	 borde	 däremot	 lösas	 direkt,	 då	 fuskandet	 med	 reklamationerna	
bidrar	 till	 att	 de	 inte	 registreras	 i	 systemet.	 Detta	 bidrar	 i	 sin	 tur	 till	 exempelvis	 att	
felaktig	 statistik	 uppstår	 för	 inköpsavdelningen	 om	 underleverantörernas	 leverans-
precision	 och	 att	 ankomstavdelningen	 får	 problem	med	 att	 identifiera	 de	 ordrar	 som	
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kommer	 från	 dessa	 ”icke	 korrekt	 utförda	 reklamationer”	 utan	 avisering	 etcetera.	
Förslagsvis	 borde	 rutinen	 för	 hur	 en	 reklamation	 genomförs	 ses	 över,	 då	 kontroll-
avdelningen	idag	tycker	den	tar	för	lång	tid	vilket	gör	att	de	löser	problemet	på	sitt	egna	
sätt.	 Idag	 går	 en	 reklamation	 tillbaka	 till	 inköpsavdelningen	 som	 beställer	 ordern	 på	
nytt,	fixar	retursedlar	med	mera.	Förslagsvis	borde	detta	istället	kunna	utföras	direkt	av	
de	som	arbetar	på	ankomst	och	på	så	sätt	spara	tid.	

Den	sista	och	tredje	punkten	har	en	relativt	enkel	lösning	som	är	att	börja	ta	ut	en	avgift	
vid	 fel	 som	 behöver	 reklameras.	 Det	 finns	 många	 sätt	 att	 införa	 och	 utföra	 detta	 på.	
Några	 exempel	 på	 hur	 andra	 företag	 inom	 samma	 bransch	 gör	 är	 att	 de	 tar	 ut	 en	
”grundavgift”	 vid	 en	 inträffad	 reklamation	 som	sedan	ökas	på	 ju	 längre	 tid	det	 tar	 för	
underleverantören	att	 lösa	problemet	och	 leverera	en	korrekt	 artikel.	Detta	borde	 ses	
över	och	ingå	i	avtalet	med	underleverantören.	

4.5.10	Dåligt	med	resurser	
Vid	 de	 observationer	 som	 gjordes	 under	 projektets	 gång	 låg	 kontrollavdelningen	 28	
dagar	 efter	 med	 de	 kontroller	 som	 utfördes	 på	 inkommande	 ordrar.	 Enligt	
medarbetarna	 som	 skötte	 kontrollerna	 på	 samtliga	 artiklar	 som	 inkom	 i	 både	
eftermarknadsflödet	och	nybeställningsflödet	brukade	de	vanligtvis	vara	3-5	dagar	efter,	
men	vid	detta	tillfälle	hade	det	varit	extra	mycket	att	göra	den	senaste	tiden	vilket	hade	
medfört	 att	 de	hade	halkat	 efter.	Även	den	 avdelningen	 som	utförde	kontrollen	 innan	
ordern	packas	och	 levereras	 till	 kunden	hade	 svårt	 att	hålla	 tiden.	Detta	medförde	att	
ordrarna	 ibland	 godkändes	 utan	 att	 en	 kontroll	 utfördes,	 vilket	 troligen	 berodde	 på	
tidsbrist	från	den	som	var	kvalitetsansvarig.	

Lösningsförslag		
I	 de	 flesta	 fall	 behöver	 oftast	 inte	 fler	 personer	 blandas	 in	 i	 ett	 flöde,	 utan	 det	 bästa	
brukar	 vara	 att	 ha	 rätt	 personer	 på	 rätt	 plats.	 I	 detta	 fall	 kan	 dock	 en	 resurs	 behöva	
adderas,	då	de	från	start	inte	borde	ligga	efter	alls,	utan	alltid	vara	i	fas	med	de	artiklar	
som	 inkommer.	 Förslagsvis	 kan	 en	 medarbetare	 anställas	 för	 att	 kontrollera	
eftermarknadsartiklar	 i	 första	 hand	 och	 om	 det	 inte	 finns	 några	 sådana	 ordrar	 att	
kontrollera	 kan	 denne	 kontrollera	 övriga	 artiklar.	 Ett	 annat	 alternativ	 skulle	 vara	 att	
denna	medarbetare	istället	skulle	kunna	ha	huvudansvaret	för	underhåll	av	förrådet	vid	
sidan	av	kontrollen.		

För	att	lösa	tidsbristen	för	den	kvalitetsansvarige	vid	sista	kontrollen	hänvisas	lösningen	
till	 avsnitt	 4.5.2	 Prioritet	 och	 arbeta	 integrerat.	 Skulle	 denna	 kvalitetsledare	 ha	
eftermarknadsflödet	som	första	prioritet	och	utföra	övriga	arbetsuppgifter	i	mån	av	tid,	
skulle	detta	kunna	lösas	relativt	enkelt.	
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4.5.11	Special	vs	standard	
Vid	 konstruktionen	 av	 pjässystemen	 användes	 många	 specialartiklar,	 istället	 för	 de	
standardartiklar	som	redan	fanns	hos	företaget.	Standardartiklarna	är	både	billigare	och	
har	 kortare	 leveranstid	 hos	 underleverantörerna.	 Anledningen	 till	 att	 dessa	
standardartiklar	inte	användes	behövde	inte	endast	bero	på	att	konstruktörerna	inte	var	
medvetna	 om	 att	 dessa	 fanns,	 utan	 det	 kunde	 även	 bero	 på	 att	 det	 dåvarande	
ritningsunderlaget	var	dåligt	uppdaterat.		

Det	 konstruktörerna	 gjorde	 i	 dessa	 fall	 var	 att	 ta	 en	 gammal	 standardartikel	 som	 de	
utförde	 vissa	 förändringar	 på.	 Ett	 exempel	 kunde	 vara	 att	 ytbeläggningen	 ändrades,	
vilket	skapade	problem	längre	fram	i	flödet.	På	en	förändrad	standardartikel	fanns	inget	
avtal	 med	 någon	 underleverantör,	 vilket	 bidrog	 till	 att	 inköpsavdelningen	 fick	 mer	
arbete	att	hitta	en	ny	underleverantör	etcetera.	

Lösningsförslag		
Förslagsvis	 borde	 både	 ritningsunderlaget	 och	 standardartiklarna	 ses	 över.	 Alla	 är	
medvetna	 om	 att	 det	 finns	 undantagsfall,	 men	 det	 borde	 finnas	 riktlinjer	 för	
konstruktörerna	att	 förhålla	sig	 till	om	vilka	artiklar	som	i	 första	hand	skall	användas.	
Även	 här	 kopplas	 lösningen	 ihop	 med	 det	 som	 beskrivs	 i	 avsnitt	 4.5.2	 Prioritet	 och	
arbeta	 integrerat,	 då	 ett	 integrerat	 arbetssätt	 gör	 att	 förståelse	 för	 detta	 automatiskt	
skulle	finnas.	

4.5.12	Nuvarande	rutiner	som	inte	följs	
Det	 fanns	 flera	 rutiner	 uppsatta	 i	 flödet	 när	 projektet	 utfördes	 som	 inte	 efterföljdes.	
Exempelvis	hur	en	reklamation	skulle	utföras	som	beskrivs	ovan,	men	det	gällde	även	
andra	 aktiviteter	 i	 flödet.	 I	 och	 med	 att	 dessa	 rutiner	 inte	 följdes	 skapades	 andra	
problem	längre	fram	i	flödet.	Två	sådana	exempel	var	att	projektledarna	lade	in	onödig	
”luft”	i	ordrarna	vid	beställning,	de	sa	alltså	att	ordern	behövde	levereras	tidigare	än	vad	
som	 egentligen	 var	 utlovat	 slutkunden.	 Det	 andra	 var	 att	 inköpsavdelningen	 hade	 en	
uttalad	rutin	om	att	 lägga	beställningar	senast	14	dagar	efter	att	den	inkommit	i	deras	
anmodankö,	vilket	inte	heller	efterföljdes.		

Lösningsförslag		
För	att	lösa	detta	bör	samtliga	arbetssätt	och	rutiner	ses	över	i	flödet,	som	avsnitt	4.5.2	
Prioritet	 och	 arbeta	 integrerat	 beskriver.	 Anledningen	 till	 att	 projektledarna	 lägger	 in	
”extra	 luft”	 i	 ordrarna	 idag	 är	 för	 att	 de	 vet	 att	 leveranstiden	 annars	 inte	 hålls.	
Anledningen	 till	att	 inköpsavdelningen	avvaktar	mer	än	14	dagar	 innan	en	beställning	
läggs	 är	 att	 de	 väntar	 på	 att	 få	 bättre	 pris	 med	 hjälp	 av	 en	 mängdrabatt.	 Ingen	 av	
avdelningarna	kommer	sluta	med	sitt	arbetssätt	om	de	inte	vet	att	det	blir	en	förändring	
till	det	bättre	i	flödet.		För	att	det	skall	bli	en	förbättring	bör	lösningsförslagen	i	avsnitt	
4.5.2	Prioritet	och	arbeta	integrerat	införas.	
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4.6 Förslag	på	måttsättning	och	visualisering	
Då	en	förändring	inte	alltid	är	en	förbättring,	togs	olika	förslag	på	måttsättning	fram	till	
de	 olika	 förbättringsförslagen	 som	 beskrivs	 i	 avsnittet	 4.5	 Problemområden	 och	
lösningsförslag	ovan.	Resultatet	av	dessa	mått	skulle	förslagsvis	kunna	visas	visuellt	vid	
veckomöten	för	att	hela	tiden	kunna	sträva	mot	ett	förbättrat	resultat.	

I	detta	avsnitt	beskrivs	 förslag	på	måttsättningar	 till	de	olika	områdena	mer	 ingående	
samt	 till	 vilka	 områden	 de	 skulle	 vara	 lämpliga	 att	 användas	 till.	 I	 slutet	 av	 avsnittet	
presenteras	ett	förslag	till	hur	en	produktionstavla	med	samtliga	mått	kan	utformas,	för	
att	 företaget	 på	 ett	 enkelt	 och	 tydligt	 sätt	 skulle	 kunna	 påvisa	 hur	 statusen	 på	
förbättringsarbetet	inom	de	olika	problemområdena	är.	

Samtliga	 problemområden	 med	 lösningsförslag	 som	 beskrivs	 ovan	 i	 avsnitt	 4.5	
Problemområden	 och	 lösningsförslag	 innefattar	 dessa	 mått.	 För	 att	 läsa	 specifikt	 vilka	
mått	som	hör	till	vilket	problemområde	kan	det	läsas	i	den	manual	som	gjorts	och	finns	
bifogad	i	bilaga	6.	

4.6.1 	Leveransprecision	och	leveranssäkerhet	
Med	hjälp	av	måttet	leveransprecision	och	leveranssäkerhet	skulle	en	relevant	mätning	
kunna	utföras	och	på	 så	 sätt	uppmärksamma	om	 färre	 reklamationer	har	 genomförts.	
Just	detta	mått	riktar	sig	åt	att	mäta	reklamationer	samt	hur	ofta	sådana	har	utförts	och	
på	så	sätt	kunna	få	fram	underleverantörens	leveranssäkerhet	och	precision.		

4.6.2 	Ledtid	och	cykeltid	
På	 flera	 olika	 problemområden	 med	 lösningsförslag	 skulle	 måttet	 med	 fördel	 på	 en	
potentiell	 förbättring	kunna	vara	 total	 ledtid	eller	 cykeltid.	Ledtiden	beskriver	den	 tid	
som	 det	 tar	 för	 en	 produkt	 eller	 tjänst	 att	 ta	 sig	 igenom	 en	 process	 eller	 ett	 flöde.	
Cykeltid	eller	aktivitetstid	som	det	även	kallts	i	denna	rapport,	är	däremot	tiden	för	hur	
ofta	en	produkt	kommer	ur	en	maskin	eller	i	detta	fall	en	aktivitet.	Detta	är	alltså	tiden	
det	 tar	 från	 att	 produkten	 inkommer	 i	 aktiviteten	 tills	 den	 påbörjar	 nästa	 aktivitet	 i	
flödet.	Så	eventuell	väntan	eller	mellanlager	innefattas	i	cykeltiden	[5].	

4.6.3 PIK	
Ett	mått	 för	att	kunna	mäta	hur	många	produkter	som	väntar	på	att	behandlas	är	PIK	
(Produkter	I	Kö)	[5,	13].	I	planerarens/beredarens	fall	skulle	detta	mått	kunna	användas	
för	 att	 se	 hur	många	 ordrar	 som	 väntar	 på	 att	 behandlas	 och	 levereras	 till	 kund	 vid	
mättillfället.	Ju	lägre	värde	på	PIK	desto	mer	effektivt	har	arbetet	i	denna	aktivitet	blivit.	
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4.6.4 	Medarbetarenkät	
Förslag	på	mått	som	skulle	kunna	användas	för	att	mäta	en	utveckling	av	arbetssättet	på	
eftermarknadsflödet	 är	 en	 medarbetarenkät.	 I	 enkäten	 kan	 relevanta	 frågor	 kring	
arbetssätt	och	syn	på	flödet	ställas.	Det	kan	med	fördel	även	frågas	om	hur	personalen	
upplever	trygghet,	arbetstillfredsställelse	och	personlig	utveckling	i	sitt	arbete	då	det	är	
tre	viktiga	faktorer	för	att	utföra	ett	bra,	motiverat	och	effektivt	arbete.	

4.6.5 	Produktivitet	
Att	mäta	produktiviteten	 i	 exempelvis	 ett	 system	avser	 att	mäta	 systemets	kapacitet	 i	
förhållande	 till	 den	 resursförbrukning	 som	 krävs	 för	 att	 arbeta	 i	 systemet.	 Detta	 kan	
vara	mycket	 svårt	 att	 få	 fram	ett	mätbart	värde	på,	men	produktiviteten	 skulle	kunna	
visas	genom	systemets	förmåga	att	hushålla	med	resurserna	och	i	så	fall	visa	sig	fungera	
tillfredställande	för	medarbetarna.		

Produktiviteten	 i	 systemet	 skulle	 även	 kunna	 mätas	 i	 den	 medarbetarenkät	 beskrivs	
ovan.	Här	skulle	det	med	fördel	kunna	finnas	utrymme	för	medarbetena	själva	att	lyfta	
fram	synpunkter	och	förbättringsförslag	på	just	systemet.	På	så	sätt	skulle	en	utveckling	
hela	 tiden	 kunna	 göras	 och	 den	 dagen	 då	 inga	 synpunkter	 eller	 förslag	 framkommit	 i	
enkäten,	fungerar	systemet	tillfredställande	nog	och	har	där	med	en	hög	produktivitet.	

4.6.6 	ROCE	
Ett	 mått	 för	 att	 mäta	 försäljningsutveckling	 är	 ROCE	 (Return	 On	 Capital	 Employed).	
ROCE	 är	 ett	 mått	 på	 företagets	 förmåga	 att	 generera	 kapital	 på	 investeringar.	
Investeringen	skulle	i	detta	fall	kunna	vara	försäljningen	inom	eftermarknadsflödet	och	
det	 skulle	 då	med	 fördel	måttet	 ROCE	 kunna	 användas.	 ROCE	 beräknas	 genom	 att	 ta	
vinsten	deriverat	med	det	totala	kapitalet	[13].	

