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Abstract
Today´s manufacturing companies are exposed to an increasing competition in the
marketplace. A main competitiveness to win the customers is short lead times. As a part
of this, scientific philosophies and methods within Lean have started to occur more often.
The theories are about creating efficient processes and producing the right product, with
the right quality at the right time. The last couple of years there is also an increased
knowledge about the importance of purchasing- and order management. According to
recent research, an efficient purchasing and order management process can help to
streamline the overall lead time within the manufacturing process.
To have sequence work processes are common, even though the administrative activities
can often be carried out in parallel. This leads to an unnecessary delay of the lead time.
The purpose of this study is, based on finding non-value-creating activities and problem
areas, to investigate how to reduce the lead times within the order process and then take
measures with appropriate methods.
It is a case study conducted at the technology development company Syntronic. The
empirical study was done through interviews and observations. To facilitate the analysis,
a herringbone chart was used to find out the causes of problem areas and non-valuecreating activities in the process. To clarify the process flow and where in the process the
identified problem areas arose, the observation was mapped through a value flow
analysis.
The following factors on an inefficient order management process have been identified:
inadequate communication, no standardized working methods, deficient planning,
insufficient business systems and no comprehensive view. Consequently, the appropriate
improvement measures and working methods such as 5S, Kaizen and TQM (Total Quality
Management), can be considered suitable for the case study. The analysis work also
inspired to develop a proposal for a new working method: 5S Administration Plus. The
new working model has the key focus on the importance of standardizing work routines,
following-up and evaluation to maintain continuous improvements.
The theoretical contribution of the study is the proposed model that integrated the
methods within Lean and can be applied as a streamlining tool in an administrative order
process. The practical contribution responds to the purpose and to the question regarding
how the order process can be made more efficient.

Keywords: order management, efficiency, lead times, Lean

Sammanfattning
Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens
kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har
vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom
verksamheterna. Teorierna handlar om att skapa effektiva processer och att producera rätt
produkt, till rätt kvalitet inom rätt tid. Under de senaste åren har en ökad medvetenhet för
inköp-och orderhanteringens betydelse trätt fram. Enligt tidigare forskning kan en
effektiv
inköps-och
orderhanteringsprocess
bidra
till
att
den
totala
tillverkningsprocessens ledtid effektiviseras. Sekventiella arbetsprocesser är vanligt
förekommande trots att administrativa handläggningsaktiviteter ofta kan utföras
parallellt, detta medför en onödig fördröjning av ledtiden. Studiens syfte är undersöka hur
orderhanteringsprocessen ledtid kan reduceras. En ledtidsreducering baserat på att finna
icke värdeskapande aktiviteter och problemområden inom och åtgärda dessa med hjälp
av lämpliga åtgärdsmetoder.
Arbetet är en fallstudie som utförts på teknikutvecklingsföretaget Syntronic. Arbetets
empiriska studie gjordes genom intervjuer, observationer och dokument. För att
underlätta analysarbetet användes ett fiskbensdiagram för att finna orsakerna till
problemområden och icke värdeskapande aktiviteter i processen. För att förtydliga
processflödet och vart i processen de identifierade problemområdena uppstod kartlades
observationen genom en värdeflödesanalys. Arbetets litteraturstudie bestod av teorier
kring orderhantering, effektivisering, ledtider och Lean.
Analysarbetet gav upphov till att bristande kommunikation, avsaknad av standardiserat
arbetssätt, bristande planering, bristande affärssystem samt bristande helhetssyn var
orsakerna till den ineffektiva orderhanteringsprocessen. Studien resulterade i att lämpliga
förbättringsåtgärder och arbetsmetoder kunde urskiljas. Metoder inom Lean som 5S,
Kaizen och TQM (Total Quality Management) ansågs kunna lämpa sig för fallstudien.
Analysarbetet inspirerade även till att utveckla förslag till en ny arbetsmetod: 5S
Administration Plus. Arbetsmodellen talar för vikten att standardisera arbetsrutiner, följa
upp och utvärdera för att bibehålla förbättringsarbetet.
Studiens teoretiska bidrag talar för hur kombinationen av metoder inom Lean kan
tillämpas som effektiviseringsverktyg i en administrativ orderhanteringsprocess. Det
praktiska bidraget svarar på studiens syfte och frågeställning angående hur
orderhanteringsprocessen kan effektiviseras.

Nyckelord: orderhantering, effektivisering, ledtider, Lean

Begreppslista
Orderhanteringsprocess

Administrativ process. Utgör mottagandet av offertförfrågan
till att kundorder utgör en IO (inköpsorder) och PO
(produktionsorder).

Materiell
tillverkningsprocess

Materiell tillverkning av produkt. Styrs av IO och PO,
resulterar i en färdig slutprodukt.

Total produktionsprocess Process från mottagandet av kundorder till att färdigställd
produkt når slutkund.
Offertförfrågan (OF)

Kundens anbud om upphandlingsprocess.

Inköpsorder (IO)

Beställning av varor och tjänster hos extern leverantör.

Produktionsorder (PO)

Material, kvantitet och tillverknings principer för att
färdigställa produkt.

Ordererkännande (OE)

Kontroll av att kundordern stämmer överens med offert. Sker
i form av en bekräftelse på att ordern skall utföras.

Bill of Material (BoM)

Förteckning över material, artiklar och materialkvantitet som
krävs för att tillverka en slutprodukt.

Nav Microsoft

Affärssystem.

Orderlogg

Registrering av kundorder i Excel.

Lean Production

Lean Production är en filosofier och metoder om hur man
hanterar resurser. Förkortas Lean.

Lean Administration

Lean inom administrativa processer.

5S

Sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana.

TQM

Total Quality Management. Ledningsfilosofi inom
kvalitetsarbete.

Kaizen

Japansk term för ständig förbättring.

Icke värdeskapande

Begrepp inom Lean. Aktiviteter i en process som inte skapar
värde för slutprodukten.

Förbättringsstrategi

Styrmetoder och principer. Hur aktiviteter kan förbättras.

Analysverktyg

Metod för att identifiera felaktigheter.

Åtgärdsmetod

Metod för att återställa/rättfärdiga en felaktig aktivitet eller
process.
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1.Inledning
Följande kapitel inleds med en introduktion som beskriver meningen med att genomföra
studien om
att
effektivisera
orderhanteringsprocessen. Därefter
följer
problembeskrivning, syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition.

1.1 Introduktion
För en globaliserad ekonomi anses konkurrenskraft vara den främsta framgångsfaktorn
inom dagens tillverkande företag. Att utveckla konkurrenskraft på den industriella
marknaden innebär att möta marknadens allt mer omfattande krav på korta ledtider,
kvalitetssäkring och möjlighet att anpassa sig till förändringar på den ständigt förändrade
marknaden (Prajogo, 2011).
Dagens tillverkande företag ingår i en försörjningskedja. Försörjningskedjan består av
flertal olika aktörer så som råvaruleverantörer, transportörer, tillverkare, grossistföretag
och slutkunder. De tillverkande företagen är vanligen industrier som utgör den största
delen av ledningen och styrningen av kedjan (Hillentoft, 2011). En väl organiserad
försörjningskedja är ett krav för att verksamheterna ska kunna utveckla effektiva
tillverkningsprocesser. För att uppnå effektivitet krävs att förbättring sker inom
verksamhetens rätta områden. Sörqvist (2004) menar att det ska vara en tydlig koppling
mellan företagets framgångsfaktorer, visioner, strategier och mål. Utveckling av
strategier har blivit en allt större prioritering. Strategin kan ses som en grund för
framtagandet av den nya produkten eller tjänsten när den beskriver hur verksamheten tar
till sig dess förutbestämda mål. Verksamhetens mål ska vara konkreta och uppnåbara
inom en given tidsram. Förutom en tydlig strategi krävs också en enhetlig arbetsmodell
som syftar till att skapa ett organiserat arbetssätt samt underlättar lärande och
kommunikationen inom verksamheten. Vid arbete med problemlösning och förbättring
är en enhetlig arbetsmodell av stor betydelse. Det är en viktig aspekt för att hjälpa
medarbetarna att utföra viktiga arbetsmoment och behålla rätt fokus enligt Sörqvist
(2004).
De senaste decennierna har det blivit allt vanligare att tillämpa Lean inom
tillverkningsföretagen för att uppnå produktivitet och konkurrenskraft. Lean är en filosofi
med grundläggande principer som vägleder till strategiska beslut. En av grundprinciperna
inom Lean är att eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Icke värdeskapande aktiviteter
handlar om aktiviteter eller moment som inte skapar något värde för slutprodukten i form
av väntan, överproduktion, onödiga transporter, onödiga lager, inkorrekta processer,
defekter, onödiga rörelser och outnyttjad kreativitet hos medarbetarna enligt Bergman &
Klefsjö (2012). En effektiv process består av värdeskapande aktiviteter och utgör
produktivitet och kostnadseffektivitet (Ibid).
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När man talar om effektiva processer benämns ofta korta ledtider som en aspekt. Ledtider
anses vara ett kritiskt område för företagen och det blir allt vanligare att åtgärder görs för
att effektivisera dem. Reducerade ledtider innebär att produkten eller tjänsten fortare kan
nå sin slutkund och på så sätt skapas förbättrad kundnöjdhet och lönsamhet. Det medför
även minskad kapitalbindning, bättre materialhantering, minskade kvalitetsbrister och
risker. Larsson (2008) menar att principerna kring Lean kan likväl tillämpas inom
administrativa processer som produktionsprocesser (Ibid).