4.6.7 	Checklista	
För	att	exempelvis	mäta	hur	ordningen	är	på	 förrådet	eller	hur	de	överlämningar	som	
görs	från	avslutade	projekt	till	projektledarna	i	eftermarknadsflödet	fungerar,	skulle	en	
checklista	kunna	användas.	Checklistan	skall	endast	innefatta	ja/nej-frågor	som	är	enkla	
att	förstå	för	samtlig	personal,	så	att	innebörden	i	frågorna	blir	lika	för	alla.	Exempelvis	
kan	en	 fråga	 i	 checklistan	vara	 ”Medföljer	 fullständig	offert?”	eller	 ”Är	golvet	 fritt	 från	
föremål?”.	 Det	 kan	 även	 vara	 bra	 att	 inte	 endast	 ha	 frågor	 om	 sådant	 som	 fungerar	
dåligt,	 utan	 även	 fråga	 om	 sådant	 som	 sköts	 bra	 för	 att	 se	 så	 att	 detta	 fortsätter	 att	
skötas	bra.	Checklistans	svarsresultat	skulle	sedan	kunna	mätas	i	en	procentsats	enligt	
ekvation	2	nedan.	

	

% 𝑎𝑣 𝑚å𝑙 = !"#$% !ä!!
!"#$%# !"#$%&%'" !"å!"#

	 	 	 (2)	
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Att	tänka	på	innan	förbättringsförslaget	genomförs	är	att	en	mätning	på	svaren	från	en	
checklista	 borde	 landa	 på	 cirka	 50	 %.	 Är	 den	 högre	 eller	 lägre	 borde	 frågorna	 i	
checklistan	 ses	 över,	 för	 att	 på	 så	 sätt	 ha	 en	 bra	 utgångspunkt	 att	 påbörja	 ett	
förbättringsarbete.	Dessa	mätningar	skulle	sedan	kunna	tas	upp	i	ett	överlämningsmöte	
för	att	se	att	samtliga	parametrar	 finns	att	 tillgå	eller	 i	de	veckomöten	som	hålls	 inom	
eftermarknadspersonalen.	

4.6.8 	Visualisering	
I	 och	med	 att	 de	 tolv	 problemområden	med	 lösningsförslag	 som	 tagits	 upp	 i	 tidigare	
avsnitt	 nu	 har	 kompletterats	 med	 förslag	 på	 hur	 en	 måttsättning	 kan	 göras,	 skulle	
företaget	 med	 fördel	 kunna	 visualisera	 dessa	 mått	 för	 medarbetarna.	 Detta	 för	 att	
motivera	och	tydliggöra	förbättringsarbetet	under	arbetes	gång	[5].	

I	 figur	 21	 nedan	 visas	 ett	 förslag	 på	 hur	 en	 förbättringstavla	 med	 bland	 annat	
förbättringsförslagen	och	måttförslagen	som	tagits	fram	under	projektet	skulle	kunna	se	
ut.	Tavlan	inkluderar	även	en	PICK-chart	där	samtliga	förslag	viktas	mot	varandra	för	att	
företaget	skall	kunna	veta	vilken	prioritet	de	olika	förslagen	har.		

	

	

Figur	21	-	Exempel	på	förbättringstavla.	
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Tavlan	 innehåller	 även	 en	 enkel	 PDCA-cykel	 för	 att	 kunna	 definiera	 var	 problemet	
befinner	 sig	 i	 förbättringsarbetet.	 De	 olika	 faserna	 i	 PDCA-cykeln	 beskrivs	 i	 den	
teoretiska	referensramen	som	finns	tidigare	i	rapporten	under	avsnittet	2.1.1	Lean.	

Även	 idéer	 och	 problem	har	 fått	 en	 egen	 del	 på	 tavlan,	 då	 ett	 förbättringsarbete	 hela	
tiden	 är	 en	 pågående	 process	 och	 på	 så	 vis	 hela	 tiden	 fortlöper.	 Därför	 är	 idéer	 och	
problem	viktiga	att	belysa	 för	att	hela	 tiden	kunna	 få	 förbättringsprocessen	att	 arbeta	
framåt	[5].	

4.7 Prioritering	av	förbättringsförslag	
För	att	visa	så	tydligt	som	möjligt	hur	förbättringsförslagen	förhöll	sig	till	varandra	samt	
hur	 de	 skulle	 kunna	 prioriteras	 i	 ett	 förbättringsarbete	 användes	 två	 olika	 sorters	
matriser,	 en	 så	kallades	PICK-chart	 och	 ett	 visuellt	 diagram.	 I	 detta	 avsnitt	 visas	båda	
matriserna	 grafiskt	 samt	 förklaras	 och	 kommenteras	 efter	 att	 samtliga	 förbättrings-
förslag	implementerats	i	matriserna.		

4.7.1 	PICK-charts	
I	 och	 med	 att	 det	 första	 avsnittet	 i	 problemområdena	 och	 lösningsförslagen	 under	
avsnitt	 4.5.1.	 Flaskhalsar	 enligt	 statistik,	 innehåller	 tre	 problemområdes	 gjordes	 två	
PICK-charts.	Den	första	 innefattar	endast	problemområdena	från	detta	avsnitt	och	den	
andra	de	resterande	avsnitt	från	avsnittet	4.5	Problemområden	och	lösningsförslag.	

	

	

Figur	22	-	PICK-chart	över	förslag	från	4.6.1	Flaskhalsar	enlig	statistik.	

Som	 det	 går	 att	 se	 i	 den	 första	 PICK-charten	 i	 figur	 22	 ovan	 placeras	 effekten	 av	
förslagen	emot	enkelheten	i	att	implementera	förslagen.	Det	som	också	går	att	utläsa	ur	
figuren	 är	 att	 förslagen	 har	 olika	 enkelhet	 i	 införandet,	 men	 förhållandevis	 liknade	
effekt.		

	

Effekt

Enkelhet

1.a) 1.b) & c)

1.	Flaskhalsar	enligt	statistiken	
					a)	Underleverantörer	
					b)	Inköp	
					c)	Planerare/Beredare	
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Figur	23	-	PICK-chart	över	resterande	förslag	från	avsnitt	4.6.	Förbättringsförslag.	

I	PICK-charten	med	resterande	elva	problemområden	och	förbättringsförslag	som	visas	
i	figur	23	ovan,	ses	att	förslag	8.	Dålig	ordning	(avsnitt	4.5.8)	inte	har	lika	stor	effekt	som	
de	 övriga	 förslagen.	 Anledningen	 till	 detta	 var	 att	 vid	 en	 sammankoppling	 med	 den	
statistik	 som	 togs	 fram	över	 ledtiderna,	 var	 inte	den	dåliga	ordningen	på	 lagret	något	
större	 problem	 som	 påverkade	 den	 totala	 ledtiden.	 Däremot	 kan	 det	 påverka	
personalens	arbetssätt,	hur	de	trivs	samt	hur	effektivt	de	skulle	kunna	utföra	sitt	arbete	
vilket	 givetvis	 också	 är	 viktigt.	 Problemet	 och	 lösningen	 besvarade	 inte	 heller	 den	
problemställning	som	var	till	grund	till	detta	projekt;	”Hur	kan	BAE	Systems	Bofors	AB	
förkorta	sina	ledtider?”	och	fick	därför	en	lägre	effekt	i	diagrammet.	

	 	

Tid

Effekt

Enkelhet

4.. 5. 6. 
7. 9. 10.

8.

2. 3. 
11. 12.

2. Prioritet	och	arbeta	integrerat	
3. Systemet	
4. Tjänstefiering	och	marknadsföring	
5. Överlämning	till	eftermarknad	
6. Många	förflyttningar	i	flödet	
7. Gamla	ordrar	och	felaktig	information	
8. Dålig	ordning	
9. Reklamationer	
10. Dåligt	med	resurser	
11. Special	vs	standard	
12. Nuvarande	rutiner	som	inte	följs	
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4.7.2 	Visuellt	diagram	
I	det	visuella	diagrammet,	som	visas	 i	 figur	24,	byttes	parametern	enkelhet	ut	mot	tid.	
Detta	 gjordes	 för	 att	 enkelt	 få	 en	 visuell	 bild	 över	 hur	 förslagen	 förhåller	 sig	 till	
varandra.		

	

	

Figur	 24	 -	 Visuellt	 diagram	 över	 den	 ackumulerade	 effekten	 i	 förhållande	 till	 tid	 på	 samtliga	 förslag	 från	
avsnitt	4.5	Problemområden	och	lösningsförslag.	

Några	av	förslagen	bygger	på	varandra	och	var	därför	sammansatt	över	samma	tidsaxel,	
då	de	tillsammans	skulle	kunna	ge	en	större	effekt.	Exempelvis	på	sådana	är	 förslag	3.	
Systemet	(avsnitt	4.5.3)	och	7.	Gamla	ordrar	och	felaktig	information	(avsnitt	4.5.7).	I	och	
med	 att	 de	 gamla	 ordrarna	 och	 den	 felaktiga	 informationen	 skulle	 lösas	 om	 systemet	
uppdaterades.	 Samma	 sak	 gäller	 förslag	 4.	 Tjänstefiering	 och	marknadsföring	 (avsnitt	
4.5.4)	och	5.	Överlämning	till	eftermarknad	(avsnitt	4.5.5),	då	eftermarknadsavdelningen	
skulle	 kunna	 ha	 en	 bättre	 marknadsföring	 om	 de	 erhöll	 bättre	 information	 i	
överlämningen	av	projekten.			

4.8 Framtidsscenario	
För	 att	 kunna	 visa	 företaget	 hur	 deras	 flöde	 skulle	 kunna	 se	 ut	 om	 förslagen	 i	 den	
manual	 som	 överlämnades	 utfördes,	 ritades	 en	 ny	 värdeflödesanalys	 upp	 där	 det	
framtida	 scenariot	 för	 ett	 felfritt	 och	 exemplariskt	 flöde	 visades.	 Som	 det	 går	 att	 se	 i	
värdeflödesanalysen	 som	 bifogas	 i	 bilaga	 5	 gjordes	 inte	 jättemånga	 förändringar	 på	
själva	aktiviteterna,	utan	det	var	framförallt	aktivitetstiderna	som	förändrades.	Från	att	
ha	 haft	 277	 dagar	 som	 den	 totala	 ledtiden	 till	 att	 i	 detta	 framtidsscenario	minska	 till	
endast	24	dagar.		

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.
12.

Ackumulerad effekt

Tid

1. Flaskhalsar	enligt	statistik	
2. Prioritet	och	arbeta	integrerat	
3. Systemet	
4. Tjänstefiering	och	marknadsföring	
5. Överlämning	till	eftermarknad	
6. Många	förflyttningar	i	flödet	
7. Gamla	ordrar	och	felaktig	information	
8. Dålig	ordning	
9. Reklamationer	
10. Dåligt	med	resurser	
11. Special	vs	standard	
12. Nuvarande	rutiner	som	inte	följs	
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Av	de	 föregående	277	dagarna	 var	138	dagar	underleverantörernas	 leveranstid.	 I	 och	
med	 att	 projektet	 avgränsades	 med	 att	 inte	 kontrollera	 om	 andra	 underleverantörer	
hade	 kortare	 leveranstid,	 studerades	 istället	 om	 det	 de	 skulle	 kunna	 gå	 att	 förändra	
påfyllnadsmetodiken	 av	 artiklarna	 från	 underleverantören	 till	 företaget.	 Detta	
implementerades	 i	 värdeflödesanalysen	 med	 en	 supermarket.	 En	 supermarket	 kan	
fungera	 på	 olika	 sätt	 [9]	 och	 i	 detta	 fall	 var	 tanken	 att	 det	 skulle	 fungera	 som	 en	
parkeringsplats	för	artiklarna	till	företaget.	Rent	fysiskt	skulle	parkeringsplatsen	kunna	
finnas	 både	 hos	 underleverantören	 eller	 på	 företaget.	 Det	 som	medfördes	med	 denna	
metod	är	att	 företaget	skulle	slippa	de	 långa	 ledtiderna	om	de	prognostiserar	 inköpen	
över	en	längre	tid	till	underleverantören	innan	inköpet	sker.	De	skulle	på	så	sätt	kunna	
sätta	 ett	 krav	 till	 underleverantören	 att	 deras	 artiklar	 skall	 finnas	 att	 tillgå	 inom	
exempelvis	 14	 dagar.	 När	 då	 en	 artikel	 tas	 från	 supermarketen	 skulle	 ett	 Kanban	 till	
underleverantören	gå	om	att	en	ny	artikel	bör	tillverkas.	Kanban	är	en	japansk	term	för	
kort	eller	synligt	bevis	[5]	och	i	detta	fall	skulle	det	alltså	vara	ett	sätt	att	signalera	och	
synliggöra	att	tillverkning	av	en	ny	artikel	skulle	behöva	göras.	

En	annan	förändring	var	aktivitetstiderna	i	processen.	I	framtidsscenariot	är	majoriteten	
av	aktiviteterna	satta	till	1	dag	och	aktiviteterna	skulle	kunna	utföras	ännu	snabbare	om	
eftermarknadsflödet	 prioriterades	 högre.	 I	 och	 med	 att	 eftermarknadsflödet	 var	 ett	
parallellt	flöde	med	nybeställningsflödet,	arbetade	samma	personal	i	aktiviteterna	med	
andra	arbetsuppgifter	och	artiklar	än	de	som	tillhör	eftermarknadens	artiklar.	Att	dessa	
nybeställningar	 prioriterats	 högre	 bidrog	 till	 att	 de	 långa	 aktivitetstiderna	 i	 det	
nuvarande	flödet	var	så	långa	som	de	var	vid	kartläggningen.		

Det	 gick	 även	 att	 se	 vid	 kartläggningen	 att	 kontrollavdelningen	 hade	 en	 relativt	 hög	
arbetsbelastning	 och	 därför	 har	 ytterligare	 en	 medarbetare	 tillsats	 i	 det	 framtida	
scenariot.	Kontrollen	och	CoC:n	(certifieringen)	är	däremot	satt	till	2	dagar,	till	skillnad	
från	 de	 övriga	med	 1	 dag,	 då	 det	 skulle	 kunna	 ta	 längre	 tid	 att	 få	 tillstånd	 till	 dessa	
kontroller	och	certifieringar	beroende	på	vilken	kund	det	gäller.		

För	 att	 kunna	 jämföra	 detta	 framtidsscenarios	 olika	 aktivitetstider	 med	 de	
cirkeldiagram	som	använts	för	ledtiderna	i	produktfamilj	B	i	avsnitt	4.3.1	Produktfamilj	
och	ABC-analys,	gjordes	även	ett	diagram	för	ett	idealfall.		Som	det	går	att	se	i	diagram	7	
med	 tillhörande	 benämningar	 i	 tabell	 5	 nedan	 skulle	 då	 endast	 62	 %	 av	 den	 totala	
ledtiden	 gå	 till	 underleverantörerna,	 8	 %	 till	 att	 utföra	 CoC:n	 och	 kontrollen	 och	
resterande	delar	5	%	vardera.	
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Diagram	7	-	Exempel	på	idealfall	där	samtliga		
slöserier	är	eliminerade.	