1.2 Problembeskrivning
Som Olhager (2013) nämner kan den tillverkande aktörens genomloppstid delas in i tre
delar: inköps-och orderhanteringsledtid, produktionsledtid och lagring-och
distributionsledtid. Denna studie kommer fokusera på effektivisering av fallföretagets
orderhantering och hur dess ledtid kan reduceras. En ledtidsreducering baserat på att
åtgärda problemområden och finna en lämplig arbetsmetod som kan standardiseras för
orderhanteringen. Kraljic (1983) menar att oberoende av verksamhet är det viktigt att se
inköpsprocessen som en del av försörjningskedjan. Olhager (2013) nämner att ju tidigare
kundorderpunkten ligger i tillverkningsprocessen desto lättare är det att uppnå en
ledtidsreducering. Företag som tillverkar kundorderstyrt har kundorderpunkten så tidigt i
processen som redan vid inköps-och orderhanteringen. En effektiv inköps-och
orderhantering kan på så sätt bidra till att den totala tillverkningsprocessens ledtid
reduceras (Kraljic, 1983).
Tillgängligheten av relevant litteratur och teori för Lean inom administrativa processer
upplevs vara mer bristfälligt i jämförelse med Lean inom materiella
tillverkningsprocesser.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att identifiera icke värdeskapande aktiviteter och problemområden
inom orderhanteringsprocessen och ge förslag på en förbättrad arbetsmetod som kan bidra
till att orderhanteringsprocessens ledtid reduceras.

Frågeställningar
1. Vilka icke värdeskapande aktiviteter och problemområden kan identifieras i
orderhanteringsprocessen?
2. Vilka aktiviteter och områden i orderhanteringsprocessen skulle kunna
effektiviseras med avseende på ledtider?
3. Hur skulle Lean kunna fungera som förbättringsåtgärd i
orderhanteringsprocessen?
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1.4 Avgränsningar
Avgränsningar har gjorts till att inte analysera hela produktflödet utan kommer endast ske
inom den interna orderhanteringsprocessen i ett tillverkande företag. Ingen analys sker
kring den materiella tillverkningsprocessen.

1.5 Disposition
Arbetet har strukturerats enligt följande. I kapitel två̊ redogörs för studiens metodval och
val av fallföretag, följt av kapitel tre där centrala begrepp och teorier förklaras. I kapitel
fyra presenteras resultat och empirisk data, följt av kapitel fem där teori ställs emot
resultat i en diskussion och analys. I kapitel sex presenteras den slutsats som arbetet lett
fram
till
som
svarar
på̊
arbetets
syfte
och
frågeställningar.
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2. Metod
I följande kapitel förklaras val av fallföretag och metoder för studiens arbetsgång.
Följande delkapitel beskriver studiens tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder samt
analysmetod med tillhörande figurer som förtydligar. Till sist beskrivs den metodkritik
som använts för att säkerställa studiens giltighet. Avslutande beskrivs forskningsetik.

2.1 Tillvägagångssätt
Studien inleddes med en förberedande litteraturstudie av ämnesområdet för att skapa en
förbättrad kunskap om fallföretagets område och bransch. Teori kring
tillverkningsprocesser, ledtider, effektivisering och Lean samt om fallföretaget i sig.
Därefter skapades ett relevant syfte som ligger till grund för studiens utförande. Syfte
ämnar sig åt att undersöka hur ledtiden av fallföretagets orderhanteringsprocess skulle
kunna effektiviseras med avseende på ledtider. En effektivisering som syftar till att
identifiera problem och finna lämpliga åtgärdsmetoder samt en förbättrad arbetsmetod för
orderhanteringen. Studiens syfte utgör en normativ problematisering. För att kunna
utforska och besvara studiens syfte och frågeställningar användes analysmetoderna
fiskbensdiagram och värdeflödesanalys.
Fallstudien gjordes inom ett tillverkande företags process som studerades i sin verkliga
miljö. Studien utfördes inom orderhanteringsprocessen som endast utgör en del av den
totala produktionsprocessen, vilket gör att studien inte är ur ett holistiskt perspektiv
(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Avgränsning bestämdes utifrån vad den förberedande
litteraturstudien visade vara ett relevant avgränsningsområde i förhållande till studiens
syfte. Begränsningen beaktades även till vad som ansågs vara rimligt att undersöka i
förhållande till studiens begränsade tidsram. Figur 1 på nästa sida visas en
sammanfattning av datainsamlingsmetod kopplat till studiens syfte och frågeställning.
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Figur 1. Sammanfattning av datainsamlingsmetod kopplat till frågeställning och syfte.

2.2 Forskningsmetod
För att uppfylla målet med studien skall studiens syfte och frågeställning kunna besvaras.
Det kräver en noggrann undersökning av strategier och metoder vid val av
tillvägagångssätt. För att studien skulle uppnå akademisk relevans valdes en empirisk
studie på fallföretaget i samband med en litteraturstudie. Litteraturstudien används för att
tolka och koppla empirisk data på ett analytiskt sätt (Solberg & Solberg, 2013). Studiens
empiriska data analyserades genom en tematisk analys i form av ett fiskbensdiagram.
Empiriska data hämtades genom intervjuer, observationer och dokument och genom att
använda ett fiskbensdiagram kunde potentiella problem och dess uppkomst identifieras.
Figuren nedan visar fiskbensdiagrammet enligt Larsson (2008).

Figur 2. Fiskbensdiagram enligt Larsson (2008).
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Icke värdeskapande aktiviteter och problemområden som identifierats vid
datainsamlingen delas in under diagrammets rubriker. Syftet med fiskbensdiagrammet är
att underlätta analysarbetet genom att organisera orsaken till att problem uppstått genom
att bryta ner dem till mer detaljerade orsaker. På så sätt kan åtgärder lättare vidtas
(Sörqvist, 2004).
Genom att göra en värdeflödesanalys skapas en helhetsbild av flödet och det bidrar till att
se vart i processen som värde skapas för att inte suboptimera förbättringsarbetet (Naylor,
et.al., 1999). Efter att fallstudiens icke värde skapande aktiviteter och områden
identifierats kartlades flödet genom en värdeflödesanalysen. Den syftade till att kartlägga
orderhanterings flöde för att skapa en bild av vart i processen icke värdeskapande
aktiviteter och problemområden uppstod. Åtgärdsmetoder behöver anpassas väl utifrån
vart i processen problemet uppstår (Naylor, et.al., 1999).

2.3 Forskningsansats
Enligt Blomqvist & Hallin (2015) kan kopplingen mellan teori och empiri ske på olika
sätt. Antingen fungerar litteraturen som ett medel för att identifiera teorier och idéer som
testas genom att utföra en empirisk studie på ett verkligt fall. En eller flera hypoteser
formuleras utifrån vad teorierna säger om det relevanta ämnet. Därefter tas en studie fram
som genomförs för att se om hypoteserna kan verifieras eller falsifieras. Om studiens teori
används enligt denna funktion har en deduktiv forskningsansats använts (Ibid).
En empirisk studie kan utföras utifrån ett problem som identifierats, och teori används för
att tolka och utveckla bättre förståelse för empiristudiens resultat. Om teorin används
enligt denna funktion beskriver Blomqvist & Hallin (2015) det som en induktiv
forskningsansats.
Det talas även om en abduktiv forskningsansats som växlar mellan den deduktiva och
induktiva ansatsen. Koppling sker mellan litteraturens idéer och teorier och det empiriska
material som studeras, samt hur litteraturen påverkar förståelsen av det empiriska
materialet och tvärtom. Blomqvist & Hallin (2015) menar att den abduktiva ansatsen har
sin styrka i att den innebär stor lyhördhet för det empiriska materialet (Ibid).
Studien har med hjälp av den inledande litteraturstudien bidragit till bättre förståelse för
fallstudiens empiri. Under fallstudiens gång har empiri och teori analyseras parallellt, när
ny empiri samlats in har den analyserats och jämförts med teorin. Process upprepas
kontinuerligt under studiens gång i form av en abduktiv ansats. Den insamlade teorin står
till grund för litteraturstudien och framtagandet av den teoretiska referensramen.

2.3.1 Kvalitativ-och kvantitativ forskningsansats
En kvalitativ ansats används för att för att studera och utveckla sammanhang, förståelse
och nya kunskaper av den empiriska studien. Olsson & Sörensen (2007) anser att en
kvalitativ ansats i förhållande till en fallstudie skapar en mer trovärdig empiri än till
exempel vid en kvantitativ ansats där lite information från flera olika fallföretag ska
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sammanställas till att svara på studiens syfte och frågeställning. En kvantitativ
forskningsansats innebär att data samlas in från exempelvis stora stickprov eller
enkätundersökningar och kvantifieras i kategorier eller i siffror (Olsson & Sörensen,
2007).
Studiens kvalitativa forskningsansats har utförts i form av intervjuer, observationer och
tillgång till vissa arbetsdokument. Arbetssätt och rutiner har studerats för att skapa bättre
förståelse för studiens problemområde. Den kvalitativa ansatsen har bidragit till insikt om
möjliga till förbättringsområden.

2.4 Datainsamlingsmetod
Datainsamling har gjorts via litteraturstudier och insamling av empiriska data på
fallföretaget. Hur undersökningarna gick till och vad som erhölls vid de olika
datainsamlingsmetoderna beskrivs i delkapitel nedan.

2.4.1 Urvalsstrategi
När studiens fallföretag har utsetts är det viktigt att börja planera studiens urvalsstrategi.
Ett urval är en bestämmelse av vad och vem som ska observeras, samt hur och när det ska
observeras. Vid kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av ett målinriktat urval,
som enligt Bryman (2011) är ett strategiskt urval och bestäms utifrån vad som önskas
upptäckas
och
vad
forskaren
vill
utveckla
förståelse
för
(Ibid).
Studiens syfte var att finna en arbetsmetod som kan bidra till att effektivisera
orderhanteringens reducera dess ledtid. Därför valdes ett tillverkande företag där
orderhanteringen i dagsläget saknade arbetsmetod och ansågs kunna effektiviseras.
Urvalet av empirisk data på fallföretaget riktande sig enbart till avdelningar som ansågs
röra orderhanteringen: marknad, orderadministration, produktionsplanering och inköp.
Valet av intervjuer och observationer gjordes till anställda med tjänster som rörde
orderhanteringen. Fallföretagets identifierade problematik inom orderhanteringen är inte
ovanlig inom dagens tillverkande företag, studiens anses därför vara generaliserbar inom
företag av liknande karaktär.