4.9 Framställning	av	manualen	
Då	ett	av	målen	för	projektet	var	att	utforma	en	manual	som	skulle	upplysa	företaget	om	
vilka	 metoder	 som	 skulle	 lämpa	 sig	 bäst	 till	 att	 förbättra	 deras	 eftermarknadsflöde,	
samlades	 samtliga	 problem	med	 synpunkter	 och	 förslag	 till	 hur	 en	 förbättring	 skulle	
kunna	 genomföras	 i	 en	manual.	Manualen	 innehåller	 samtlig	 information	 som	skrivits	
under	 avsnitten	 4.5	 Problemområden	 och	 lösningsförslag,	4.6	 Förslag	 på	måttsättning.		
och	4.7	Prioritering	av	förbättringsförslag,	men	skrevs	på	ett	mer	riktat	sätt	 för	att	det	
skulle	 vara	 enklare	 för	 företaget	 att	 läsa.	Hela	manualen	 finns	 att	 läsa	 i	 bilaga	6	och	 i	
figur	25	nedan	visas	framsidan	illustrerad.	

	
	
Figur	25	-	Illustration	över	framsidan	på	den	manual	innehållande	samtliga	problemområden	med	
förbättringsförslag.	
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Idealfall	 Tabell	5	–	Förklaring	av	benämningar	i	diagram	7.	



	 81	

5 Diskussion	
I	 detta	 kapitel	 diskuteras	 den	 metod	 som	 använts	 och	 det	 resultat	 som	 utfallits	 under	
projektet.	 Avslutningsvis	 förs	 en	 diskussion	 kring	 varför	 resultatet	 blivit	 som	 det	 blivit.	
Under	detta	kapitel	kan	även	personliga	åsikter	och	intryck	förekomma.	

I	detta	projekt	har	stor	fokusering	legat	på	att	genom	intervjuer	och	observationer	få	en	
uppfattning	 kring	 hur	 det	 arbetssätt	 som	 fanns	 i	 företagets	 eftermarknadsflöde	 innan	
projektet	 startade	 fungerade.	 Även	 historisk	 data	 från	 processen	 söktes	 upp	 och	
användes	under	arbetet	i	projektet.	I	och	med	att	författaren	till	denna	rapport	saknade	
kunskaper	om	förbättringsarbeten	vid	projektets	början,	ägnades	mycket	tid	i	början	av	
projektet	till	litteraturstudier	vilket	visade	sig	vara	bra	för	att	sedan	kunna	arbeta	på	ett	
mer	effektivt	sätt	under	projektet.		

Det	gjordes	intervjuer	och	observationer	av	minst	en	medarbetare	i	samtliga	aktiviteter	
av	processen,	vilket	var	bra	för	att	få	en	så	bred	och	ofärgad	inblick	som	möjligt	i	flödet.	
Dock	fanns	inte	möjligheten	till	att	intervjua	samtlig	personal	som	involverades	i	flödet,	
vilket	kanske	skulle	kunna	gett	ett	annorlunda	utslag.	Utslaget	skulle	antagligen	i	så	fall	
gälla	problem	 i	en	mindre	omfattning	än	vad	som	nu	hittats	 i	detta	projekt	och	borde	
därför	 inte	 vara	något	 som	påverkar	det	 slutliga	 resultatet.	Därför	 anses	det	underlag	
som	ligger	till	grund	för	detta	projekt	räcka.	

I	och	med	att	ordrarnas	ledtid	och	innehåll	var	mycket	varierande	från	gång	till	gång	var	
det	svårt	att	hitta	en	stor	volym	av	data	på	de	artiklar	som	hanterades	 i	 flödet.	 I	detta	
projekt	behandlades	endast	ett	hundratal	ordrar,	för	att	inte	gå	för	långt	bak	historiskt.	
Detta	skulle	kunna	göras	annorlunda	om	projektets	skulle	göras	om	av	någon	med	mer	
erfarenhet	 inom	 både	 systemet	 och	 flödet.	 Nackdelen	 skulle	 kunna	 vara	 att	 de	
företeelser	som	författaren	nu	som	utomstående	fick	ta	del	av	 inte	skulle	ha	hittats	på	
grund	av	”hemmablindhet”.		

Tack	 vare	 det	 iterativa	 arbetssätt	 som	 utvecklades	 utifrån	 produktutvecklings-
processen	har	arbetet	i	projektet	hela	tiden	flutit	på	bra.	Att	utveckla	denna	process	till	
att	kunna	användas	i	andra	projekt	som	inte	är	produktutvecklingsrelaterade	var	både	
intressant	 och	 givande.	 Det	 visade	 sig	 att	 denna	 process	 även	 är	 användbar	 i	 andra	
områden,	 som	 i	 detta	 fall	 ett	 produktionsutvecklingsprojekt.	 Att	 anpassa	 och	 utveckla	
den	 analytiska	 samt	 syntetiska	 delen	 av	 processen	 var	 både	 lärorikt	 och	 nyttigt,	men	
även	roligt	när	det	visade	sig	passa	så	väl	i	arbetssättet	även	i	detta	projekt.	Att	lyckas	
modifiera	en	process	 till	ett	annat	ändamål	än	vad	som	huvudsyftet	är,	visar	också	att	
metodiken	förståtts.	

Under	arbetets	gång	kompletterades	det	 iterativa	arbetssättet	med	PDCA-	och	DMAIC-
modellerna	för	att	enklare	få	arbetet	strukturerat	på	ett	systematiskt	sätt.	Detta	kopplat	
tillsammans	med	 den	WBS	 och	 det	 GANTT-schema	 gjorde	 att	 arbetet	 aldrig	 stannade	
upp	eller	fastnade,	utan	hela	tiden	hade	ett	bra	flyt.		
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Tack	vare	att	förstudien	gjordes	så	pass	omfattande	i	början	av	projektet	kunde	arbetet	
därefter	drivas	 fram	i	en	relativ	 jämn	och	snabb	takt.	Det	underlättade	även	att	under	
arbetets	 gång	 ha	 tillgång	 till	 den	 samlade	 informationen	 kring	 det	 nuvarande	 flödet.	
Även	 att	 ha	 fakta	 om	 hur	 de	 metoder	 och	 verktyg	 som	 användes	 under	 projektet	
fungerade	samlade,	hjälpte	till	att	enklare	uppnå	de	målsättningar	som	satts	upp.	Detta	
åskådliggör	att	en	framtung	process	är	att	föredra	även	vid	ett	produktionsutvecklings-
projekt	 som	 vid	 ett	 produktutvecklingsprojekt,	 vilket	 också	 bekräftar	 att	 det	 som	
tidigare	kurser	i	under	denna	ingenjörsutbildning	till	stor	del	tryckt	på.		

I	detta	projekt	användes	endast	ett	fåtal	av	alla	de	verktyg	och	modeller	som	Lean	och	
Sex	 Sigma	 erbjuder,	 men	 samtliga	 av	 de	 utvalda	 verktygen	 och	 modellerna	 som	
presenteras	i	den	teoretiska	referensramen	har	varit	till	nytta	för	det	slutliga	resultatet	
även	om	några	har	använts	mer	och	andra	mindre.	Då	 företagets	 flöde	visade	sig	vara	
väldigt	 varierande	 och	 inte	 kunna	 uppnå	 en	 fullständig	 kontinuitet	 som	Lean	 och	 Sex	
Sigma	 strävar	 efter,	 valdes	 det	 att	 även	 nyttja	 ett	 verktyg	 som	 grundar	 sig	 i	
företagsekonomins	modeller.	 På	 så	 sätt	 kunde	 flödets	 kartläggning	 då	mötas	 från	 två	
olika	 håll	 och	 bli	 både	 grundläggande	 och	 bred.	 Tack	 vare	 detta	 kunde	 även	
förbättringsförslag	 kring	 ett	 säkerhetslager	 styrkas,	 vilket	 visade	 sig	 vara	 vid	
redovisningen	av	förbättringsförslagen	för	företaget.	

I	den	manual	som	 inkluderade	ett	mer	precist	 resultat	kring	de	problemområden	som	
fanns	 i	 flödet	 samlades	 samtliga	 förbättringsförslag	 och	 synpunkter	 som	 ansågs	 vara	
relevanta,	 användbara	 och	 genomförbara.	 Varje	 avsnitt	 med	 problemområde,	
synpunkter	 samt	 förbättringsförslag	 avslutades	 med	 ett	 förslag	 på	 hur	 en	 relevant	
måttsättning	 skulle	 kunna	 göras.	 Detta	 för	 att	 kunna	mäta	 den	 förändring	 som	 skulle	
uppstå	 vid	 implementeringen	 av	 de	 förslag	 som	 föreslagits,	 då	 det	 är	 viktigt	 att	 ha	 i	
åtanke	 att	 en	 förändring	 inte	 alltid	 är	 en	 förbättring.	 Dessa	 förslag	 på	mått	 var	 en	 av	
målsättningarna	 som	 satts	 upp	 för	 projektet	 och	 det	 visade	 sig	 även	 vara	 en	mycket	
uppskattad	del	i	manualen	hos	företaget.		

Under	 förstudien	 i	 projektet	 utfördes	 en	 benchmarking.	 I	 denna	 benchmarking	
studerades	 bland	 annat	 en	 äldre	 rapport	 som	 tidigare	 utförts	 på	 en	 enskild	 artikel	 i	
eftermarknadsflödet	av	en	student	som	läst	en	kortare	form	av	KY-utbildning.	Delar	av	
detta	projekts	 resultat	 var	 likvärdigt	med	vad	hen	också	kommit	 fram	 till	 i	 sin	 studie.	
Detta	visar	alltså	att	trots	de	problemen	som	finns	i	flödet	tidigare	belysts,	har	ändå	inte	
företaget	 påbörjat	 något	 förbättringsarbete.	Detta	medföljde	 en	 viss	 tveksamhet	 kring	
om	detta	projekt	skulle	komma	att	göra	någon	start	på	ett	 förbättringsarbete	eller	om	
även	detta	projekt	kommer	sluta	i	samma	situation	som	det	tidigare	projektet.		

För	att	motverka	att	detta	projekts	resultat	och	förbättringsförslag	 inte	skulle	hamna	i	
en	liknande	sits	lades	stor	tid	ner	på	att	inte	endast	redogöra	för	var	problemet	i	flödet	
ligger.	Utan	även	överlämna	 förbättringsförslag	kring	hur	dessa	problem	antingen	kan	
påbörjas	 att	 lösas,	 förbättras	 eller	 försvinna	 helt.	Mycket	 tid	 lades	 även	 på	 hur	 dessa	
förslag	 skulle	 redovisas	 på	 ett	 bra	 och	motiverat	 sätt.	 Lösningen	 blev	 en	manual	 som	
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också	 var	 ett	 av	målen	 för	projektet.	 En	 annan	del	 av	 redovisningen	av	 resultatet	 och	
metoderna	 var	 att	 hålla	 en	 större	 presentation	 för	 samtliga	 i	 ledningsgruppen	 på	
företaget	och	i	samband	med	denna	presentation	lämna	över	manualen.	Även	en	hel	del	
resurser	 lades	 ner	 på	 hur	 detta	 förbättringsarbete	 skulle	 presenteras	 samt	 hur	 ett	
förbättringsarbete	utförs,	som	det	skrivs	om	i	teoretiska	referensramen	i	denna	rapport.	
Avslutningsvis	 togs	 flera	 rekommendationer	 för	 ett	 fortsatt	 arbete	 fram	 som	
sammanfattades	i	kapitel	7.	Rekommendationer	för	vidareutveckling	i	denna	rapport.		
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6 Slutsatser	
Detta	kapitel	presenterar	de	slutsatser	som	framkommit	utifrån	de	mål	som	satts	upp	för	
projektet	 med	 hänsyn	 till	 de	 undersökningar	 och	 analyser	 som	 genomförts	 under	
projektets	gång.	Var	och	ett	av	målen	presenteras	igen	och	efterföljande	text	besvarar	hur	
dessa	mål	uppnåtts.	Avslutningsvis	redogörs	även	hur	projektets	syfte	uppnåtts.	

Ett	 av	målen	med	projektet	 var	 att	 utföra	 en	 noggrann	 förstudie	 som	 skulle	 innefatta	
information	 om	 företagets	 nuvarande	 ledtider	 och	 annan	 relevant	 data.	 Med	 denna	
information	 skulle	 en	 kartläggning	 av	 förtagets	 nuvarande	 flöde	 genomföras	 samt	 en	
tillämpning	 av	 de	 metoder	 som	 skulle	 kunna	 användas	 på	 flödet	 utföras.	 Detta	
uppnåddes	 och	 tack	 vare	 en	 bra	 utförd	 kartläggning	 kunde	 även	 det	 andra	 målet	 i	
projektet	 uppfyllas.	 Detta	 mål	 var	 att	 dessa	 metoder	 skulle	 samlas	 ihop	 i	 en	 manual	
tillsammans	med	 en	 förklaring	 kring	 de	 problemområden	 som	 fanns	 i	 det	 nuvarande	
flödet	 samt	 förslag	 till	 hur	 dessa	 skulle	 kunna	 lösas	 om	 ett	 förbättringsarbete	
genomfördes.	 Efter	 varje	 problemområde	 tillades	 även	 förslag	 på	 hur	 utslaget	 vid	 ett	
införande	av	 förbättringen	skulle	kunna	mätas.	 I	och	med	att	detta	gjordes,	uppfylldes	
även	det	tredje	målet	som	var	att	redovisa	relevanta	mått	i	ett	förbättringsarbete.		

Manualen	 som	 framställdes	 under	 projektets	 gång	 kom	 att	 innefatta	 tolv	 specifika	
problemområden	 i	 eftermarknadsflödet,	 tillsammans	med	 förslag	på	 förbättringar	och	
förslag	 på	måttsättning.	 Dessa	 tolv	 förslag	 tillsammans	med	 information	 och	metoder	
om	ett	 förbättringsarbete,	presenterades	även	 i	 en	muntlig	presentation	 för	 ledningen	
på	företaget	i	samband	med	att	manualen	överlämnades.	

Det	 sista	 målet	 för	 detta	 projekt	 var	 att	 kunna	 tillämpa	 den	 innovation-	 och	
designprocess	 som	 studerats	 under	 högskoleingenjörsprogrammets	 tre	 år.	 Detta	 mål	
uppfylldes	 då	 det	 visade	 sig	 att	 de	 verktyg	 som	 gick	 att	 hämta	 i	 produktutvecklings-
processen	kunde	modifieras	om	och	användas	tillsammans	med	de	arbetssätt	som	fanns	
inom	Lean	och	Sex	Sigma	i	detta	produktionsprojekt.	Tack	vare	samtliga	verktyg	från	de	
tre	 arbetsprocessmetoderna	 fick	 både	 genomförandet	 och	 resultatet	 av	 projektet	
positivt	 respons	 från	 BAE	 Systems	 Bofors	 AB.	 Tillsammans	 med	 den	 teoretiska	
referensram	som	skrivits	 i	 rapporten	 samt	arbetet	under	projektets	 gång	har	både	en	
ökad	förståelse	och	kunskap	inom	de	metoder	som	används	under	ett	förbättringsarbete	
erhållits.	 Även	 detta	 kopplas	 ihop	med	 det	mål	 om	 att	 på	 ett	 självständigt	 sätt	 kunna	
driva	en	innovation-	och	designprocess.	