2.4.2 Litteraturstudie
Litteraturstudien redogör för tidigare forskning kring studiens ämnesområde. Teoretiska
referensramen beskriver den eller de teorier som används för att förstå det empiriska
material som samlats in. Litteratur- och teoriavsnitt innehåller forskning som är relevant
för studiens syfte (Blomkvist & Hallin, 2015).
Studien inleddes med en förberedande litteraturstudie för att skapa en förbättrad kunskap
och förståelse av fallföretagets område och bransch. Teori kring tillverkningsprocesser,
ledtider, effektivisering och Lean utforskades. Litteraturstudien skedde kontinuerligt
under studiens gång. Största del av litteraturstudien gjordes i mån om att skapa en
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teoretisk referensram relevant för studiens syfte med hjälp av böcker, tidigare
kursmaterial och vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar hämtades från
databasplattformar som Discovery, Science Direct och Mendeley med noggrannhet om
att artiklarna bör vara aktuella i tiden samt vara vetenskapligt granskade.
Under studiens gång upptäcktes en viss begränsning av tillgänglig litteratur för just
sökområden för orderhanteringsprocesser i tillverkande företag, samt ledtidsreducering
av orderhanteringsprocesser. Ord som Supply chain management, effektivisering av
processer, åtgärdsmetoder och Lean användes därför som främsta sökord. Sökorden visas
i Tabell 1 på nästa sida. Dessa sökord resulterade även i annan relevant teori och
vetenskapliga artiklar som var användbara inom studien. Insamlade litteratur följer i den
teoretiska referensramen under kapitel 3. Litteraturstudien har bidragit till större
förståelse för fallföretagets problemområden. Det bidrog till förbättrad förståelse för hur
problem har uppstått samt hur de kan åtgärdas med hjälp av lämpliga åtgärdsmetoder,
arbetsmetoder och strategier.

Frågeställning

Sökord

Frågeställning 1

➢ Orderhantering
➢ Värdeflödesanalys
➢ Icke värdeskapande
aktiviteter

Frågeställning 2

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tillverkningsprocesser
Orderhanteringsprocesser
Ledtidsreducering
Effektivisering
Ordererkännande
Orderplanering
Inköpsplanering

Frågeställning 3

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Supply chain management
Supply chain strategy
Lean
Kaizen
5S
TQM

Tabell 1 . Sökord.

2.4.3 Fallstudie
Blomkvist & Hallin (2015) förklarar en fallstudie som en utforskande forskningsmetod
och innebär att man undersöker ett fall på ett enskilt eller flera fallföretag. En fallstudie
genererar detaljrik empiri där verklighetens komplexa situationer kan fångas upp bra.
Empiri från ett fall insamlas (explanans) för att kunna beskriva och förklara fenomenet
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som beskriv i studiens syfte (explanandum). Ett fenomen kan vara en upptäckt
problematik som visat sig inom fallföretaget. Empirin ska utgöra tillräckligt mycket
information för att studiens fenomen ska kunna utforskas, förklaras och beskrivas (Ibid).
Vilken typ av fallstudie man väljer beror på studiens syfte och frågeställning, det vill säga
problematiken. Fallstudiens ansats kan vara explorativ, explantiv, prediktiv, normativ,
deskriptiv, genomförande eller utförande. Den normativa ansatsen syftar till att undersöka
vad som är rätt och fel inom fallföretaget, samt hur situation borde vara och vad som
prioriteras. Till exempel att en kund vill ha en viss ledtid, men ledtiden är inte denna.
Varför är den inte det? Prioriteras annat framför att uppnå kundens begärda ledtid? Det
vill säga hur ska fel bli rätt? (Blomkvist & Hallin, 2015).
En fallstudie ska utföras på ett systematiskt när det gäller val av datainsamlingsmetoder.
Ett systematiskt sätt innebär att valen ska kunna motiveras och redogöras. Vid fallstudier
är öppenheten för förändring av studiens syfte och frågeställning vanligt på grund av att
en fallstudie ofta kan leda till nya upptäckter inom ämnesområdet, vilket Blomqvist &
Hallin (2015) anser ha en positiv påverkar den kritiska hållningen som utmärker ett
samhällsvetenskapligt arbete av hög kvalitet (Ibid).
Det kan vara svårt att bedöma empiris generaliserbarhet. Blomkvist & Hallin (2015)
menar att en fallstudie inte anses vara statistiskt generaliserbar, på grund av att
fallstudiens resultat ofta skiljer sig mycket åt från fall till fall. En analytisk
generaliserbarhet kan däremot passa in på fallstudier. Analys görs kring hur resultatet från
fallstudien kan vara tillämpbara i andra liknande fall. Det krävs dock en väldigt noggrann
och detaljerad redovisning av fallet för att resonemanget ska anses vara hållbart (Ibid).
Fallstudien observerade orderhanteringsprocessen på det viset den normalt sker. Där av
kunde orderhanteringen studeras och kunskap om att finna förslag till förbättring kunde
fördjupas. Fallstudien gör det möjligt att svara på studiens syfte och frågeställningarna.
Studien anses i detta fall vara av den karaktär att studien skulle kunna tillämpas inom
liknande verksamheter. Vid viss begränsning av teoriutbudet kunde den insamlade
empirin användas som komplement till avsaknad eller bristfällig teori.
Att göra en fallstudie av enskild karaktär anser Blomqvist & Hallin (2015) skapa en
tydligare bild av studiens specifika objekt. Fallstudier med multipel karaktär som ger en
bredare och mer generell bild av det studiens ämnesområde (Blomqvist & Hallin, 2015).
Fallstudien avgränsas inom fallföretagets orderhanteringsprocess, vilket betyder att
studien är av enskild karaktär. Orderhantering är viktig del av verksamhetens
tillverkningsprocess och valdes därför som objekt för fallstudien. Tillverkningen sker mot
kundorder och därför är det extra viktigt att alla delprocesser från offert och order till
leverans sker effektivt för att ledtiden ska kunna minskas. Genom att kartlägga
orderhanteringsprocessen kan eventuella problem och icke värdeskapande aktiviteter
upptäckas så att potentiella förbättringsförslag kan tas fram. Som Larsson (2008) nämner
ska förbättringsförslagen vara relevanta för att kunna tillämpas inom den administrativa
processen (Ibid).
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Empiri har samlats in genom flera olika datainsamlingsmetoder för att skapa en så tydlig
bild som möjligt av orderhanteringsprocessen. I delkapitlen nedan beskrivs de
datainsamlingsmetoder som använts.

2.4.4 Primär- och sekundärdata
Data kan insamlas som empiriskt material från både primär-och sekundärkällor.
Intervjuer och observationer är exempel på vanliga primärkällor. Fördelar med
primärdata från intervjuerna och observationerna är att de oftast är anpassade till att
undersöka och ge svar till problemställningen och är förstahandsinformation direkt från
källan, vilket ökar datans tillförlitlig och användbarhet. Sekundärdata samlas in från
andrahandskällor som har samlats in vid tidigare undersökningar, vilket kan medföra en
mindre användbarhet då problemställningen kan skilja sig från den data som
sekundärkällorna kan erhålla. Sekundärkällor kan används främst som litteraturstudie i
teoretisk referensram (Andersen & Schwenke, 2013).
Fallstudiens insamlade data består av både primär-och sekundärdata. Primärdata
insamlades genom en kvalitativ ansats i form av intervjuer och observationer på
fallföretaget. Fallföretaget gav även tillgång till sekundärdata i form av
orderadministrationens arbetsdokument som beskriver arbetsrutinerna steg för steg.

2.4.5 Intervjuer
Blomkvist & Hallin (2015) beskriver intervjuer som en lämplig datainsamlingsmetod när
det finns intresse för att utveckla förståelse av ett fenomen, upptäcka nya dimensioner
och få en mångtydighet av studien. Intervjumetoden är djupgående och där av också
tidskrävande. Blomqvist & Hallin (2015) påstår att det är den vanligaste metoden att
insamla empiri på i kvalitativ data på. Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller
semi-strukturerade. En ostrukturerad intervju innebär att det inte görs några specifika
förberedelser kring intervjufrågorna, endast övergripande rubrik eller ämnesområde har
bestämts. Semistrukturerad intervju är den vanligaste intervjumetoden och genererar ofta
mycket detaljrik och värdefull information då intervjumaterialet är väl strukturerat och
inriktat på ett eller flera specifika områden. Intervjuer kan vara bra att komplettera
observationerna med och kan utföras under tiden observationerna pågår (Blomqvist &
Hallin, 2015).
I fallstudien har semistrukturerad intervju med inslag av kompletterande följdfrågor
använts. Intervjuformen gjorde att respondenterna kunde svara på så sätt att intervjun
fortlöpte i form av följdfrågor. Detta gav upphov till en detaljrik information. Fyra
intervjuer utfördes på fallföretaget, se tabell 2 nedan. Intervjuerna utfördes med anställda
som på något sätt berörde orderhanteringen. På så sätt skapades en förbättrad förståelse
för orderhanteringsprocessen, samt att det gav en helhetsbild av hur orderhanteringen
påverkar resterande flödet av den totala produktionsprocessen. Syftet med intervjuerna
var att skapa förståelse för aktiviteter och arbetsrutiner inom orderhanteringen. Stort
fokus låg på att ställa frågor kring hur de anställda utförde sitt arbete idag, vad som kan
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förbättras samt hur den optimala orderhanteringsprocessen skulle se ut utifrån enskild
personals åsikt.
Vid några av intervjutillfällena gjordes även observationer, till exempel av funktioner
inom datasystem eller arbetsdokument. Intervjuerna stödjer möjligheten för att kunna
svara på studiens syfte och frågeställning. I Tabell 2 beskrivs intervjutillfällena och
frågeställningarna återfinns som bilaga 1.