Syftet	 med	 projektet	 var	 att	 undersöka	 vilka	 metoder	 som	 lämpade	 sig	 bäst	 i	 ett	
förbättringsarbete	 samt	 välja	 ut	 de	 som	 var	 lämpliga	 att	 tillämpa	 på	 just	 företagets	
eftermarknadsflöde.	 Detta	 uppfylldes	 i	 och	 med	 den	 manual	 som	 framställdes	 där	
samtlig	information	kring	detta	samlades.	

Avslutningsvis	 kan	 en	 slutsats	 kring	 att	 ha	 tydliga	 och	 betydelsefulla	 problem-
formuleringar	vara	till	en	stor	fördel	för	att	kunna	uppfylla	ett	projekts	syfte	och	mål.	
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7 Rekommendationer	för	vidareutveckling	
Detta	kapitel	beskriver	kortfattat	hur	arbetet	i	detta	projekt	kan	arbetas	vidare	med	från	
företagets	sida	efter	projektets	avslut.			

I	de	 förbättringsförslag	 som	presenterats	 i	 resultatkapitlet	 i	denna	 rapport	 samt	 i	den	
manual	som	överlämnades	till	företaget	finns	några	delar	som	ett	mer	fördjupat	arbete	
kan	utföras	i.		

En	 av	 dessa	 är	 det	 förslag	 som	 handlar	 om	 införandet	 av	 tjänstefiering	 på	 företagets	
produkter.	På	Karlstads	universitet	finns	institutionen	Centrum	för	tjänsteforskning,	där	
det	hela	 tiden	forskas	om	framtidens	teknik	 inom	tjänstefiering.	 	De	kan	vara	till	hjälp	
om	ett	kommande	projekt	inom	tjänstefiering	på	övriga	eller	nya	produkter	ska	startas	
upp.	

Ett	av	målen	för	detta	projekt	var	att	ta	fram	förslag	på	hur	utslag	på	ett	eventuellt	infört	
förbättringsförslag	 skulle	 kunna	mätas.	 Några	 av	 dessa	måttförslag	 som	presenteras	 i	
manualen	skulle	kunna	utvecklas	mer,	exempelvis	den	medarbetarenkät	eller	checklista	
som	det	gavs	förslag	på	att	införa.		

Två	av	de	förbättringsförslag	som	presenterades	skulle	det	också	kunna	fördjupas	mer	i.	
Dessa	 förslag	 är	 underleverantörernas	 ledtid	 och	 överlämningsmetoden	 av	 avslutade	
projekt.	 	 Ytterligare	 ett	 av	 de	 förbättringsförslagen	 som	 behöver	 tittas	 närmre	 på	 är	
antalet	överlämningar	 i	 flödet.	 I	dagsläget	är	dessa	 relativt	många	och	borde	bli	 färre.	
Detta	 kan	 dock	 med	 fördel	 tittas	 på	 efter	 att	 de	 övriga	 förbättringsförslagen	 har	
diskuterats	och	förhoppningsvis	är	påbörjade.	

Det	sista	förslaget	hur	företaget	skall	kunna	vidareutveckla	detta	projekt	är	att	utbilda	
sin	 personal	 i	 Lean	 och	 förbättringsarbete.	 Till	 hösten	 kommer	 exempelvis	 Karlstads	
universitet	att	erbjuda	en	utbildning	i	just	Lean	och	denna	anses	vara	värdefull	för	först	
och	 främst	 ledning	 av	medverka	 i,	 men	 även	 för	 resterande	 personal	 i	 flödet	 på	 sikt.	
Detta	 faller	även	tillbaka	på	hur	viktigt	det	är	att	alltid	ha	en	 lärande	organisation	och	
hur	viktigt	det	är	att	personalen	hela	tiden	utvecklas	för	att	företaget	skall	få	en	bättre	
produktion	och	försäljning.	
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Tackord	
Detta	 examensarbete	 är	 avslutningen	 på	 mina	 studier	 till	 högskoleingenjör	 inom	
maskinteknik,	innovationsteknik	och	design,	på	Karlstads	universitet.	Det	huvudsakliga	
syftet	med	arbetet	var	att	tillämpa	de	kunskaper	som	erhållits	under	studietiden	för	att	
lösa	en	problemställning	åt	ett	 företag	som	en	sista	förberedning	inför	arbetslivet	som	
ingenjör.		

Jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till	min	handledare	Toni	Laukkanen	på	BAE	Systems	Bofors	AB	
samt	alla	medarbetare	på	plan	0	som	tagit	emot	mig	med	en	varm	och	trevlig	stämning	i	
fikarum	och	korridorer.	Jag	vill	även	tacka	samtliga	som	ställt	upp	att	låta	sig	intervjuas	
och	 observeras	 under	 projektet	 och	 att	 ni	 alltid	 svarat	 både	 på	 mina	 bra	 och	 ibland	
mindre	bra	 frågor.	 Jag	 vill	 speciellt	 tacka	Morgan	Björn,	 som	alltid	 tagit	 sig	 tid	 för	 att	
hjälpa	mig	samt	ta	fram	den	datan	jag	inte	haft	behörighet	att	nå	i	systemet.		

Jag	vill	även	tacka	min	handledare	på	fakulteten	för	hälsa,	natur-	och	teknikvetenskap	på	
Karlstads	 universitet,	 JanErik	 Odhe	 för	 allsidig	 stöttning,	 bra	 vägledning	 och	 givande	
diskussioner	under	projektets	gång.	Jag	vill	också	varmt	tacka	för	de	kloka	visdomsord	
jag	fått	under	mitt	sista	studieår.	

Slutligen	 vill	 jag	 tacka	 min	 sambo,	 familj	 och	 studiekamrater	 för	 allt	 stöd	 och	
uppmuntran	jag	fått	under	de	upp-	och	nedgångar	jag	haft	under	hela	min	studietid.	

	

Karlstad,	maj	2016.	

Linnéa	Green 
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Bilaga	1	 Projektplan	 Sida		1	av	11	 	

	 B1.1	 	

Bilaga	1	–	Projektplan	
	

Projektplan	Examensarbete	
Förbättringar	på	eftermarknadsflödet	–	BAE	Systems	AB	
Linnéa	Green,	Högskoleingenjörsprogrammet	Innovationsteknik	och	Design	
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Bakgrund	
BAE	 Systems	 Bofors	 AB	 är	 ett	 företag	 som	 arbetar	 inom	 försvarsindustrin.	 Företaget	
ligger	 i	 Karlskoga	 och	 säljer	 olika	 försvarsmateriel	 till	 kunder	 över	 hela	 världen.	 I	
dagsläget	 har	 BAE	 Systems	 Bofors	 AB	 ingen	 egen	 tillverkning	 utan	 mest	 montering.	
Mindre	volymer	av	ytbehandling	och	bearbetning	sker	i	egen	regi.	

BAE	 Systems	 Bofors	 AB	 har	 idag	 begränsade	 möjligheter	 att	 leverera	 ut	 reservdelar	
inom	en	tillfredställande	tidsram	till	de	driftsatta	pjässystemen	hos	kunderna.	De	långa	
leveranstiderna	beror	på	långa	interna	ledtider	och	företaget	tror	att	detta	är	en	följd	av	
att	många	olika	insatser	är	involverade	i	dagens	flöde.	Det	totala	flödet	har	idag	många	
överlämningar	där	varje	överlämning	dessutom	har	långa	individuella	ställtider.	Flödets	
utformning	påverkar	även	företagets	leveransprecision	och	nu	vill	BAE	Systems	Bofors	
AB	ha	hjälp	med	att	förkorta	dessa	leveranstider	samt	höja	leveransprecisionen.	

Referensdokumenten	 som	 ligger	 grund	 till	 projektet	 och	 projektplanen	 är	 kursPM	 för	
MSGC12	samt	uppdragsbeskrivningen	från	företaget.	Dessa	dokument	är	inte	bifogade	i	
projektplanen,	men	kan	visas	vid	efterfrågan.	

Syfte	och	problemformuleringar	
Syftet	med	examensarbetet	är	att	hitta	en	lämplig	metod	för	att	förkorta	dessa	ledtider	
på	 eftermarknaden	 samt	 att	 komma	 med	 flera	 förslag	 på	 förbättringar.	 Dessa	
förbättringar	och	förenklingar	skall	tillämpas	på	utvalda	flöden	hos	BAE	Systems	AB	och	
även	sammanfattas	i	en	manual	som	kan	tillämpas	på	andra	flöden.	

Problemformuleringarna	för	examensarbetet	är:	
• Vilka	metoder	är	bäst	att	tillämpa	vid	en	flödesförbättring?		
• Hur	kan	flödena	hos	BAE	Systems	ABs	eftermarknad	förbättras	och	förkortas?	

Mål	
Målet	med	projektet	är	att	leverera	ett	förslag	på	en	flödesförbättring	med	tillämpningar	
på	 ett	 ingenjörsmässigt	 och	organiserat	 arbetssätt.	 Flödesförbättringen	 skall	 innehålla	
relevanta	mått	och	nivåer	för	reservdelshanteringen.	Företaget	skall	också	ha	möjlighet	
att	tillämpa	förbättringen	på	andra	flöden	efter	projektets	slut	genom	att	ha	metoderna	
samlade	 i	 en	manual.	 Projektet	 avslutas	med	 en	 slutredovisning	 som	 kommer	 att	 ske	
under	vecka	21	på	Karlstads	universitet.	

Projektet	skall:	
1. Innehålla	en	noggrant	utförd	förstudie	med	information	om	företagets	nuvarande	

ledtider	och	annan	relevant	data.	
2. Innehålla	en	manual	som	upplyser	företaget	om	vilka	metoder	som	lämpar	sig	

bäst	för	att	förbättra	deras	flöden.	
3. Redovisa	en	mätbar	förbättring	på	flödena	med	hjälp	av	relevanta	mått	etc.	
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4. Uppfylla	företagets	krav	och	som	projektledare	själv	vara	nöjd	med	resultatet	och	
den	egna	arbetsinsatsen.	

5. Sammanfatta	arbetet	i	en	akademisk	rapport.		

Avgränsningar	
Projektet	avgränsar:	

• Projektet	skall	endast	innefatta	specificerade	metoder	och	mått	på	de	utdelade	
produkternas	flöde,	resterande	sammanfattas	i	en	manual.	

Fler	avgränsningar	kan	tillkomma	under	projektets	gång.	

Organisation	
Projektledaren	bär	helt	ansvar	för	projektet	och	ansvarar	därför	att	arbetet	i	projektet	
utförs	enligt	planering	samt	håller	rätt	kvalité	enligt	den	överenskommelse	som	gjorts	
med	företaget	och	universitetet.	Nedan	illustreras	gränssnittet	över	organisationen	i	
figur	1.	Därefter	finns	de	kontaktuppgifter	för	organisationen	i	projektet	att	se	i	tabell	1.	

	

Figur	1	-	Organisationsträd	

	

	

	 	

Linnéa	Green	
Projektledare	

Karlstad	universitet	

JanErik	Odhe	
Handledare	

Karlstads	universitet	

Leo	de	Vin	
Examinator	

Karlstads	universitet	

Toni	Laukkanen	
Handledare	

BAE	Systems	AB	

Johan	Funk	
Projektägare	
BAE	Systems	AB	



Bilaga	1	 Projektplan	 Sida	4	av	11		 	 	 Sida	av	X	

Linnéa	Green	 	
Karlstads	universitet,	MSGC12	-VT16	 B1.4	

Kontaktuppgifter	
Tabell	1	-	Kontaktuppgifter	för	organisationen	i	projektet	

BAE	Systems	AB	 	

Projektägare	 Johan	Funk	 073-
6682362	

johan.funk@baesystems.se	

Handledare	 Toni	
Laukkanen	

073-
9338073	

toni.laukkanen	
@baesystems.se	

Handläggare	 Emma	Ekbäck	
Nermark	

0586-
733367	

emma.ekbacknermark	
@baesystems.se	

	

Karlstads	universitet	

Projektledare	 Linnéa	Green	 070-2809831	
linneahelena.green@	
gmail.com	

Examinator	 Leo	de	Vin	 054-7002544	 leo.devin@kau.se	

Handledare	 JanErik	Odhe	 070-6412088	 janerik.odhe@kau.se	

	

Projektmodell	
I	och	med	att	projektet	är	ett	produktionsutvecklingsprojekt	kommer	arbetet	
genomföras	metodiskt	genom	att	först	studera	det	nuvarande	flödet.	Arbetsprocessen	
delas	sedan	upp	i	flera	delar	där	varje	process-del	undersökas	grundligt	för	att	hitta	den	
information	som	behövs	för	att	kunna	studera	flödet	närmare.	När	ett	tydligt	flöde	med	
tillräckligt	information	om	varje	process	i	flödet	finns	beskrivet	kan	förslag	på	olika	
förbättringar	påbörjas.	Det	är	viktigt	att	se	helheten	och	hela	tiden	kunna	gå	tillbaka	om	
något	saknas.	Detta	finns	illustrerat	nedan	i	figur	2.		

Hela	projektet	är	även	uppdelat	i	olika	faser	och	består	av	ett	flertal	verktyg	och	
metoder	som	skall	arbetas	med	under	projektets	gång,	dessa	finns	mer	utförligt	
beskrivna	i	ett	WBS-schema	i	bilaga	A.		
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Figur	2	-	Illustrerande	bild	över	arbetsgången	i	projektet	

Tidsplan	
Under	projektets	gång	finns	ett	antal	milstolpar	och	grindar	utsatta	för	att	underlätta	
och	säkerhetsställa	att	tidsplanen	följs.	Denna	tidsplan	skall	kartlägga	projektet	och	
även	fungera	som	en	överenskommelse	mellan	företaget	och	projektledare.	Vid	dessa	
avstämningstillfällen	skall	projektledaren	uppnått	ett	visst	resultat	som	redovisas	för	
företaget.	

Milstolpar	
Vid	utsatta	milstolpar	kommer	en	avstämning	att	göras	och	för	att	dessa	skall	vara	
meningsfulla	bör	någon	form	av	resultat	redovisas,	exempelvis	status	på	arbetet	av	
projektet.	Dessa	tillfällen	hjälper	till	att	stämma	av	projektet	så	att	önskat	resultat	
uppnås.		