Datum

Respondent

Data

Tid

2019-04-16

Projektledare

- företagsinformation, arbetsmetoder,
rutiner, informationskanaler,
förbättringsmöjligheter

1h

2019-04-16

Orderadministratör

- offerter, orderregistrering, IT-system, 30
arbetsmetoder, rutiner
min

2019-04-25

Inköpschef

- orderhanteringsprocessen,
inköpsrutiner, affärssystem,
förbättringsmöjligheter

1h

2019-04-25

Produktionsplanerare - orderplanering, beredning,
arbetsmetoder, IT-system,
förbättringsmöjligheter

1h

Tabell 2 . Intervjutillfällen.

2.4.6 Observationer
Blomkvist & Hallin (2015) beskriver observation vara en datainsamlingsmetod som
används för att iaktta och samla in data i dess verkliga situation. Observationer används
för att skapa en förbättrad förståelse för studiens problemställning och det insamlade
materialet kan användas som förklaring (Ibid).
För att stärka materialet från intervjuerna anser Andersen & Schwenke (2013) att det kan
vara lämpligt att kombinera observationerna med en annan undersökningsmetod, till
exempel genom att föra intervjuer och observationer samtidigt. Genom att göra en
förhandsintervju gör man personen som ska observeras beredd på hur observationen
kommer gå till och vad som kommer observeras. Därefter görs observationen följt av en
andrahandsintervju som kontrollerar hur deltagaren upplever arbetssituationen och hur
detta stämmer överens med observationen (Ibid).
Under fallstudiens gång gjordes kontinuerliga observationer av orderhanteringens
övergripande flöde och dess handläggningsaktiviteters ordningsföljd, ledtider, processens
innefattande tjänster och personal samt daglig kommunikation och informationsflöde. På
så sätt samlades kvalitativa primärdata. Störst mängd informations gavs från de
observationerna som gjordes vid intervjutillfällena. Under intervju med
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orderadministratör gjordes den första observation av hur affärssystemen användes vid
mottagandet av offert och kundorder. Vilket gav en förbättrad förståelse för användningen
av systemet och dess vikt vid orderhanteringen, samt gav en uppfattning av hur denna
arbetsrutin skulle kunna förbättras. Intervjusamtalet innan observationen var i form av en
förhandsintervju där personalen förbereddes på vad som skulle observeras. Till följd av
observationen fortsatte intervjusamtalet i form av en efterhandsintervju för att kontrollera
att observationen stämde överens med hur deltagaren upplever arbetssituationen. På så
sätt kunde observationsdata säkerställas.
Vid intervju med produktionsplanerare gjordes den andra observation av hur affärssystem
och affärssystem användes vid beredning av den aktuella ordern. Beredning av ordern
visades steg för steg, vilket gav förbättrad förståelse för systemets funktion samt gav
insikt i arbetets omfattning och tidsbehov. Innan observationen förbereds deltagaren på
vad som skulle observeras i form av en förhandsintervju. Efter observationen
kontrollerades intrycket som gavs vid observationen med deltagaren i form av en
efterhandsintervju.
Syftet med observationerna var att skapa en förbättrad förståelse för hur omfattningen av
arbetet inom respektive delprocess, samt att identifiera icke värdeskapande aktiviteter och
möjligheter till förbättring. Observationerna gav informationsunderlag för framtagandet
av lämplig arbetsmetod för att effektiviserametod för orderhanteringen. Observationerna
var nödvändiga för att kunna kartlägga orderprocessens värdeflödesanalys.
Värdeflödesanalysen syfte är att identifiera icke värdeskapande aktiviteter och slöseri
inom processer (Rahani,A., Al-Ashra, M., 2012). Observationstillfällena beskrivs i Tabell
3 som visas på nästa sida.
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Datum

Observation

Data

Tid

2019-04- 16 Affärssystem (Excel)

- registrering av offert och
kundorder i affärssystem

20 min

2019-04-25

Affärssystem (Excel),
affärssystem (NAV
Microsoft)

- beredning av
produktionsorder och
inköpsorder, registrering av
BoM i affärssystem

20–30 min

2019-04-16
2019-04-25

Orderhanteringsprocessen

- övergripande flöde:
handläggningsaktiviteters
ordningsföljd, ledtider,
planering, processens
innefattande tjänster och
personal. Samt daglig
kommunikation-och
informationsflöde.

1h

Tabell 3 . Observationstillfällen.

2.4.7 Dokument
Dokumentinsamling är enligt Blomqvist & Hallin (2015) vanligt att använda som en utav
flera datainsamlingsmetoder när man utför en fallstudie. Dokument kan användas för att
stödja verkliga händelser och faktiska förhållanden. Det kan vara empiriskt material i
form av både primär-och sekundärkällor som till exempel brev/mail, självbiografier,
foton, officiella dokument, listor, dokument från organisationer, virtuella produkter och
massmediaprodukter är exempel på dokument (Ibid).
Fallföretaget gav tillgång till vissa arbetsdokument inom orderadministrationsprocessen
som beskrev orderadministratörens arbetsrutiner steg-för-steg. Detta i form av
sekundärdata. Syftet med tillgången till dokumentet var att ge en mer detaljerad och tydlig
beskrivning av arbetsrutinerna vid orderhanteringen som är svåra att förklara med ord.
Dokumenten gav även stöd för data från intervjuerna och observationerna. Dokumenten
ger även underlag för att svara på studiens syfte och frågeställningarna.

2.5 Analysmetod
Det empiriska material som samlas in ska sorteras, struktureras och bearbetas på ett
kritiskt sätt. Därefter väljs en analysmetod utifrån om empiriska data är kvalitativ eller
kvantitativ. Tematisk analys är ett vanligt sätt att analysera kvalitativa data enligt
Blomqvist & Hallin (2015). Det innebär att det empiriska materialet delas upp och
sorteras under rubriker och med hjälp av dessa kategorier kan frågeställningar och syfte
besvaras
(Blomqvist
&
Hallin,
2015).
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Studiens insamlade litteratur kommer utgöra den teoretiska referensramen. I studiens
analyskapitel kopplas insamlad empiri till teoretisk referensram och jämförs för att
diskutera studiens syfte och svar på frågeställningar. Stor vikt lades vid den att granska
den analytiska generaliserbarheten som enligt Blomqvist & Hallin (2015) vanligen utgör
fallstudier. Det innebär att den insamlade empirin ifrågasätts och granskas kritisk med
hjälp av vad studiens teoretiska referensram säger. Figur 3 nedan visar hur insamlad data
analyserats och kritiskt granskats för att slutligen leda fram till slutsatsen som svarar på
studiens syfte och frågeställningen i kapitel 6.

Figur 3. Översikt av hur analyserad data har lett fram till studiens slutsats.

2.6 Metodkritik
Det är viktigt att vara noggrann vid val av fall och tillvägagångssätt vid utförandet av en
fallstudie. Valet av fall, datainsamlingsmetoder och analysmetoder ska tydligt kunna
redogöras för, motiveras av och reflekteras kring. Samt en utvärdering av hur studien gått
(Blomkvist & Hallin, 2015). Dessa aspekter redogörs i följande delkapitel.

2.6.1 Validitet
God validitet handlar om att insamla rätt data och tolka den på rätt sätt (Blomqvist &
Hallin,2015). Litteraturstudien utfördes inom det ämnesområde som problem, syftet och
frågeställningarna utgör. Den teoretiska referensramen ska stämma överens med vad som
sägs angående studiens syfte och frågeställning i analys-och diskussionskapitlet.
Datainsamlingsmetoder ska stämma överens med studiens problematisering. Analys och
diskussion ska handla om att besvara frågeställning och syfte (Ibid).
Blomqvist och Hallin (2015) påstår att uppsatsförfattare bör läsa in sig på ett brett
ämnesområde och orientera sig väl med ämnet, för att göra det lättare att förstå den
vetenskapliga studien. Ett noggrant och väl genomtänkt metodval har stärkt studiens
validitet.
Studien inleddes med en förberedande litteraturstudie inom studiens ämnesområde.
Flera datainsamlingsmetoder användes för att skapa en god validitet. Intervjuer,
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observationer och dokumentinsamling. Intervjupersoner valdes utifrån vilka anställda
som ansågs ha störst kunskap och erfarenhet inom respektive intervjus ämnesområde.
Utöver den empiriska data gjordes en litteraturstudie med hjälp av litteratur och databaser.
Rekommenderat kursmaterial från tidigare kurser har använts och tolkats som relevant
data. Data säkerställs genom att författaren vid tidigare tillfälle redan bekantat sig med
den, vilket gör den lättare att tolka. Vetenskaplig litteratur hämtades från databaser där
litteraturen är vetenskapligt granskad. För att höja studiens kvalitet ytterligare har
kontinuerlig handledning från handledare och examinator på skolan gjorts, samt
avstämningsmöten på fallföretaget vid behov. Vilket gav ytterligare perspektiv på
insamlad data, litteraturstudier och rapportstruktur.

2.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att studera en sak på rätt sätt, det vill säga säkerheten i sättet att
undersöka. Blomkvist och Hallin (2015) anser att uppsatsförfattare måste ha ett kritiskt
förhållningssätt i sökandet av litteratur. Ett ifrågasättande förhållningssätt till litteratur
och metoder ska används för att tidigare forskning ska kunna levereras. Även
presenterade och slutsatser ska ha tolkats kritiskt (Ibid).
Vid intervjuerna valdes en person ut från varje avdelning av orderhantering. För att stärka
reliabiliteten av intervjuerna formulerades intervjufrågorna till vilken information som
ansågs vara användbar inom respektive avdelning. Vid intervjun med
orderadministratören granskades intervjusvaren och observation utifrån vad som
framkom i de förskrivna arbetsdokumenten beskriver arbetsrutinerna. På sätt granskades
reliabiliteten av intervju-och observationsdata. För att stärka reliabiliteten ytterligare
gjordes förhandsintervjuer för att förbereda observationsdeltagarna på vad som kommer
observeras. Till följd av observationen gjordes efterhandsintervjuer för att kontrollera att
observationerna stämmer överens med hur intervjupersonen upplever sin arbetssituation.
Blomkvist & Hallin (2015) påstår att sekundärdata i form av dokument kan vara svår att
avgöra reliabiliteten på för en utomstående. Dock var den inom fallstudien nödvändig för
att kunna avgöra intervjusvarens och observationernas reliabilitet. Att tolka
arbetsrutinerna ifrån de olika perspektiven var viktig för att skapa en allsidig bild av
problematiken.
Ofta används induktiva ansatser inom fallstudier, där man låter teorin växa fram ur
empirin parallellt med analysarbetet (Blomkvist & Hallin). Valet av att göra en abduktiv
ansats som kombinerar en induktiv-och deduktiv ansats stärker litteraturstudiens
reliabilitet.

2.7.3 Generalisering
En generaliserbar forskningsmetod betyder att den utförda studien ska kunna tillämpas
inom liknande fall och ge ett liknande utslag. Blomqvist & Hallin (2015) nämner dock
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kritiken mot fallstudie som forskningsmetod. Metoden anses vara subjektiv och primitivdet vill säga ovetenskapliga. Blomqvist och Hallin (2015) indikerar att så länge
fallstudien är systematiskt utförd med noggrant val av fall, val av datainsamlingsmetod
och analysmetod, samt en tydlig redogörelse för detta, i kombination med motivering av
och reflektion kring de val som gjorts så kan fallstudien bemöta denna kritik.
En fallstudie anses heller inte resultera i statistisk generaliserbarhet. Det går inte att hävda
att studiens resultat av det specifika fallet med statistisk sannolikhet gäller för alla andra
liknande fall. Däremot kan en väl utförd och beskriven studie tala för den analytiska
generaliserbarheten. Analytisk generaliserbarhet innebär att studiens resultat diskuteras
och analyseras kring på vilket sätt resultatet kan vara generaliserbara i andra liknande fall
(Ibid).
Studien undersöker enbart en analysenhet inom fallföretaget, det vill säga
orderhanteringsprocessen. Olsson & Sörensen (2007) menar att valet av antalet
analysenheter påverka studiens möjlighet att kunna tillämpas inom andra liknande
verksamheter. Användning av fler analysenheter stärker generaliserbarheten (Ibid).

2.7 Forskningsetiska principer
Forskning är viktigt både för människan och samhället utveckling. Där av
forskningskravet som syftar till samhället och samhällets medlemmar ska bedriva
forskning som inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Samhällets
medlemmar besitter ännu ett berättigat krav, individskyddskravet som syftar på skydd
mot otillbörliginsyn, exempel i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet är
utgångspunkten för de forskningsetiska principerna och utgör i fyra huvudkrav:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiella kravet och nyttjandekravet.
(Vetenskapsrådet, 2002).
Vid utförd fallstudie har hänsyn tagits till forskningskravet och de forskningsetiska
principerna. Empiriska data från fallföretaget har enbart använts i studiens syfte och
kommer inte användas efter avslutat studie.
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3. Teoretisk referensram
Följande kapitel beskriver centrala teorier och begrepp för studien. Dessa är processer,
ledtider, Lean Production samt strategier, analysverktyg och arbetsmetoder för
förbättringsarbete.

3.1 Vad är en process?
Det finns många definitioner av vad en process är. En process kan förklaras som en
“begränsad mängd samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte”
(Sörqvist, 2004:101). Processen består av en mängd aktiviteter som ömsesidigt samverkar
i form av ett nätverk. De flesta flöden inom verksamheten utgör en process. Vanligt
förekommande är att man ser processen som vägen från ett kundbehov till att kundens
behov uppfylls i form av en slutprodukt. En process identifieras utifrån följande:
➢
➢
➢
➢
➢

En process har kunder och leverantörer
Processer är repetitiva
Processer beskriver flöden i organisationen
Processer skapar kundvärde
Processer har bestämda syften och mål

Ofta skiljer man mellan huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.
Huvudprocesser är sådana processer som skapar värde för den externa kunden och som
avspeglar sig i verksamhetsidé och vision. Detta gör huvudprocesserna helt unika för
varje enskild verksamhet. Stödprocesser är sådana processer som krävs för att för att
övriga processer skall fungera effektivt. Exempel på vanligt förekommande stödprocesser
är ekonomisk redovisning, personalvård, kvalitetsarbete, IT-stöd och miljöarbete. En
verksamhets ledningsprocess är sådana processer som behövs för att leda och styra övriga
processer. Ledningsprocessen utgör aktiviteter som strategisk planering, framtagande och
informering
av
mål,
verksamhetsuppföljning,
kompetenssäkring
och
verksamhetsutveckling (Ibid).

3.1.1 Processen gränssnitt
Den totala processen gränssnitt delas upp mellan olika enheter, avdelningar och
funktioner. Van Weel (2012) beskriver hur produktionsverksamheters gränssnitt finns
mellan delprocesserna:
● inköps-och orderhanteringsprocess
● materiell tillverkningsprocess
● lagring-och distributionsprocess
Sörqvist (2004) beskriver att vanligtvis bryts processen ner från övergripande process till
delprocess, aktivitet och arbetsmoment. Processens samordning brister ofta på grund av
gränssnitten. Personalens kommunikation i gränssnittet mellan avdelningarna är ofta
dålig och ineffektivitet uppstår ofta. På grund av det finns det många skäl till att arbeta
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med processer. En av anledningarna är att många verksamheter idag återfinner stor del av
förbättringsmöjligheterna i gränssnitten när suboptimering uppstår (Ibid).

3.1.2 Processens roller
Processen innefattar tre roller: kund, producent och leverantör. Dessa tre roller är sedda
ur verksamhetens totala perspektiv. Kunden skapar ett behov hos producenten, när
behovet är framställt av producenten kan det levereras av leverantören till kunden.
Kundens behov uppfylls och processen har nått sitt mål. Rollerna knyter samman grunden
för verksamhetens process (Van Weel, 2012).

3.1.3 Processorientering
Processorientering kan se olika ut beroende på verksamhet, men handlar grundläggande
om att undersöka och utveckla kundbehov, kvalitet och effektivisering. Vissa
verksamheter ser orienteringen som en stödfunktion för att dokumentera kvalitetssystem,
medan andra använder det som grunden till förbättringsarbete och utveckling. Några
andra
fördelar
med
processorientering
enligt
Sörqvist
(2004)
är:
●
●
●
●
●
●
●

En bra helhetsbild uppnås hos medarbetarna
Kundfokus kan förbättras
Processarbetet skapar en grund för förbättring
Verksamhetens förändringsstabilitet ökar
Komplexa organisationer kan lättare förenklas
Underlättar lärande och benchmarking
Gott ledarskap ökar då processstrukturen ställer höga krav på ledarskap

För att kunna förbättra en process måste den analyseras och helt eller delvis kartläggas.
Det innebär att det tas fram ett flödesschema tillsammans med aktiv personal inom
processen. Personalen beskriver hur arbetet utförs och när processen är kartlagd och
dokumenterad kan den analyseras. Meningen med analysen är att identifiera
förbättringsmöjligheter (Sörqvist, 2004).
Sörqvist (2004) beskriver att inom verksamheter där man vill fördjupa processarbete och
processorientera sig mer avancerat kan man tillsätta en processägare som ansvarar för
processen och dess effektivitet (Ibid.)

3.2 Ledtider
Den generella definitionen för begreppet ledtid är tiden som uppstår mellan kundbehov
tills att kundens behov är uppfyllt. Leveransledtid avser tiden från beställning av en order
tills leverans av färdig slutprodukt. Denna ledtid finns mellan producent och kund vid
beställning och leverans av slutprodukter, men också mellan leverantör och producent vid
beställning och leverans av råmaterial och andra insatsresurser (Olhager, 2013).
Ur kundens perspektiv finns bara en ledtid: tiden från order till leverans. Denna ledtid har
blivit en allt mer avgörande konkurrensvariabel eftersom de flesta marknader blir allt mer
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konkurrenskraftiga. Lika viktig är dock ledtid för producenterna där ordern konverteras
till kontanter, och utgör lönsamhet. Ur marknadsperspektiv är tiden från mottagandet av
en kunds order till leverans kritisk. Christopher (2016) beskriver att inom dagens
tillverkande företag är korta ledtider den viktigaste konkurrensfördelen och begreppet
Just-in-time är vanligt förekommande. Lika viktig är där med tillförlitligheten av ledtiden.
Det diskuteras hur kvalitetssäkring av produkter och tillförlitlighet av leverans påverkas
av ledtidens längd. Ledtiden bör inte minskas till det yttersta då det kan påverkar
slutproduktens kvalitet i form av defekter, eller en snabb men osäker transportör.
Figur 3 nedan visar order-till leveransprocessen betydande steg.

Figur 4. Översikt av hur analyserad data ledit fram till studiens slutsats.
Var och ett av dessa steg i figuren kommer att förbruka tid. Ytterligare aspekter som
förbrukar tid inom processen är flaskhalsar, ineffektiva processer, defekta produkter,
brister i lager och förändrade volymer, och dessa ses som icke värdeskapande för
processen. Christopher (2016) förklarar hur dessa faktorer kan påverka en ledtid.
Ytterligare faktorer som påverkar ledtiden är om beställningar uppfylls från lager eller
måste tillverkas och köpas in extern. Tillverkning och externa inköp gör ofta att ledtiden
fördröjs ytterligare (Christopher, 2016).