Milstolpar	för	projektet	är:	

• Handledarträff	på	universitetet	för	avstämning	cirka	en	gång	i	veckan	
• Avstämningsmöte	med	företaget	cirka	en	gång	varannan	vecka	

Grindar	
Vid	grindarna	kommer	projektet	att	kontrolleras	samt	att	godkännas	för	att	arbetet	skall	
få	fortsätta	vidare.	Under	dessa	tillfällen	kan	även	utvärderingar	göras	för	att	se	att	
projektet	uppfyller	de	krav	som	företaget	har,	samt	att	projektet	följer	tidsplanen	och	
kommer	att	nå	de	mål	som	satts	upp	för	examensarbetet.	

Grindar	för	projektet	är:	

• 8/2	–	Inlämning	av	projektplan	
• 21/3	–	Inlämning	av	första	utkastet	av	metodkapitel	senast	kl.	17:00	
• 23/3	–	Delredovisning		
• 30/5	–	Inlämning	av	rapport	senast	kl.	09:00	
• Vecka	21	–	Slutredovisning	och	projektutställning	Karlstads	universitet	
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GANTT-schema	
För	att	få	en	grafisk	bild	av	hur	projektets	aktiviteter	är	uppdelade	samt	löptiden	på	de	
olika	aktiviteterna	och	hur	de	 förhåller	sig	 till	varandra,	har	ett	GANTT-schema	gjorts.	
Tidsaxeln	 sträcker	 sig	 längs	med	 x-axeln	och	projektets	 aktiviteter	 längs	med	y-axeln.	
Projektets	GANTT-schema	finns	att	se	i	bilaga	B.		

Projektet	 omfattar	 17	 veckor	 och	 sträcker	 sig	 från	 vecka	 4	 till	 vecka	 21.	 I	 den	 första	
delen	av	projektet	fram	till	vecka	13,	kommer	arbetstakten	på	projektet	vara	i	50	%	och	
därefter	100	%	fram	till	projektets	avslut.	Totalt	skall	600	timmar	läggas	på	projektet,		

varav	 200	 timmar	 av	 dessa	 på	 rapportskrivning.	 Tidsplanen	 och	 GANTT-schemat	
kommer	 att	 uppdateras	 innan	 varje	 ny	 fas	 i	 projektet	 startar	 för	 att	 göra	 den	 mer	
detaljerad	 och	 eventuellt	 komplettera	 eller	 förändra	 tidsramarna.	 Tidsplanen	 är	
preliminär	och	kan	ändras	om	vissa	moment	tar	längre	eller	kortare	tid	än	beräknat	

Riskbedömning	
En	riskbedömning	enligt	miniriskmetoden	har	genomförts	för	att	se	vilka	händelser	som	
eventuellt	skulle	kunna	påverka	projektets	arbetsprocess	och	resultat.	Varje	risk	har	en	
uppskattad	 riskfaktor	 som	 bestäms	 genom	 att	 sannolikheten	 att	 risken	 inträffar	
multipliceras	med	 hur	 stor	 konsekvens	 det	 har	 för	 projektet.	 Efter	 varje	 risk	 föreslås	
olika	 åtgärder	 för	 att	 undvika	 att	 risken	 skall	 inträffa	 samt	 hur	 man	 går	 tillväga	 om	
risken	 inträffar.	 Därefter	 görs	 en	 ny	 riskbedömning	 för	 att	 se	 hur	 stor	 riskfaktorn	 är	
efter	eller	med	de	planerade	åtgärderna.	

	

Tabell	6	-	Miniriskmetoden	där	S	=	sannolikhet,	K	=	konsekvens	och	R	=	riskvärde.	S	och	K	graderas	från	1-4	
där	4	står	för	störst	sannolikhet	och	de	allvarligaste	konsekvenserna.	Riskvärdet	graderas	från	1-16	

Riskbeskrivning	 S	 K	 R	 Åtgärd	 S	 K	 R	

Långvarig	frånvaro,	
exempelvis	sjukdom	-	
projektledare	

1	 4	 4	
Uppdatera	 tidsplanen	 och	 på	 så	
sätt	 kompensera	 missat	 arbete	
samt	arbeta	hemifrån	

1	 4	 4	

Långvarig	frånvaro,	
exempelvis	sjukdom	eller	
kommunikationsbrist	–	
företag	eller	handledare	

2	 3	 6	

Prata	 med	 någon	 annan	 på	
företaget/	 universitet	 om	 frågor	
etc.		

1	 3	 3	

Brist	på	information/data	

2	 3	 6	

Samla	 mycket	 information	 från	
flera	 källor,	 göra	 så	 gott	 det	 går	
med	 den	 information	 som	
erhållits	

1	 3	 3	
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Tidsbrist	

1	 4	 4	

Noggrann	 planering	 och	
strukturering,	 samt	 göra	
tidsplanen	 rymlig	 för	 eventuella	
fel	och	omstruktureringar	

1	 4	 4	

Förlorad	dokumentation/data	
1	 4	 4	

Alltid	 säkerhetsspara	 på	 fler	 än	
ett	ställe	

1	 4	 4	

Lösningsförslag	lever	ej	upp	
till	ställda	krav	 2	 4	 8	

Noggrann	 förstudie	 och	
kontinuerlig	 uppföljning	 av	
företag	och	handledare.	

1	 4	 4	

Metodkapitlet	ej	klar	inom	
tidsram	

2	 3	 6	 Följa	 tidsplanen	 noggrant	 och	
lägga	ner	mer	tid	om	så	behövs	

1	 3	 3	

Fel	riktning	på	projektet,	
problem	med	
problemformulering	

2	 4	 8	
Ha	avstämningar	med	handledare	
och	 företaget	 kontinuerligt,	 göra	
en	noggrann	problemformulering	

1	 4	 4	

Parallellt	kursschema	krockar	
med	avsedd	tid	för	projekt	
(pga.	sena	ändringar	i	schema)	 3	 2	 6	

Prioritera	 examensarbetet	 då	
kursmaterial	 lättare	 går	 att	 följa	
upp	 i	 efterhand,	 uppföljning	 av	
tidsplan	 och	 planering	
kontinuerligt	

1	 2	 2	

För	ambitiösa	projektmål	
3	 2	 6	

Tillrättavisning	och	följa	uppsatta	
mål	och	krav	

2	 2	 4	

Underkänd	slutrapport	
2	 4	 8	

Skicka	utkast	till	handledare	i	god	
tid	för	feedback	

1	 4	 4	
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Dokumenthantering	
Rutiner	för	projektets	dokumenthantering	är	följande:	

• Alla	filer	och	dokument	säkerhetskopieras	och	sparas	på	GoogleDrive	samt	i	en	
projektgrupp	på	It’s	learning.		

• Strukturen	av	dokumenten	sker	i	mappform	och	sorteras	till	vilken	fas	i	projektet	
de	tillhör.		

• Analoga	dokument	skannas	in	och	läggs	upp	på	GoogleDrive	och	It’s	learning.		
• Dokumenten	kommer	döpas	med	dokumentets	innehåll	+	projektets	namn	+	

projektledarens	namn	+	version.		
• Tidsrapportering	för	bokförda	timmar	kommer	att	göras	i	pappersform.	
• Alla	dokument	som	skall	publiceras	offentligt	visas	först	för	företaget	för	

granskning	och	godkännande.	
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Bilagor	
Bilaga	A	–	WBS-schema	

Bilaga	B	–	GANTT-schema	
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Inledning	
Detta	 är	 en	 del	 av	 det	 resultat	 som	 erhållits	 från	 examensarbetet	 Förbättringsarbete	
inom	eftermarknad	 -	 Identifiera	och	 strukturera	 förbättringsförslag	 för	 kortare	 ledtider.	
Arbetet	 har	 utförts	 på	 eftermarknadsflödet	 hos	 BAE	 Systems	 Bofors	 AB	 under	 våren	
2016.	 Syftet	med	 examensarbetet	 var	 att	 kartlägga	 eftermarknadsflödet	 samt	 studera	
lämpliga	 metoder	 som	 kan	 förkorta	 flödets	 totala	 ledtid,	 med	 fokus	 på	 de	 interna	
överlämningarna.	Målsättningen	var	att	redovisa	 förslag	på	mätbara	 förbättringar	som	
kan	mäta	resultatet	efter	en	implementering	av	ett	förslag.		

Under	projektets	gång	gjordes	två	avgränsningar:	
• Att	ej	utföra	en	fördjupning	i	underleverantörernas	ledtider.	
• Att	ej	behandla	ordrar	som	innefattar	montering	eller	har	ett	lågt	ordervärde.	

Denna	 manual	 samlar	 ihop	 samtliga	 områden	 som	 inte	 fungerar	 tillfredställande	 i	
dagens	flöde.	Underlag	till	samtliga	förslag,	metoder	och	tillvägagångssätt	som	använts	
till	att	hitta	dessa	problem	samt	mer	fakta	och	information	om	de	metoder,	verktyg	och	
arbetssätt	som	kan	användas	för	att	implementera	dessa	förslag	i	flödet	finns	beskrivet	i	
rapporten.	Där	finns	även	hänvisningar	och	referenser	till	de	teorier	och	den	litteratur	
som	använts	 samt	ett	 samlat	 förslag	på	hur	 förbättringsarbetet	 från	detta	projekt	kan	
arbetas	vidare	med.	

För	 att	 enklare	 veta	 vilka	 områden	 som	 behöver	 prioriteras	 har	 olika	 prioriterings-
matriser	 gjorts.	 Dessa	 kan	 användas	 som	 underlag	 till	 en	 diskussion	 om	 hur	 ett	
förbättringsarbete	 skall	 inledas.	 Den	 ena	 matrisen	 visar	 vilken	 effekt	 förbättringen	
skulle	ha	vid	införande	förhållande	till	enkelheten	på	förslaget	och	den	andra	matrisen	
visar	den	ackumulerade	effekten	förhållande	till	tiden	för	införande.		

Avslutningsvis	 i	 denna	 inledning,	 ett	 citat	 att	 ha	 i	 tankarna	 under	 läsningen	 av	 denna	
manual	och	i	avstampet	av	ett	förbättringsarbete:	

”Du	och	din	 kollega	 tävlar	 om	vem	 som	 snabbast	 kan	 få	 ihop	100	 kronor	
genom	att	plocka	upp	tappade	pengar	på	gatan.	Du	bestämmer	dig	för	att	
plocka	upp	småmynt	du	hittar,	medan	din	kollega	inte	vill	bemöda	sig	med	
att	plocka	upp	mindre	än	hundralappar.	Vem	tror	du	 får	 ihop	100	kronor	
först?”	

[1,	s.	44]	 	
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Problemområden,	lösningsförslag	och	
förslag	på	måttsättning	
Nedan	 följer	 samtliga	 problem	 som	 hittats	 under	 projektets	 gång.	 Dess	 områden	
uppdelade	i	olika	avsnitt	och	beskriver	problemområdena	mer	ingående	samt	vad	som	
troligen	kan	vara	den	bidragande	faktorn	till	att	de	uppstått	i	flödet.	Efter	varje	problem	
följer	ett	eller	flera	förslag	på	hur	detta	kan	förbättras	eller	lösas.	Varje	avsnitt	avslutas	
med	ett	förslag	på	vilket	mått	som	kan	användas	vid	mätning	av	det	utslag	förbättringen	
kommer	ha	i	ett	förbättringsarbete.	

1.	Flaskhalsar	enligt	statistik	
Enligt	 den	 statistik	 som	 hittats	 i	 den	 historiska	 datan	 från	 affärssystemet	 IFS	 hos	
företaget	 finns	det	tre	avdelningar	som	bidrar	mest	till	 längden	på	den	totala	 ledtiden.	
Dessa	är:	

• Underleverantörerna	 –	 Snittet	 på	 den	 verkliga	 ledtiden	 är	 138	 dagar	 och	
omfattar	i	snitt	50	%	av	den	totala	ledtiden.	

• Planerare/beredare	 –	 Artiklar	 som	 inkommit	 från	 underleverantören	 ligger	
länge	 på	 hyllan	 hos	 förrådsavdelningen	 innan	 det	 skickas	 ut	 till	 kund	 och	
omfattar	i	snitt	20	%	av	den	totala	ledtiden.	

• Inköp	 –	 Inköp	 lägger	 inte	 beställningarna	 direkt	 när	 ordern	 inkommer	 och	
omfattar	i	snitt	16	%	av	den	totala	ledtiden.	

Underleverantörer	
Samtliga	 avtal	 med	 underleverantörer	 borde	 ses	 över,	 då	 både	 kvalitet	 och	 ledtid	 är	
väldigt	 varierande.	 Förslagsvis	 borde	 en	 avgift	 tas	 ut	 vid	 både	 förseningar	 och	
reklamationer,	för	att	på	bästa	sätt	få	en	jämn	leverans	utan	variation	av	ordrarna.	Detta	
skulle	 behöva	 undersökas	 mer	 noggrant	 samt	 analyseras	 djupare	 i	 ett	 mer	 fördjupat	
projekt	 inom	 underleverantörernas	 ledtider.	 Problemområdet	 reklamationer	 tas	 upp	
mer	ingående	i	avsnitt	9.	längre	ner	i	denna	manual.	

Lösningsförslag		
I	detta	projekt	gjordes	ingen	fördjupning	eller	analys	kring	varför	underleverantörerna	
har	 så	 pass	 långa	 ledtider,	 detta	 var	 en	 av	 de	 avgränsningar	 som	 fanns	 i	 projektet.	
Istället	 undersöktes	 det	 på	 lösningar	 som	 förkortar	 dessa	 ledtider.	 De	 lösningar	 som	
hittades	för	detta	var	att:	

1. Prognostisera	inköp	
2. Införskaffa	ett	säkerhetslager	
3. Skapa	en	supermarket.		
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Egentligen	 är	 de	 första	 två	 förslagen	 ihopkopplande	med	 varandra	 och	 även	med	 det	
tredje	 förslaget,	 då	 en	 prognos	 måste	 utföras	 för	 att	 ett	 säkerhetslager	 skulle	 kunna	
köpas	in	samt	för	att	företaget	skall	veta	hur	stor	volym	detta	i	så	fall	skulle	röra	sig	om.	
En	supermarket	däremot	skulle	kunna	byggas	upp	antingen	i	ett	lager	hos	företaget	eller	
hos	 underleverantören	 själv.	 En	 supermarket	 fungerar	 likt	 ett	 säkerhetslager,	 med	
skillnaden	att	underleverantören	själv	har	ansvar	för	att	det	skall	finnas	artiklar	att	tillgå	
i	 den.	 Detta	 beskrivs	 mer	 ingående	 i	 kapitel	 3.5	 Framtidsscenario	 i	 rapporten.	 I	
rapporten	finns	det	även	beskrivet	om	den	metod	som	finns	för	att	beräkna	en	optimal	
inköpsbatch	och	om	det	är	ekonomiskt	försvarbart	med	ett	säkerhetslager	i	avsnitt	3.3.7	
Wilsonformeln.	

Idag	 finns	 en	 så	 kallad	 ”100-lista”	 för	 pjäsen	 57	mk3	hos	 företaget	 som	 innefattar	 ett	
hundratal	 artiklar.	 Dessa	 artiklar	 skall	 hela	 tiden	 finnas	 i	 lager	 i	 första	 hand	 för	
eftermarknadsflödet,	men	även	för	resterande	projekt	hos	företaget.	Förslagsvis	kan	det	
börjas	med	att	utöka	denna	lista.	På	så	sätt	kan	ett	mellanting	av	ett	säkerhetslager	och	
en	supermarket	göras,	då	beställningen	av	100-listan	skulle	kunna	skötas	automatiskt	i	
affärssystemet	IFS.		

Även	 kravet	 på	 underleverantörernas	 kvalitet	 borde	 höjas	 för	 att	 inte	 dra	 ut	 på	
ledtiderna.	 Så	 fort	 en	 reklamation	 görs	 adderas	 flera	 extra	 veckor	 till	 den	 slutliga	
leveransen,	ibland	till	och	med	månader.	

Förslag	på	måttsättning	
Förslag	 på	mått	 som	 kan	 användas	 för	 att	mäta	 en	 förändring	 vid	 implementering	 av	
detta	 förbättringsförslag	är	 leveransprecision	och	 ledtid	 från	underleverantörerna.	 	På	
så	 sätt	kan	en	 relevant	mätning	göras	och	då	uppmärksamma	om	 färre	 reklamationer	
genomförts	samt	om	ledtiden	förkortats.	

Planerare/beredare	
Idag	ligger	många	artiklar	länge	på	hyllan	innan	de	levereras	till	kund.	Detta	kan	bero	på	
flera	 orsaker,	 exempelvis	 att	 artiklarna	 inte	 inkommer	 samtidigt	 från	 en	 och	 samma	
order	eller	om	en	reklamation	utförts	på	artikeln.	I	och	med	de	kundkrav	som	finns	kan	
oftast	 inte	 en	 artikel	 skickas	 ut	 i	 en	 delleverans	 så	 fort	 den	 inkommer,	 utan	 samtliga	
artiklar	 i	en	order	måste	samlas	 ihop	för	att	sedan	levereras	 i	en	och	samma	order	till	
kunden.	Detta	kan	grunda	sig	i	de	importregler	som	kunden	har	i	och	med	att	produkten	
innefattar	 försvarsmateriel.	 En	 annan	 orsak	 till	 den	 långa	 ledtiden	 kan	 vara	 att	
beredaren/planeraren	 inte	 får	 någon	 notis	 eller	 liknande	 i	 systemet	 när	 en	 artikel	
inkommer,	utan	detta	måste	kontrolleras	manuellt	av	planeraren/beredaren.		

Lösningsförslag	
Förslagsvis	borde	systemet	IFS	uppdateras	och	en	notisfunktion	införas.	På	så	sätt	skulle	
planeraren/beredaren	direkt	få	information	om	när	en	artikel	inkommer	och	inte	kunna	
missa	detta.		
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Förslag	på	måttsättning	
Förslag	 på	mått	 som	 kan	 användas	 för	 att	mäta	 en	 förändring	 vid	 implementering	 av	
dessa	förbättringsförslag	är	PIK	(produkter	i	kö)[1,	2],	i	detta	fall	blir	det	de	ordrar	som	
väntas	 på	 att	 skickas	 till	 kund	 som	mäts	 vid	mätningstillfället.	 Ju	 lägre	PIK	desto	mer	
effektivt	har	arbetet	på	avdelningen	blivit.		

Inköp	
Enligt	inköpsavdelningen	är	företaget	en	för	liten	kund	hos	underleverantörerna,	det	vill	
säga	 att	 företaget	 beställer	 för	 små	 partier	 för	 sällan.	 Därför	 blir	 artiklarna	 i	
eftermarknadsflödet	väldigt	dyra	att	köpa	in.	Inköpsavdelningen	väntar	därför	med	att	
beställa	artiklarna	om	de	vet	att	en	större	order	som	innefattar	samma	artikel	kommer	
att	läggas	i	ett	annat	projekt	längre	fram,	för	att	på	så	sätt	få	ett	bättre	pris	tack	vare	den	
mängdrabatt	 som	 ges	 hos	 underleverantörerna.	 Detta	 borde	 egentligen	 inte	 vara	 ett	
problem	 i	 eftermarknadsflödet	 då	 slutkunden	 idag	 betalar	 extra	 för	 att	 det	 är	 en	
enstycksbeställning.		

Lösningsförslag		
Ett	 förslag	 på	 lösning	 kring	 detta	 är	 att	 låta	 kunden	 välja	 i	 två	 prisklasser,	 en	 dyrare	
prisklass	där	man	betalar	extra	för	att	ordern	skall	läggas	direkt	när	den	inkommer	och	
en	lite	billigare	där	en	längre	ledtid	kan	erhållas.	På	så	sätt	kan	inköp	veta	vilka	ordrar	
som	skall	prioriteras	och	vilka	som	det	är	godtagbart	att	avvakta	med	för	att	kunna	få	till	
ett	bättre	pris.		

Det	är	också	viktigt	att	påpeka	att	inom	Lean	strävas	det	ofta	mot	ett	en-stycksflöde	för	
att	 få	 en	 kontinuitet	 i	 flödet	 [1].	 Det	 är	 alltså	 bra	 att	 inköpsordrarna	 är	 i	 en	 mindre	
storlek	som	det	är	idag,	det	som	går	att	förändra	är	istället	att	inköpspartiet	blir	större.	
Om	företaget	istället	prognostiserar	sina	inköp	mot	underleverantörerna,	kan	de	lova	att	
köpa	in	en	större	volym	över	tid	vilket	gör	att	ställtiderna	kan	reduceras. 

Det	 är	 även	 viktigt	 att	 påpeka	 för	 inköpsavdelningen	 hur	 viktig	 faktiskt	
eftermarknadsflödet	är	ur	kundsynpunkt.	Om	inte	de	befintliga	kunderna	är	nöjda	med	
den	service	som	ges	kring	de	redan	driftsatta	produkterna,	kommer	de	inte	att	lägga	fler	
nybeställningar.	Detta	kan	även	kopplas	ihop	med	Kanomodellen	över	kundnöjdhet	som	
beskrivs	i	avsnitt	3.3.8	Kanomodellen	i	rapporten.		

Förslag	på	måttsättning	
Förslag	på	mått	som	kan	användas	för	att	mäta	en	förändring	av	detta	problemområde	
är	cykeltiden	från	utförd	anmodan	till	beställd	artikel.	Om	denna	minskat	betyder	det	att	
inköpsavdelningen	lägger	beställning	på	artiklarna	fortare	och	på	så	sätt	inte	bidrar	till	
en	försenad	leverans	till	slutkunden.		
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2.	Prioritet	och	att	arbeta	integrerat	
Idag	är	eftermarknadsavdelningen	inte	prioriterad	inom	företagets	organisation,	utan	i	
dagsläget	 arbetar	 de	 flesta	 medarbetarna	 som	 är	 involverade	 i	 flödet	 med	
eftermarknadsflödet	 som	 en	 sidosyssla	 när	 tid	 finns	 över	 från	 övriga	 arbetsuppgifter.	
Detta	 märks	 extra	 tydligt	 på	 inköpsavdelningen	 samt	 vid	 kontrollerna	 då	 mycket	 av	
ledtiden	här	går	åt	till	väntan.	På	inköpsavdelningen	går	det	åt	mycket	tid	till	att	vänta	
på	ett	bättre	pris	för	större	inköp	med	mängdrabatter.	Vid	kontrollen	försvinner	mycket	
tid	 på	 att	 andra	 nybeställningar	 som	 prioriteras	 före	 skall	 slutföras,	 samt	 att	
kontrollanten	skall	få	tid	över.	

Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	 detta	 problem	 borde	 eftermarknad	 prioriteras	 högre.	 Det	 är	 viktigt	 att	
samtliga	som	är	involverade	i	flödet	är	medvetna	om	att	det	är	på	eftermarknaden	stora	
pengar	kan	vinnas	 till	 företaget	samt	att	det	är	där	de	befintliga	kunderna	behålls	och	
gör	 att	 fler	 nybeställningar	 görs.	 Är	 en	 kund	 nöjd	 med	 produkten	 och	 dess	
underhållningsservice	 efter	 inköp	 vinns	 det	 ett	 förtroende	 som	hjälper	 till	 att	 behålla	
kunderna.	 	 Kunden	måste	 alltså	 sättas	mer	 i	 fokus.	 I	 åtanke	 skall	 det	 även	 finnas	 att	
priset	i	beställningarna	på	eftermarknaden	kan	sättas	relativt	högt	och	ändå	accepteras	
till	 skillnad	 från	 vid	 nybeställningar.	 Det	 är	 viktigt	 att	 företaget	 börjar	 inkludera	
eftermarknadsflödet	i	omsättningsvolymen.	

För	att	samtliga	medarbetare	skall	vara	medvetna	om	detta	samt	vara	intresserade	och	
motiverade	 att	 arbeta	 för	 det	 borde	 även	 avdelningarna	 arbeta	 mer	 integrerat.	 I	 ett	
integrerat	 arbetssätt	 synliggörs	 hela	 processen	 och	 då	 kan	 avvikelser	 eller	 onödiga	
resurser	 enklare	 hittas	 och	 förbättras	 eller	 lösas	 snabbare.	 För	 att	 detta	 skall	 få	
genomslag	 i	 flödet	 är	 det	 också	 viktigt	 att	 ledningen	 visar	 engagemang	 i	
förbättringsarbete	och	arbetet	i	eftermarknadsflödet.	Ett	förslag	är	att	en	projektgrupp	
inom	eftermarknadsflödet	skapas.	Inom	denna	projektgrupp	kan	förslagsvis	en	ansvarig	
i	 varje	 aktivitet	 inom	 flödet	 finnas.	 Exempelvis	 har	 kvalitetsledaren	 för	 CoC:n	
eftermarknaden	som	huvudansvar	och	kan	vid	 sidan	av	även	 få	andra	arbetsuppgifter	
uträttade	om	tid	återstår.	Den	som	har	huvudansvaret	för	eftermarknadsgruppen	borde	
också	 införa	 en	 bättre	 personalpolitik.	 Hålla	 möten	 oftare	 och	 anordna	 fler	
gruppaktiviteter	för	samtliga	medarbetare	i	flödet	för	att	inkludera	alla,	skapa	en	bättre	
teamkänsla	och	stämning	mellan	medarbetarna.	

Förslag	på	måttsättning	
Förslag	 på	 mått	 som	 kan	 användas	 för	 att	 mäta	 en	 utveckling	 i	 arbetssättet	 på	
eftermarknadsflödet	 är	 en	 medarbetarenkät.	 I	 enkäten	 kan	 relevanta	 frågor	 kring	
arbetssätt	och	syn	på	flödet	ställas.	Det	kan	med	fördel	även	frågas	om	hur	personalen	
upplever	trygghet,	arbetstillfredsställelse	och	personlig	utveckling	i	sitt	arbete	då	det	är	
tre	viktiga	faktorer	för	att	utföra	ett	bra,	motiverat	och	effektivt	arbete.	
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3.	Systemet	
I	dagens	flöde	är	systemet	IFS	inte	det	enda	systemet	som	är	involverat	i	flödet	och	ändå	
upplever	en	del	medarbetare	att	IFS:s	verkliga	kapacitet	inte	används	till	fullo.	Exempel	
på	de	funktioner	som	saknas	är	att	ordrarna	inte	kan	läggas	in	direkt	för	en	anmodan	då	
ett	 ordernummer	 först	 måste	 hämtas	 ifrån	 ett	 annat	 system.	 Det	 finns	 heller	 inget	
system	 som	 visar	 tillgängliga	 lagerplatser	 i	 förrådet	 och	 inga	 dimensioner	 står	 på	
plocklistorna	etcetera.	

Lösningsförslag		
Förslag	på	de	förbättringar	som	behöver	göras	i	systemet	är:		
	

• Ha	ett	och	samma	system	för	samtlig	information	i	flödet.	Troligtvis	klarar	IFS	av	
det	som	systemet	Raindance	gör	i	dagsläget,	bara	att	det	inte	implementerats.	
Exempelvis	finns	möjligheten	att	skapa	öronmärkta	ordernummer	i	IFS	istället.	
Skulle	detta	genomföras	skulle	ordrar	kunna	läggas	in	direkt	utan	att	behöva	
vänta	ett	dygn	för	att	få	ut	ett	ordernummer.	Det	skulle	även	leda	till	att	statistik	
skulle	kunna	fås	ut	enklare	om	samtlig	information	i	flödet	var	samlat	i	ett	och	
samma	system.	
	

• Notiser	vid	inkommande	ordrar.	Detta	skulle	kunna	tillämpas	hos	samtliga	
avdelningar	så	att	de	blir	medvetna	om	när	en	order	eller	artikel	inkommer	från	
en	annan	avdelning	eller	leverantör.		På	så	sätt	skulle	inte	mail	via	Outlook	
behöva	användas	i	samma	utsträckning	vilket	också	skulle	minska	risken	att	
ordrar	glöms	bort	eller	försvinner.	
	

• Notiser	vid	beställda	artiklar.	Om	projektledarna	skulle	få	en	notis	kring	hur	
artikeln	eller	ordern	hela	tiden	låg	till	i	flödet,	skulle	de	enklare	ha	tillgång	till	
information	för	slutkunden	vid	frågor	eller	liknande.	De	skulle	även	kunna	se	om	
en	eventuell	försening	skulle	inträffa	och	på	så	sätt	kunna	meddela	kunden	om	
detta	i	god	tid.	
	

• Införa	logistik	för	lagerhållning.	Enligt	information	från	medarbetare	som	arbetat	
med	IFS	på	andra	företag	skall	denna	funktion	redan	finnas	i	systemet.	Om	detta	
införs	skulle	det	innebära	att	personalen	på	förråd	skulle	slippa	att	leta	efter	
lediga	lagerplatser.	Istället	skulle	systemet	kunna	visa	var	en	ledig	lagerplats	
finns	och	på	så	sätt	kan	personalen	spara	in	tid	och	få	en	bättre	ordning	i	
förrådet.	Förslagsvis	skulle	de	artiklar	som	tillhör	eftermarknadsflödet	ha	en	
egen	avdelning	i	förrådet	och	då	även	bli	enklare	att	hitta	till.		
	

• Dimensioner	på	artiklarna	borde	stå	i	plocklistan	för	förrådspersonalen.	Detta	
skulle	spara	förrådspersonalen	mycket	tid	då	de	i	dagsläget	inte	vet	hur	stora	de	
artiklarna	är	som	skall	plockas.	



Bilaga	6	 Manual	-	förbättringsförslag		 Sida	8	av	17	

	
	 B6.8	

Förslag	på	måttsättning	
I	 och	med	 att	 systemet	 involveras	 i	 samtliga	 aktiviteter	 bör	måttet	 vara	 övergripande	
över	hela	processen.	Förslag	på	mått	som	då	kan	användas	för	att	mäta	en	förbättring	i	
systemet	 är	 produktivitet.	 Förhoppningsvis	 kan	 den	 höjas	med	 hjälp	 av	 ett	 snabbare,	
bättre	och	samlat	system.	