3.2.1 Just-in-time (JIT)
Just-in-time är en tillverkningsfilosofi som syftar till att eliminera icke värdeskapande
och kontinuerligt förbättra produktivitet. Christopher (2016) talar om Just-in-time (JIT)
som en av huvudkällorna inom konkurrenskraftiga företag och innefattar en rad tekniker,
principer och redskap som medför att processernas ledtid kan reduceras (Christopher,
2016). JIT står för att leverera rätt produkt, till rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och ett
grundläggande tankesätt om att skapa ett kontinuerligt flöde av material och produkter.
Dagens kunder ställer allt högre krav på korta ledtider. Neha (2013) talar för åtanken
företag bör ha om att bibehålla tillförlitligheten inom processerna för att inte gå miste om
kvalitetssäkring. Om ledtiderna reduceras till max kan det medföra svårigheter i att
bibehålla kvalitetssäkring och ledtidsreduceringen får en motsatt negativ inverkan på
kunden (Neha, et.al., 2013).
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3.2.2 Flaskhalsar
Definitionen av vad som utgör en flaskhals beror på den enskilda processen som den
befinner sig i. Det kan vara en maskin eller aktivitet inom produktionssystemet men
generellt för flaskhalsar är att de medför en begränsning av processen kapacitet, stanna
av processflödets takt och medföra en onödig väntan (Olhager, 2013). Vid processer där
flaskhalsar finns styrs processflödet av den aktuella flaskhalsen. Genom att öka
flaskhalsen kapacitet och utnyttjande kan processflödets takt ökas. Därför är det viktigt
att vara medveten om vilka flaskhalsar som finns så att produktionsorder kan anpassas
utifrån dessa, men helst bör de identifieras och reduceras (Olhager, 2013).
Antalet flaskhalsar är inte begränsat till enbart en, det kan finnas flera i ett och samma
processflöde. Lia, Chang, & Nia (2009) menar att det är svårt att identifiera flaskhalsar
ute i dagens komplexa produktionsprocesser eftersom en flaskhals varaktighet varier.
Variationen kan vara på kort sikt eller på lång sikt. Fokus har vanligtvis varit på att
identifiera dem på lång sikt, men i och med dagens snabbt växande marknad med krav på
att vara flexibel och beredd på snabba förändringar har det blivit allt vanligare att lägga
vikt vid flaskhalsarna på kort sikt. Lia, Chang, & Nia (2009) talar för att
simuleringstekniker kan underlätta arbetet med att identifiera flaskhalsar både på kort och
lång sikt. En metod som kan göra det lättare att anpassa sig till dagens snabba och ständigt
förändrade marknader (Lia, Chang, & Nia, 2009).

3.2.3 Effektivisera ledtider
Det finns en mängd faktorer som påverkar ledtidens längd. Ett viktigt steg vid
effektivisering av ledtider är att analysera vilka aktiviteter i flödesprocessen som påverkar
ledtiden (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Olhager (2013) anser att det första steget till
skapa en effektiv process är att göra en VFA (värdeflödesanalys). För att lyckas med en
VFA är därför viktigt veta vilka aktiviteter som analysen ska fokusera på. Christopher
(2016) beskriver dessa aktiviteter enligt figuren nedan.
Efter att analys av dessa aktiviteter kan en eller flera åtgärdsmetoder utses som
förbättringsverktyg. Abdulmalek & Rajgopal (2007) förespråkar simuleringssystem som
ett sätt att försäkra sig om att den utsedda åtgärdsmetoden eller nya arbetsrutinen kommer
generera en förbättring, som till exempel ledtidsreducering (Ibid).

3.3 Strategier för förbättringsarbete
För att skapa effektiva processer inom dagens tillverkande verksamheter finns en mängd
välkända strategier och principer. För att verksamheten ska drivas framåt är mål och
visioner ett sätt att öka motivation bland medarbetarna. Verksamhetens styrmetoder och
principer kräver ofta affärssystem för att underlätta styrning och informationsflöden
(Mattson & Jonsson, 2000). Liker (2004) menar även att effektiva processer innefattar ett
standardiserat arbetssätt. Inom dagens konkurrenskraftiga företag eftersträvas ständig
förbättring genom bland annat reducera ledtider, standardisera arbetssätt samt utveckla
intern kommunikation såväl som digitaliserade affärssystem.
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3.3.1 Lean Production
”Lean production” är ett välkänt begrepp som härstammar från Japanska Toyota
Production System (TPS) grundat av japanen Taiichi Ohno i slutet av 1980-talet. Under
sent 80-tal introducerade forskaren Krafick (1988) begreppet Lean för västvärlden som
därefter gjort sig välkänt både inom-och utanför tillverkningsindustrierna. Vanligen
används ordet Lean som förkortning av Lean Production på grund av att ordet
”production” kan vara missvisande om att begreppet endast är tillämpbart inom
tillverkningsindustrier. I början av 1990-talet var det främst inom bilindustrin som Lean
ansågs vara intressant men så småningom började Lean sprida sig till andra
tillverkningsindustrier och även till helt andra områden som till exempel vårdsektorn. Den
grundläggande huvudprincipen med Lean är att leverera produkter med ett högt
kundvärde så snabbt som möjligt (Petersson et al., 2009).
Sederblad (2013) menar att det finns två synsätt att se på Lean, ”mjuka” och ”hårda”
Lean. Den ”mjuka” synen på Lean är mer omfattande där hänsyn till
organisationskulturen, mänskliga aspekter och personalens engagemang främjas.
Kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna är avgörande för att dessa
aspekter skall uppnås. För att uppnå motiverade och engagerade medarbetare måste en
gemensam ideologi skapas samt att kommunikationen mellan chefer och medarbetare är
en naturlig del av processen. Sederblad (2013) beskriver ”hårda” Lean som prioritet av
verksamhetens flöde och processer. Fokus är att kunna mäta ökad effektivitet och
besparing av resurser. Larsson (2008) menar att principerna kring Lean kan med fördel
appliceras inom såväl administrativa processer som produktionsprocesser (Ibid).

Figur 5 . Lean huset baserat på Larsson (2008).
Chiarini (2018) beskriver i en studie hur Lean har implementerats i västvärldens industrier
under det senaste decenniet och åstadkommit intressanta resultat vad gäller prestanda. En
av huvudprinciperna inom Lean är att minimera slöserier genom att identifiera vad som
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verkligen skapar värde för processen, även kallat Muda. Målet med Lean är att uppnå
ökad produktivitet, förbättrad kvalitet, kortare ledtider och minskade kostnader (Krafick,
1988). Chiarini (2018) hävdar att produktionens prestanda förhöjs genom kontinuerligt
arbete med att identifiera och eliminera aktiviteter som inte skapar värde för produktionen
(Ibid).
Abdulmalek (2006) menar att med hjälp av grundläggande Lean tekniker som 5S, Kaizen,
VFA (Värdeflödesanalys), Kanban, Six Sigma och visuell styrning kan icke
värdeskapande aktiviteter reduceras och i bästa fall helt elimineras. Abdulmalek (2006)
talar även för mer kompletta teknikerna som SMED (Single Minute Exchange of Die),
TPM (Total Productive Maintenance) och TQM (Total Quality Management) (Ibid).
Icke värdeskapande aktiviteter handlar om onödiga transporter, överproduktion, väntan,
onödiga lager, inkorrekta processer, defekter, onödiga rörelser och outnyttjad kreativitet
hos medarbetarna.
I en fallstudie av Venkataraman (2014) implementerades Lean i en tillverkningsindustri
i Södra Indien där en organisationsstruktur saknades. Implementering av Lean ledde till
att tillverkningsledtiden reducerades med fyrtio procent. Effekterna var reducerade
defekter, högre processkapacitet och snabb respons på kundens efterfrågan i små partier
kunde uppnås. Implementeringen av Lean resulterade i förhöjd prestanda av
verksamhetens konkurrenskraftiga faktorer (Ibid).

3.3.2 Lean Administration
Lean Administration är ett begrepp som handlar om hur Lean kan tillämpas i en
administrativ process, istället för i produktion. Begreppet ser till hur verksamhetens
administrativa avdelningar kan reducera icke värdeskapande aktiviteter, ledtider och hur
arbetsprocesser kan standardiseras (Larsson, 2008).
Larsson (2008) beskriver Lean Administration som 80 procent kultur och 20 procent
tillämpning av väl utvalda verktyg för administrativ utveckling. Lean i administrativa
processer består av ett ramverk baserat på filosofier, principer, förutsättningar och
verktyg som standardiseras för att stabiliserar verksamhetens administrativa enheter
(Ibid).
Inom ramverket för Lean och arbetet med ständiga förbättringar finns en mängd verktyg
för att standardisera och stabilisera processer samt upptäcka och analysera problem för
att åstadkomma förbättring. Som konstateras i kapitel 3.6.2 kan värdeskapande-och icke
värdeskapande ha olika definition sett till produktions-eller administrativa processer
(Olhager, 2013: Larsson, 2008). Larsson (2008) menar på att i en administrativ process
består de värdeskapande aktiviteterna av inköp, prognostisering, planering, beredning
(Ibid). Lean Administrations analysverktyg används för att skapa insikt och ökad
förståelse för hur den administrativa verksamheten fungerar. Den bidrar även till att ge
verksamhetens medarbetare en gemensam uppfattning av nuläget. Som i sin tur kan
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underlätta arbetet med att skapa genomtänkta och faktabaserade beslutsunderlag. Några
av analysverktygen inom administrativa stödprocesser är 5S, VFA (värdeflödesanalys),
JIT (Just-in-time), QC-verktyg (kvalitetsuppföljning), slöserianalys, efterfrågestyrd
produktion, Vanguard, Taktid och “Min dag på kontoret”-analys (Larsson, 2008).
Larsson (2008) beskriver VFA som ett sätt att ta skapa en helhetsbild av dagsläget och
öka förståelsen för hur administrativa stödprocesser fungerar i verkligheten. Analys av
frågor som:
➢
➢
➢
➢
➢

Vart finns flaskhalsar?
Hur mycket arbete finns i processen?
Vad gör medarbetarna?
Hur många av dem arbetar på rätt sätt?
Hur lång är ledtiden?
➢ Var skapas värde?