4.	Tjänstefiering	och	marknadsföring	
Idag	är	eftermarknadsflödet	 inte	så	stort	som	det	skulle	kunna	vara	med	tanke	på	hur	
många	pjäser	som	finns	i	drift	och	projektledarna	har	ingen	rutin	för	en	aktiv	försäljning.		

Lösningsförslag		
Ett	 förslag	 för	 att	 förbättra	 detta	 är	 att	 se	 över	 hur	 kunderna	 fångas	 upp	 samt	 hur	
eftermarknadsavdelningen	kan	börja	med	 försäljning	mer	aktivt.	Förslagsvis	borde	ett	
nytt	 arbetssätt	 inom	 försäljning	 införas.	 I	 dagsläget	 finns	 en	 viss	 tjänstefiering	 på	
Archer-produkten.	Det	borde	 ses	över	om	en	eventuell	 tjänstefiering	även	kan	 införas	
övriga	 produkter	 i	 flödet	 eller	 i	 alla	 fall	 på	 de	 nyutvecklade	 pjäser	 som	 57	 mk4.	
Tjänstefiering	innebär	att	göra	om	processer	eller	funktioner	till	tjänster	[3].	I	detta	fall	
skulle	 exempelvis	 det	 kunna	 vara	 att	 produkten	 själv	 meddelar	 verkstan	 när	 den	
behöver	 servas,	 som	 i	 sin	 tur	 kontaktar	 kunden.	 Ett	 annat	 förslag	 som	 kan	 öka	
försäljningen	är	att	 sätta	 ihop	ett	 service-set	 som	går	att	köpa	 till	 efter	att	exempelvis	
produkten	använts	i	X	antal	år.			

Förslag	på	måttsättning	
Förslag	 på	 mått	 som	 kan	 användas	 i	 detta	 förslag	 är	 försäljningsutveckling.	 Här	 kan	
exempelvis	ROCE	(Return	on	capital	employed)	användas,	som	är	ett	mått	på	företagets	
förmåga	 att	 generera	 kapital	 på	 investeringar.	 Investeringen	 skulle	 i	 detta	 fall	 vara	
försäljningen	inom	eftermarknadsflödet.	ROCE	räknas	ut	genom	att	ta	vinsten	deriverat	
med	det	totala	kapitalet	[2].	

5.	Överlämning	till	eftermarknad	
Ett	 problem	 som	 finns	 i	 dag	 är	 att	 de	 överlämningar	 av	 avslutade	 projekt	 som	 görs	
mellan	 de	 som	 sålt	 projektet	 samt	 varit	 ansvariga	 under	 projektets	 gång	 och	
eftermarknad	 inte	 är	 helt	 kompletta.	 I	 dagsläget	 vet	 ibland	 inte	 projektledarna	 för	
eftermarknad	exakt	om	vad	som	sålts	till	kunden	i	nybeställningen	eller	om	eventuella	
underhållspaket	ingått	etcetera.		

Lösningsförslag		
Detta	skulle	kunna	förbättras	på	många	sätt,	men	det	viktigaste	att	förändra	först	är	att	
samtlig	 information	 skall	 finnas	 samlad	 och	 tillgänglig	 för	 alla.	 Eventuellt	 skulle	 ett	
överlämningsformulär	 skapas	 och	 användas	 tillsammans	 med	 ett	 standardiserat	
arbetssätt	 för	 hur	 dokumentationen	 om	 avslutade	 projekt	 skall	 sammanställas	 och	
struktureras	upp.	Detta	kopplas	ihop	väldigt	mycket	med	det	första	och	tredje	förslaget;	
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att	 arbeta	 mer	 integrerat	 över	 de	 olika	 avdelningarna	 och	 en	 aktiv	 försäljning	 inom	
eftermarknaden.	Det	är	ändå	viktigt	att	ta	upp	detta	som	ett	eget	problem	då	en	lösning	
skulle	kunna	leda	till	ett	bättre	arbetssätt	inom	båda	områdena.	

Förslag	på	måttsättning	
Ett	 förslag	 på	 hur	 en	 förbättring	 i	 överlämningen	 av	 avslutade	 projekt	 till	
eftermarknadsavdelningen	mäts	är	att	utföra	stickprov	på	överlämningarna	och	sedan	
ha	en	checklista	att	pricka	av	om	vissa	 faktorer	uppfyllts	 i	överlämningen.	Checklistan	
skall	endast	innefatta	ja/nej-frågor	som	är	enkla	att	förstå	så	att	samtlig	personal	förstår	
innebörden	lika	 i	 frågorna.	Exempelvis	kan	en	fråga	vara	”Medföljer	 fullständig	offert”.	
Det	kan	även	vara	bra	att	inte	endast	ha	frågor	om	sådant	som	fungerar	dåligt,	utan	även	
fråga	om	sådant	som	sköts	bra	för	att	se	så	att	detta	efterföljs.	Detta	kan	sedan	mätas	i	
en	procentsats	enligt	formeln:	

% 𝑎𝑣 𝑚å𝑙 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟ä𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑔𝑜𝑟	

Innan	förbättringsförslaget	genomförs	borde	mätningen	förslagsvis	landa	på	cirka	50	%.	
Är	den	högre	eller	 lägre	borde	kanske	frågorna	i	checklistan	ses	över	för	att	ha	en	bra	
utgångspunkt	att	påbörja	ett	förbättringsarbete.		

6.	Många	förflyttningar	i	flödet	
Idag	görs	många	förflyttningar	mellan	flera	avdelningar	 i	 flödet.	Det	har	även	anslutits	
fler	personer	 till	 flödet	 för	att	utföra	arbetsuppgifter	 som	egentligen	 inte	skulle	 finnas	
om	 flödet	 fungerade	 korrekt	 från	 början.	 Ju	 fler	 personer	 och	 förflyttningar	 i	 flödet,	
desto	större	chans	att	någon	av	de	slöserier	som	beskrivs	i	avsnitt	2.2.8	8	(7+1)	Slöserier	
i	rapporten	uppstår.	

Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	 detta	 borde	 en	 projektgrupp	 som	 har	 eftermarknadsflödet	 i	 huvudfokus	
sättas	 ihop	 som	 beskrivs	 i	 förslag	 2.	 Prioritet	 och	 arbeta	 integrerat.	 Även	
överlämningarna	mellan	dessa	 avdelningar	borde	 ses	 över	 ännu	mer	noggrant	 än	 vad	
som	gjorts	under	detta	projekt.		

Förslag	på	måttsättning	
Förslag	 på	 mått	 som	 kan	 användas	 för	 att	 mäta	 en	 förbättring	 i	 detta	 förslag	 är	
cykeltiderna.	 I	 dagsläget	mäts	 inte	 dessa	 alls,	 vilket	 kan	 vara	 en	 av	 orsakerna	 till	 att	
företaget	 inte	 vet	 var	 flaskhalsarna	 i	 flödet	 ligger.	Mer	 information	om	hur	 statistiken	
kan	 visualiseras	 finns	 att	 läsa	 om	 i	 rapportens	 resultatkapitel	 i	 avsnitt	 4.3.9	
Visualisering.		
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7.	Gamla	ordrar	och	felaktig	information	
Gamla	 ordrar	 ligger	 inne	 i	 systemet	 och	 både	 förvirrar	 samt	 försämrar	 de	 nuvarande	
beställningarna.	Även	gamla	eller	felaktiga	ledtider	hos	underleverantörer	ligger	inlagt	i	
systemet.	 I	 och	 med	 att	 systemet	 hela	 tiden	 bakåtplanerar	 åt	 projektledarna	 är	 det	
dessutom	viktigt	att	korrekt	ledtid	ligger	inlagt	på	varje	underleverantör.	

Lösningsförslag		
Förslagsvis	 borde	 en	 större	 rensning	 i	 systemet	 genomföras.	 Dessutom	 borde	 ett	
standardiserat	arbetssätt	 för	hur	en	sådan	rensning	skall	göras	kontinuerligt	sättas,	så	
att	städningen	i	systemet	genomförs	fortlöpande	och	på	så	sätt	håller	systemet	rent	från	
felaktig	information,	ledtider	och	ordrar.	

Förslag	på	måttsättning	
Detta	förslag	kan	lösas	om	förbättringsförslaget	som	finns	till	problem	3.	Systemet	som	
beskrivs	 ovan	 genomförs.	 I	 detta	 förbättringsförslag	 var	 förslag	 på	 mått	 att	 mäta	 en	
förbättrad	 produktivitet,	 vilket	 det	 även	 blir	 i	 detta	 förslag	 då	 de	 koopererar	 med	
varandra.	

8.	Brist	på	struktur	
På	både	förråd	och	ankomstavdelningen	finns	ingen	uttalad	struktur	på	var	artiklar	skall	
ställas.	 Detta	 gör	 att	 onödig	 tid	 går	 åt	 till	 att	 leta	 efter	 de	 rätta	 artiklarna.	 På	
ankomstavdelningen	ställer	personalen	ordrarna	där	plats	finns	vilket	gör	att	om	någon	
annan	letar	efter	artiklarna	finns	det	ingen	struktur	var	de	skall	leta.	

Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	det	 organiserade	kaoset	 som	 finns	på	 ankomstavdelningen	 idag	borde	 ett	
FIFO-system	 (first	 in	 first	 out)	 införas.	 Exempelvis	 kan	 ett	 rullband	 installeras	 där	
ordrarna	 hela	 tiden	 rullas	 framåt,	 då	 de	 oftast	 är	 så	 pass	 stora	 att	 det	 är	 svårt	 att	
förflytta	dem	för	hand	vilket	gör	att	truck	måste	användas.		

På	 förrådet	bör	också	en	bättre	 struktur	 sättas.	 Som	det	beskrivs	 i	 avsnitt	3.	Systemet	
ovan,	finns	det	idag	inget	system	som	visar	de	lediga	lagerplatserna	i	förrådet.	För	att	få	
en	bättre	ordning	borde	det	även	finnas	en	uttalad	del	av	 förrådet	där	eftermarknads-
ordrarna	förvaras,	för	att	på	ett	enklare	sätt	hitta	ordrarna	vid	plockning	etcetera.	Detta	
skulle	medföra	 att	 förrådspersonalen	 kan	minska	 plocktiden	med	 flera	 timmar,	 då	 de	
idag	 kan	 få	 åka	 till	 olika	 förråd	 inom	 hela	 Boforsområdet.	 Ett	 förslag	 är	 också	 att	 de	
ordrar	som	innehåller	färre	artiklar	än	5	borde	ha	en	egen	hylla	där	de	enkelt	kan	nås	
för	packning	och	slutgiltig	levereras.	

Förslag	på	måttsättning	
Även	detta	förslag	kan	mätas	i	cykeltid,	men	då	detta	inte	är	det	största	problemet	enligt	
den	statistik	som	tagits	fram	finns	ett	annat	förslag	på	mått:	enkätundersökning.	Om	en	
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enkät	likt	en	checklista	med	ja/nej-frågor	sammanställs	kan	denna	först	besvaras	innan	
en	 omstrukturering	 genomförs	 och	 sedan	 efteråt	 när	 bestämd	 tid	 passerat	 där	
personalen	 fått	 arbeta	 i	 den	 nya	 strukturen.	 För	 att	 checklistan	 skall	 fungera	 bra	 bör	
frågorna	 vara	 tydliga	 likt:	 ”Är	 golvet	 fritt	 från	 artiklar”.	 Detta	 kan	 sedan	 mätas	 i	 en	
procentsats	 enligt	 den	 formel	 som	 beskrivs	 ovan	 i	 förslag	 5.	 Överlämning	 till	
eftermarknad.	

9.	Reklamationer	
Under	 projektet	 hittades	 flertalet	 problem	 med	 de	 reklamationer	 som	 genomförs	 på	
artiklarna	 som	 kommer	 från	 underleverantörerna.	 Det	 som	 uppmärksammats	 genom	
observationer	och	intervjuer	var:	

• I	dagsläget	är	reklamationer	relativt	vanliga,	trots	de	certifikat	som	skickas	med	
från	underleverantören.	
	

• Kontrollavdelningen	genomför	inte	alla	reklamationer	enligt	den	rutin	som	satts	
upp,	utan	ringer	ibland	underleverantörerna	själva	och	”löser”	problemet	på	
deras	sätt.	
	

• Trots	att	en	reklamation	av	en	artikel	bidrar	till	att	ordern	försenas	till	slutkund	
tas	ingen	avgift	ut	från	underleverantören.	

Lösningsförslag		
Den	 första	 punkten	 trycker	 tillbaka	 på	 det	 som	beskrivs	 i	 avsnitt	 1.	Flaskhalsar	enligt	
statistik;	underleverantörerna	borde	ses	över	samt	att	högre	krav	borde	ställas	på	dem.	
Om	 företaget	 har	 en	 leveransprecision	 på	 95	 %	 till	 sina	 slutkunder	 borde	 även	
underleverantörerna	ha	samma	krav	på	sig,	vilket	de	inte	har	idag.	Det	kan	även	vara	så	
att	de	ritningar	som	skickas	till	underleverantören	är	mycket	gamla,	otydliga	och	ibland	
till	 och	med	 felaktiga.	 För	 att	 till	 100	%	 veta	 att	 det	 är	 underleverantörens	 fel	 att	 en	
reklamation	behöver	göras	borde	även	ritningsunderlaget	ses	över	och	uppdateras.	Det	
borde	även	sättas	upp	en	rutin	kring	hur	och	vem	som	skall	rätta	ritningsunderlaget	då	
ett	fel	påträffas,	detta	för	att	undvika	att	inte	samma	fel	inträffar	igen.		

Den	 andra	 punkten	 däremot	 borde	 lösas	 direkt,	 då	 fuskandet	 bidrar	 till	 att	
reklamationerna	 inte	 registreras	 i	 systemet.	 Detta	 bidrar	 i	 sin	 tur	 till	 exempelvis	 att	
felaktig	 statistik	 uppstår	 för	 inköpsavdelningen,	 eller	 att	 ankomstavdelningen	 får	
problem	 att	 identifiera	 ordrar	 som	 kommer	 från	 dessa	 ”fusk-reklamationer”	 utan	
avisering	etcetera.	Förslagsvis	borde	rutinen	för	hur	en	reklamation	genomförs	ses	över,	
då	kontrollavdelningen	idag	tycker	den	tar	för	lång	tid	vilket	gör	att	de	”fuskar”.	Idag	går	
en	 reklamation	 tillbaka	 till	 inköpsavdelningen	 som	 beställer	 ordern	 på	 nytt,	 fixar	
retursedlar	med	mera.	Kanske	detta	 skulle	kunna	utföras	direkt	av	de	 som	arbetar	på	
ankomst	istället?	
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Den	sista	och	 tredje	punkten	har	en	relativt	enkel	 lösning;	börja	 ta	ut	en	avgift	vid	 fel	
som	 behöver	 reklameras.	 Det	 finns	 många	 sätt	 att	 införa	 och	 utföra	 detta	 på.	 Några	
exempel	på	hur	andra	företag	inom	samma	bransch	gör	är	att	de	tar	ut	en	”grund-avgift”	
vid	en	inträffad	reklamation	som	sedan	ökar	ju	längre	tid	det	tar	för	underleverantören	
att	lösa	problemet	och	leverera	en	korrekt	artikel.	Detta	borde	ses	över	och	ingå	i	avtalet	
med	underleverantören.	