3.3.3 Reducera ledtider
Inom dagens konkurrerande företag är korta ledtider en viktig aspekt för att vinna
marknadens kunder. Exakt vad som behöver göras för att effektivisera processer och
flöden är svårt att säga eftersom det beror mycket på det specifika företaget och dess
situation menar Oskarsson (2013). Istället beskriver Oskarsson hur man genom ett
strukturerat arbetssätt kan uppnå reducerade ledtider. Oskarssons (2013) arbetssätt består
av på en punktlista som bygger på litteraturens föreslagna åtgärdsmetoder och har
summerats
som
följande
åtgärder:
1. Eliminera - identifiera och ta bort aktiviteter som inte tillför något värde för
företaget eller kunden.
2. Förenkla - Aktiviteter som måste utföras ska förenklas och göras mindre
komplexa.
3. Integrera – Koppla ihop aktiviteter som hör samman (men utförs var för sig utan
att det skapar mervärde).
4. Parallellisera - aktiviteter som är oberoende av varandra kan utföras parallellt
och inte i sekvens.
5. Synkronisera - Planera och styra flödet så att aktiviteterna kan påbörjas direkt
efter varandra, utan väntan. Detta innebär att den passiva tiden kan reduceras.
6. Förbereda - Nödvändigt material bör tas fram i förväg så att arbetet kan
påbörjas direkt utan att stanna upp.
7. Kommunicera - kommunikationen kan effektiviseras genom snabbare, säkrare
och mer korrekt eller ändamålsenlig information. Såsom att tydligt förklara sina
behov samt ankomstrapportering av att informationen kommit fram och tolkats
rätt.
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Åtgärderna 1–5 bör utföras i just denna ordningsföljd. Åtgärd 6–7 är allmänna och kan
användas i kombination med de andra.
Precis som Oskarsson (2013) beskriver en effektiv överlämning av arbete i åtgärd 5 och
6 (Synkronisera och Förbered) anser även Christopher (2016) att en känslig del av
processen är vid gränssnittet mellan ett intilliggande steg och nästa delsteg. Där kan det
ofta ske en ineffektiv hantering vid överlämning av ett arbete. Bristande kommunikation
är ofta en orsak. Det kan handla om att nästa mottagare i processen inte blivit informerad
om att arbetet är redo att tas an. Vanligt förekommande är att det inte finns någon ansvarig
personal som ser till den totala tillverkningsprocessen, vilket gör det svårt att finna
möjligheter till att reducera ledtiderna (Christopher, 2016).

3.3.3 Standardisera arbetssätt
Ett standardiserat arbetssätt innebär att en bestämd arbetsmetod-eller modell som
anpassats för det specifika företaget ska användas. Metoden eller modellen ska vara
enhetligt för verksamheten och följas av samtliga medarbetare (Sörqvist, 2004).
Många författare talar för att standardisering är ett krav för att uppnå ett
förbättringsarbete. Olhager (2013) beskriver standardisering som ett nyckelelement för
kvalitetssäkring. Det ska garantera hög kvalitetsnivå, vara bidragande till att
produktionstakten hålls samt ger en utgångspunkt för förbättringsarbetet (Ibid). Liker
(2004) skriver att för att utveckla och förbättra processer krävs att verksamheten
innefattar ett standardiserat arbetssätt. Sörqvist (2004) talar för en enhetlig arbetsmodell
för verksamheten och vikten av delaktiga och engagerade medarbetare. Sederblad (2013)
talar för arbetssätt som bygger på kommunikationen mellan chefer och medarbetare inom
företaget. Sörqvist (2004) menar även att ett standardiserat arbetssätt underlättar
kommunikation och lärande, samt gör medarbetarna medvetna om och hjälper dem
fokusera på det som är viktigt i arbetet (Ibid). Gemensamt för dessa författares uttalanden
är att samtliga anser ett standardiserat arbetssätt ska vara en av huvudprinciperna för att
driva och genomföra ett förbättringsarbete.

3.3.4 Kommunikation
Kommunikation är en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna skapas och
utvecklas, och handlar i helhet om att sprida budskap från sändare till mottagare. När ett
företags anställda har en fungerande kommunikation med varandra kan rutiner,
strukturer, mål och resultat skapas (Kotler, 2015).
I boken Marketing management (2015) presenterar Kotler en vidareutvecklad
kommunikationsmodell enligt figur 6 baserad på Shannon & Weavers ursprungliga
Transmission modell. Modellen representerar en grundmodell för effektiv
kommunikation. Sändare ska formulera sitt budskap (kodning) så att mottagaren kan tolka
och förstå informationen (avkodning). Sändarens media för att sprida informationen kan
vara till exempel vara face-to-face möten, telefon, e-post, sociala medier, appar eller
samtal. Sändaren har även media för återkoppling av mottagarens reaktion. Störningar i
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informationsspridningen kan enligt Kotler (2015) ske i form av brus eller andra
störningar.

Figur 6. Grundmodell för effektiv kommunikation enligt Kotler (2015).
Sörqvist (2004) anser att kommunikation är en förutsättning för att utveckla och förbättra
verksamheten genom en strävan om ett förbättringsarbete som genomsyras av öppenhet
och transparens. För att skapa den öppenheten måste verksamheten kontinuerligt sträva
efter att aktivt informera och kommunicera med medarbetarna. Sörqvist (2004) talar för
vikten av att säkerställa att informationen verkligen når fram genom att formulera
budskapen väl samt att välja lämpliga kommunikationskanaler. Vanliga
kommunikationskanaler är ordinarie möten, anslagstavlor, internet, e-post, telefon eller
specifika möten (Ibid).

3.4 Digitalisering
För att matcha dagens snabbt växande och ständigt förändrande marknader måste företag
vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till förändringar. Snabba förändringar av
arbetsrutiner och möjlighet till flexibilitet kräver effektiva och väl fungerande
kommunikationssystem (Tidd & Bessant, 2014). Digitaliserad kommunikation i form av
IT-system är ett sätt att effektivt sprida information. Studien av Gbadegeshin, S. A. (2019)
visar på att digitaliserade kommunikationssystem inom högteknologiska industrier
medfört positiva effekter främst inom informationsflöden och hantering, men även ökad
kommersialisering, förbättrade arbetsrutiner samt ökad kapacitet att hantera
stora
mängder
data
(Ibid.)
Abdulmalek & Rajgopal (2007) talar om digitaliserade testverktyg i form av simulering.
Nya arbetsrutiner och metoder kan testas i simuleringssystem innan de implementeras i
verkligheten (Ibid).

25

3.4.1 Affärssystem
Inom dagens produktionsverksamhet krävs IT-baserade affärssystem för att planera och
styra verksamheten. Affärssystem eller ERP-system (enterprise resource planning) är
grundläggande benämningar för informationsssystem. De stora mängderna information
gör det nästintill omöjligt att hantera manuellt. Dagens informationsteknologi utgör en
god funktionalitet och stödjer verksamhetens övergripande funktioner som hanterar
planering och styrning av organisationen. Planeringsperspektivet utgörs från produktion
till hela verksamhetens försäljning, personalplanering och anläggningsunderhåll
(Olhager, 2013).
Systemutveckling är en snabbt och ständigt utvecklande bransch. Under de senaste åren
har stor utveckling skett för system som stödjer sammankoppling av hela
försörjningskedjan (Olhager, 2013). Som Prajogo (2011) beskriver blir det allt vanligare
inom produktionsverksamheten att man inte bara ser till den enskilda organisationen utan
till hela försörjningskedjan. Olhager (2013) beskriver de positiva effekterna som
verksamheter upplevt efter att infört ett affärssystem. Framför allt upplevs tydlig
förbättring inom informationsrelaterade aspekter där information har blivit mer
lättillgänglig och samverkan inom företaget har förbättrats. Trots att IT-system oftast
innebär en dyr investering visar Olhager (2013) att nyckeltalen för IT-kostnader knappt
har ökat. De aspekter som huvudsakligen påverkats är att informationen blivit snabbare,
mer lättillgänglig och av högre kvalitet (Ibid).

3.5 Planering och struktur
För att skapa god lönsamhet i företaget krävs material-och produktionsstyrning som
handlar om att fatta beslut om framtida material-och produktionsflöden, till exempel när
en ny tillverkningsorder ska påbörjas i produktion (Christopher, 2016). Planering kan ske
på olika nivåer och man talar om övergripande planeringar och mer detaljerad planering
och vilken av dessa nivåer som ska användas beror på planeringshorisonten.
Planeringshorisonter handlar om över hur lång tidsperiod planering sträcker sig.
Planeringsnivåer handlar om hur detaljerat planeringsarbetet är. Ju kortare
planeringshorisont desto mer detaljerad planeringsnivå kan göras (Mattson & Jonsson,
2000).
Det kan vara svårt att göra detaljerade planeringar över en längre tid då det finns stor
sannolikhet till att förhållandena förändras. Det kan även vara svårt få fram exakta
informationsunderlag för framtiden. Sälj-och verksamhetsplanering utgör störst
planeringshorisont och minst detaljerad planeringsnivå, vilket innebär ett mindre
komplicerat planeringsarbete. Vid val av planeringsmetod är det viktigt att tänka på att
arbetet och dess planering ska kunna tas över och fortsätta i bearbetning av
nästkommande i processen (Mattson & Jonsson, 2000).
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3.5.1 Orderplanering
Orderplanering utgör en kortare planeringshorisont och högre detaljeringsgrad.
Orderplanering ansvara för materialförsörjningen och beslutar om orderkvantitet,
leveranstid och starttid för produktionen. Resultatet av orderplaneringen är planer för hur
materialet ska förses och bearbetas, det vill säga en tillverknings order och en inköps
order. Denna planeringshorisont varierar vanligen från några månader till ett halvår
(Mattsson & Jonsson, 2000).