Förslag	på	måttsättning	
Förslaget	 på	 mått	 för	 detta	 förbättringsförslag	 är	 både	 leveranssäkerhet	 och	 antalet	
reklamationer.	Leveranssäkerheten	skall	givetvis	öka	samt	att	fler	ordrar	skall	levereras	
inom	 den	 uttalade	 ledtiden.	 Antalet	 reklamationer	 från	 underleverantörerna	 skall	
däremot	minska.	

10.	Dåligt	med	resurser	
Vid	 de	 observationer	 som	 gjordes	 under	 projektets	 gång	 låg	 kontrollavdelningen	 28	
dagar	efter	med	de	kontroller	som	utförs	på	inkommande	ordrar.	Enligt	medarbetarna	
som	sköter	kontrollerna	på	samtliga	artiklar	som	inkommer	i	både	eftermarknadsflödet	
och	nybeställningar	brukar	de	vanligtvis	 ligga	på	3-5	dagar	efter,	men	nu	har	det	varit	
extra	mycket	att	göra	senaste	tiden	vilket	gjort	att	de	halkat	efter.	Även	den	kontrollen	
som	utförs	innan	ordern	packas	och	levereras	till	kunden	har	svårt	att	hålla	tiden.	Ibland	
godkänns	ordrarna	utan	att	de	kontrolleras,	vilket	 troligen	beror	på	 tidsbrist	 från	den	
som	är	kvalitetsansvarig.	

Lösningsförslag		
I	 de	 flesta	 fall	 behöver	 oftast	 inte	 fler	 personer	 blandas	 in	 i	 ett	 flöde,	 utan	 det	 bästa	
brukar	 vara	 att	 ha	 rätt	 personer	 på	 rätt	 plats	 istället.	 I	 detta	 fall	 kan	 dock	 en	 resurs	
behöva	adderas,	då	de	från	start	inte	borde	ligga	efter	alls	utan	alltid	vara	i	fas	med	de	
artiklar	 som	 inkommer.	 Förslagsvis	 kan	 en	 medarbetare	 anställas	 för	 att	 kontrollera	
eftermarknadsartiklar	 i	 första	 hand	 och	 om	 det	 inte	 finns	 några	 sådana	 ordrar	 att	
kontrollera	 kan	 denne	 kontrollera	 övriga	 artiklar.	 Ett	 annat	 alternativ	 skulle	 vara	 att	
denna	medarbetare	istället	skulle	kunna	ha	huvudansvaret	för	underhåll	av	förrådet	vid	
sidan	av	kontrollen.		

För	att	lösa	tidsbristen	för	den	kvalitetsansvarige	vid	sista	kontrollen	hänvisas	lösningen	
till	 avsnitt	 2.	 Prioritet	 och	 arbeta	 integrerat.	 Skulle	 denna	 kvalitetsledare	 ha	
eftermarknadsflödet	som	första	prioritet	och	utföra	övriga	arbetsuppgifter	i	mån	av	tid,	
skulle	detta	kunna	lösas	relativt	enkelt.	

Förslag	på	måttsättning	
Förslag	på	mått	som	kan	användas	för	att	mäta	en	förändring	vid	en	tillsatt	resurs	är	en	
medarbetarenkät	 samt	 cykeltiden.	 I	 enkäten	kan	 relevanta	 frågor	kring	 arbetssätt	 och	
mer	effektivt	arbete	i	flödet	ställas.	Cykeltiden	borde	dessutom	kunna	minskas	rejält,	då	
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kontrollavdelningen	 låg	28	dagar	efter	med	kontrollerna	när	ett	besök	utfördes	under	
projektet.		

11.	Special	vs	standard	
Vid	konstruktionen	av	pjässystemen	idag	används	många	specialartiklar,	 istället	för	de	
standardartiklar	 som	 redan	 finns.	 Dessa	 standardartiklar	 är	 både	 billigare	 och	 har	
kortare	leveranstid	hos	underleverantörerna.	Anledningen	till	att	dessa	standardartiklar	
inte	 används	 behöver	 inte	 bara	 bero	 på	 att	 konstruktörerna	 inte	 är	medvetna	 om	 att	
dessa	 finns,	 utan	det	 kan	 även	bero	på	 att	 det	 befintliga	 ritningsunderlaget	 som	 finns	
idag	 är	 mycket	 dåligt	 uppdaterat.	 Det	 konstruktörerna	 då	 gör	 är	 att	 ta	 en	 gammal	
standardartikel	 som	 de	 gör	 om	 lite,	 exempelvis	 ändras	 ytbeläggningen,	 vilket	 skapar	
problem	längre	fram	i	 flödet.	På	en	förändrad	standardartikel	 finns	 inget	avtal	med	en	
underleverantör	 vilket	 bidrar	 till	 att	 inköpsavdelningen	 får	mer	 arbete	 att	 hitta	 en	ny	
underleverantör	etcetera.	

Lösningsförslag		
Förslagsvis	 borde	 både	 ritningsunderlaget	 och	 standardartiklarna	 ses	 över.	 Alla	 är	
medvetna	 om	 att	 det	 finns	 undantagsfall,	 men	 det	 borde	 finnas	 riktlinjer	 för	
konstruktörerna	att	 förhålla	sig	 till	om	vilka	artiklar	som	i	 första	hand	skall	användas.	
Även	här	kopplas	lösningen	ihop	med	det	som	beskrivs	i	avsnitt	2.	Prioritet	och	arbeta	
integrerat,	 då	 ett	 integrerat	 arbetssätt	 gör	 att	 förståelse	 för	 detta	 automatiskt	 skulle	
finnas.	

Förslag	på	måttsättning	
Ett	förslag	på	ett	relevant	mått	för	detta	är	underleverantörernas	cykeltider,	då	de	i	de	
flesta	 fall	 blir	 markant	 längre	 vid	 en	 specialbeställning	 i	 jämförelse	 med	 en	
standardartikel.	Om	cykeltiden	för	underleverantören	minskar	har	en	förbättring	gjorts.	
Då	 det	 icke	 uppdaterade	 ritningsunderlaget	 också	 är	 en	 bidragande	 faktor	 till	 de	
reklamationer	som	görs	är	även	leveransprecisionsmått	intressant	i	detta	läge,	hur	detta	
mäts	beskrivs	mer	i	förslag	9.	Reklamationer	ovan.	

12.	Nuvarande	rutiner	som	inte	följs	
Det	 finns	 flera	 rutiner	 uppsatta	 i	 flödet	 idag	 som	 inte	 efterföljs.	 Exempelvis	 hur	
reklamationerna	utförs	som	beskrivs	ovan,	men	det	gäller	även	andra	aktiviteter	i	flödet.	
I	 och	med	 att	 dessa	 rutiner	 inte	 följs	 skapas	 andra	 problem	 längre	 fram	 i	 flödet.	 Två	
sådana	exempel	är	att	projektledarna	lägger	in	onödig	”luft”	i	ordrarna	vid	beställning,	
de	säger	alltså	att	ordern	behöver	levereras	tidigare	än	vad	som	är	lovat	slutkunden.	Det	
andra	 är	 att	 inköpsavdelningen	 idag	 har	 en	 uttalad	 rutin	 om	 att	 lägga	 beställningen	
senast	14	dagar	efter	inkommande	i	deras	anmodan-kö.		
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Lösningsförslag		
För	 att	 lösa	 detta	 bör	 samtliga	 arbetssätt	 och	 rutiner	 ses	 över	 i	 flödet,	 som	 avsnitt	 2.	
Prioritet	 och	 arbeta	 integrerat	 beskriver.	 Anledningen	 till	 att	 projektledarna	 lägger	 in	
”extra	luft”	i	ordrarna	idag	är	för	att	de	vet	att	inte	leveranstiden	hålls.	Anledningen	till	
att	 inköpsavdelningen	 avvaktar	mer	 än	 14	 dagar	 innan	 en	 beställning	 läggs	 är	 att	 de	
väntar	 på	 att	 få	 bättre	 pris	 med	 hjälp	 av	 en	 mängdrabatt.	 Ingen	 av	 avdelningarna	
kommer	sluta	med	sitt	arbetssätt	om	de	inte	vet	att	det	blir	en	förändring	till	det	bättre	i	
flödet.	 	 För	 att	 det	 skall	 bli	 av	 bör	 lösningsförslagen	 i	 avsnitt	 2.	 Prioritet	 och	 arbeta	
integrerat	införas.	

Förslag	på	måttsättning	
Även	 detta	 mått	 blir	 relaterat	 till	 den	 medarbetarenkät	 som	 skrivits	 om	 i	 tidigare	
förslag,	då	det	innefattar	hur	personalen	upplever	arbetssättet	i	flödet.		
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Prioritering	av	förbättringsförslag	
För	 att	 visa	 så	 tydligt	 som	möjligt	 hur	 förbättringsförslagen	 förhåller	 sig	 till	 varandra	
samt	kan	prioriteras	används	två	olika	sorters	matriser,	så	kallades	PICK-charts	[1]	och	
ett	 visuellt	 diagram.	 I	 detta	 avsnitt	 visas	 båda	matriserna	 grafiskt	 samt	 förklaras	 och	
kommenteras.		

PICK-charts	
I	 och	 med	 att	 förslag	 1.	 Flaskhalsar	 enligt	 statistik	 innehåller	 tre	 problemområden	
tillsammans	med	 förbättringsförslag	 gjordes	 två	 PICK-charts.	 Den	 första	 PICK-charten	
innefattar	 endast	 avsnitt	 1,	 medan	 den	 andra	 omfattar	 resterande	 avsnitt	 med	
problemområden	och	förslag.		

	

	

Figur	26	-	PICK-chart	över	förslag	1.	

Som	det	går	att	se	i	den	första	PICK-charten	i	figur	1	ovan	placeras	effekten	av	förslagen	
emot	 enkelheten	 i	 att	 implementera	 förslagen.	 Det	 som	 också	 går	 att	 utläsa	 ur	
diagrammet	 är	 att	 förslagen	 har	 olika	 enkelheter	 i	 införandet,	 men	 förhållandevis	
liknade	effekt.		

I	PICK-charten	med	resterande	elva	problemområden	och	förbättringsförslag	som	visas	
i	 figur	 2,	 ses	 det	 att	 förslag	 8.	 Dålig	 ordning	 inte	 har	 lika	 stor	 effekt	 som	 de	 övriga	
förslagen.	Anledningen	 till	 detta	 är	 att	 vid	 en	 sammankoppling	med	den	 statistik	 som	
tagits	 fram	på	de	 långa	 ledtiderna	är	 inte	den	dåliga	ordningen	på	 lagret	något	 större	
problem	 som	 påverkar	 den	 totala	 ledtiden.	 Däremot	 kan	 det	 påverka	 personalens	
arbetssätt,	hur	de	trivs	samt	hur	effektivt	de	kan	arbeta	vilket	givetvis	också	är	viktigt.	
Dock	besvarar	det	inte	den	problemställning	som	satts	till	detta	projekt;	”Hur	kan	BAE	
Systems	Bofors	AB	förkorta	sina	ledtider?”	och	får	därmed	en	lägre	effekt	i	diagrammet.	

	

Effekt

Enkelhet

1.a) 1.b) & c)

1.	Flaskhalsar	enligt	statistiken	
					a)	Underleverantörer	
					b)	Inköp	
					c)	Planerare/Beredare	
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Figur	27	-	PICK-chart	över	resterande	förslag.	

Visuellt	diagram	
I	 det	 visuella	 diagrammet,	 som	 visas	 i	 figur	 3,	 byttes	 parametern	 enkelhet	 ut	 till	 tid.	
Detta	 gjordes	 för	 att	 få	 en	 visuell	 bild	 över	 hur	 förslagen	 förhåller	 sig	 till	 varandra.	

	

Några	av	 förslagen	bygger	på	varandra	och	är	därför	sammansatt	över	samma	tid	och	

tillsammans	 ger	 de	 en	 större	 effekt.	 Exempelvis	 är	 förslag	 3.	 Systemet	 och	 7.	 Gamla	
ordrar	 och	 felaktig	 information	 sådana,	 då	 de	 gamla	 ordrarna	 och	 den	 felaktiga	
informationen	skulle	lösas	i	och	med	att	systemet	uppdateras.	Samma	sak	gäller	förslag	
4.	 Tjänstefiering	 och	 marknadsföring	 och	 5.	 Överlämning	 till	 eftermarknad,	 då	
eftermarknadsavdelningen	 skulle	 kunna	 ha	 en	 bättre	 marknadsföring	 om	 de	 erhöll	
bättre	information	i	överlämningen	av	projekten.			

Tid

Effekt

Enkelhet

4.. 5. 6. 
7. 9. 10.

8.

2. 3. 
11. 12.

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.
12.

Ackumulerad effekt

Tid

13. Flaskhalsar	enligt	statistik	
14. Prioritet	och	arbeta	integrerat	
15. Systemet	
16. Tjänstefiering	och	

marknadsföring	
17. Överlämning	till	eftermarknad	
18. Många	förflyttningar	i	flödet	
19. Gamla	ordrar	och	felaktig	

information	
20. Dålig	ordning	
21. Reklamationer	
22. Dåligt	med	resurser	
23. Special	vs	standard	
24. Nuvarande	rutiner	som	inte	följs	

	

13. Prioritet	och	arbeta	integrerat	
14. Systemet	
15. Tjänstefiering	och	marknadsföring	
16. Överlämning	till	eftermarknad	
17. Många	förflyttningar	i	flödet	
18. Gamla	ordrar	och	felaktig	information	
19. Dålig	ordning	
20. Reklamationer	
21. Dåligt	med	resurser	
22. Special	vs	standard	
23. Nuvarande	rutiner	som	inte	följs	

Figur	28	-	Visuellt	diagram	över	den	ackumulerade	effekten	i	förhållande	till	tid	på	samtliga	
förbättringsförslag.	



Bilaga	6	 Manual	-	förbättringsförslag		 Sida	17	av	17	

	
	 B6.17	

Referenser	
[1]		 	Petersson	 P,	 Johansson	 O,	 Broman	 M,	 Blücher	 D,	 Alsterman	 H.	 Lean,	 gör	

avvikelser	till	framgång.	Uppl.	2.	Bromma:	Part	Media;	2009	

[2]		 Johannesson	H,	Persson	 J-G,	Pettersson	D.	Produktutveckling,	 effektiva	metoder	
för	konstruktion	och	design.	Uppl.	2.	Stockholm:	Liber;	2013.	

[3]	 Fransson	 M.	 Verkstadsindustrins	 tjänstefiering	 –	 en	 explorativ	 resa	 i	 det	 nya	
affärslandskapet	[Licentiatuppsats].	Karlstad:	Karlstads	universitet	 Institutionen	
för	ekonomi	Centrum	för	tjänster	forskning;	2004.	



	

	

	