3.5.2 Detaljplanering
Detaljplaneringens huvudsyfte är att skapa underlag för respektive tillverkningsorder så
att den kan börja tillverkas med avseende på:
➢ tillgänglig kapacitet
➢ leveranstider
➢ orderkvantitet
Mattsson & Jonsson (2000) anser tillverkningskapaciteten vara en viktig aspekt i denna
planeringsnivå, att släppa ut fler order än vad det finns kapacitet för medför köbildning,
kapitalbindning och PIA (Produkter i arbete). Därför är det viktigt att använda lämpliga
rutiner, metoder och regelverk även i detaljplaneringen (Mattson & Jonsson, 2000).

3.5.3 Mål, vision och strategier
Dagens företag använder sig ofta av mål, visioner och strategier. Det är ett sätt att få
medarbetarna motiverade och för att driva arbetet framåt, samt att utveckla och förbättra
inom verksamheten alla led. Hallin (2015) menar att verksamheten mål kan delas upp i
produktmål, processmål och effektmål.
Ett produktmål används för verksamheter som ska skapa en produkt eller tjänst. Målet
beskriver vad produkten ska innehålla för funktion och kvalitet. Ett processmål beskriver
hur en verksamhets processen ska gå till. Det kan handla om krav på miljömässighet,
hänsyn till medarbetare eller att dokumentera på ett specifikt sätt. Effektmålet beskriver
effekten av att verksamhetens process på längre sikt. Det kan handla om produktivitet och
effektivitet. Ett typiskt effektmål är “ökad lönsamhet med fem procent inom två år”
(Hallin, 2015:50). Ur ett större perspektiv kan verksamhetens strävan beskrivas utifrån en
vision. En vision behöver inte bestå av någon realism, mätbarhet eller tidsbundenhet. Ett
exempel på en vision kan vara “Med steget före, levereras lösningar över hela världen”
(syntronic.com; 2019)
För att verksamheten ska kunna nå dess uppsatta mål är det viktigt att utveckla en strategi.
Hallin (2015) beskriver strategin som ett sätt att disponera verksamhetens resurser så
smart som möjligt för att uppnå målen på bästa sätt. Strategi handlar om att utveckla ett
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tillvägagångssätt för hur verksamheten ska ta sig till målen. Det kan handla om metoder
och arbetsredskap, personal, kommunikation och integration. Många forskare förespråkar
koppling mellan mål, strategier och företagets förbättringsarbete. Hallin (2015) talar för
vikten av att arbeta med mål och visioner vid utveckling och ledning av verksamhetens
processer (Ibid). Sörqvist (2004) menar att förbättringsarbete handlar om att förbättra
verksamheten inom rätt områden och på rätt sätt. För att lyckas med detta krävs en tydlig
koppling till företagets övergripande visioner, mål och strategier (Ibid).

3.6 Analysverktyg och åtgärdsmetoder för förbättringsarbete
Inledande för verksamhetens förbättringsarbete är att göra en analys av den aktuella
processens flöde så att eventuella förbättringsmöjligheter och problemområden kan
identifieras. Vid analysarbete anser Liker (2004) att Lean filosofin om att eliminera icke
värdeskapande bör vara den huvudsakliga fokusen. På så sätt kan en mängd olika
analysverktyg som syftar till filosofin tillämpas inom verksamheten. VFA
(värdeflödesanalys) och fiskbensdiagram är två analysverktyg som används för att
kartlägga
processflödet
och
kategorisera
processens
problemområden.

3.6.1 Värdeflödesanalys
En värdeflödesanalysen går ut på att kartlägga ett processflöde för att se vilka aktiviteter
i processen som är värdeskapande och vilka steg som inte tillför slutprodukten något
värde. En värdeflödesanalys kartlägger framför allt ett nuläge och man analyserar frågor
som:
➢ Vilka aktiviteter skapar värde?
➢ Vilka aktiviteter är överflödiga?
➢ Vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande aktiviteterna?
Genom att kartlägga hela produktionsprocessen, det vill säga administrativa aktiviteter,
tillverkningsaktiviteter, bearbetningssteg och planeringsaktiviteter får man en god
överblick över hur den värdeskapande processen går till. Detta underlättar till att hitta
eventuella problemområden och möjligheter till förbättring (Olhager, 2013).
Abdulmalek & Rajgopal (2007) menar att värdeflödesanalysen är det viktigaste verktyget
för att identifiera vilka åtgärdsmetoder som är lämpliga att implementera i den aktuella
produktionsprocessen. Beroende av vilka icke värdeskapande aktiviteter som identifierats
kan lämplig Lean teknik tillämpas som åtgärdsmetod. Abdulmalek & Rajgopal (2007)
talar även för att använda simuleringstekniker för att försäkra sig om att åtgärdsmetoden
eller de nya arbetsrutinerna medför förbättrings inom processen. Om till exempel en
ledtidsreducering skulle uppnås bör åtgärdsmetoden eller den nya arbetsrutinen
implementeras i verksamhetens verkliga process. (Ibid).
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3.6.2 Värdeskapande- och icke värdeskapande aktiviteter
Genom att kartlägga produktionsprocessen kan värdeskapande och icke värdeskapande
aktiviteter lättare identifieras. Olhager (2013) delar upp dessa i någon av följande
kategorier:
● Värdeskapande aktiviteter
● Icke värdeskapande aktiviteter
● Nödvändigt icke värdeskapande aktiviteter
Olhager (2013) ger exempel på värdeskapande aktiviteter som bearbetningen av
råmaterial, montering av halvfabrikat och detaljer, det vill säga aktiviteter som skapar en
formförändring på produkter och svarar mot färdigställandet av produkten. De
värdeskapande aktiviteterna krävs för att produkten ska bli komplett. Till de icke
värdeskapande aktiviteterna hör transport och lagring. I många fall ses ändå dessa som
värdeskapande eftersom de skapar en plats-och tidsnytta genom att göra produkten
tillgänglig för kunden på den plats och tidpunkt som passar kunden. Motargumentet enligt
Olhager (2013) är att produkten skulle kunna ha tillverkats direkt i anslutning till kundens
behovstillfälle. Icke värdeskapande aktiviteter är generellt sett de aktiviteter som orsakat
tids-och kostnadsförluster utan att tillföra något värde till slutprodukten. De nödvändigt
icke värdeskapande aktiviteter omfattar aktiviteter som stödjer en effektiv
transformationsprocess för produkten. Aktivitet som planering av inköp, produktion och
leveranser samt prognostisering möjliggör att direkta värdeskapande aktiviteterna kan
utföras på ett effektivt sätt. Därför bör även informationsflödet och
planeringsaktiviteterna tas med i värdeflödesanalysen (Olhager, 2013).
Denna kategorisering gör att verksamheten ses ur ett större perspektiv samt att icke
värdeskapande blir enklare att upptäcka. Abdulmalek (2007) menar att med hjälp av
tekniker inom Lean kan icke värdeskapande reduceras och i bästa fall helt elimineras.
Liker (2004) förklarar de icke värdeskapande aktiviteterna enligt:
● Överproduktion - tillverka mer än vad som efterfrågas av kunden, allt för stora
batchstorlekar samt att producera snabbare eller tidigare än vad som behövs i
efterföljande process vilket medför onödigt väntan.
● Väntan - tid utnyttjas inte på ett effektivt sätt på grund av att exempelvis material
eller personal måste inväntas.
● Lager - innebär bundet kapital och kräver lagringsyta. Vanligt förekommande är
att lager döljer problem eftersom det täcker upp för brister i efterfrågan.
● Transport – onödiga rörelser som exempelvis förflyttning av material internt.
● Rörelse – onödiga rörelser i arbetsuppgiften. Uppstår vid placering av verktyg
eller annat material som behövs för arbetsuppgiften.
● Outnyttjad kompetens - medarbetarnas kapacitet och kunskap tas inte tillvara.
Outnyttjad kreativitet kan leda till att företaget tappar anställda och försummar
förbättringsmöjligheter.
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● Defekter - defekta produkter skapar slöseri i form av omarbete och reparation
som inte skapar något värde för kunden. Tillfällen uppstår även där defekten inte
kan repareras och produkten måste kasseras och tillverkas på nytt.
Krajlic (1983) talar för vikten av att se inköps-och orderhanteringsprocessen som en
värdeskapande del i produktionsprocessen. Dock anser Olhager (2013) att dessa
aktiviteter vara nödvändigt icke värdeskapande aktiviteter. Larsson (2008) menar att i en
administrativ process består de värdeskapande aktiviteterna av inköp, prognostisering,
planering och beredning. Dessa anser Olhager (2013) vara nödvändigt icke
värdeskapande aktiviteter. Han förklarar att i en orderhanteringsprocess är slutprodukten
ofta en produktionsorder, som krävs för att starta den materiella tillverkningsprocessen
som anses vara värdeskapande. Vilka aktiviteter som skapar värde eller inte i en process
beroende på den specifika processen. Därför är det viktigt att välja rätt analysverktyg för
att kunna identifiera dem. Larsson (2008) talar för VFA om ett sätt att ta skapa en
helhetsbild över administrativa processers flöde och öka förståelsen för hur och vart i den
processen värde-och icke värdeskapande aktiviteter finns (Ibid).

3.6.3 Fiskbensdiagram
Fiskbensdiagram kallas ibland för orsak-och verkandiagram efter dess förmåga att
illustrera orsaksbundna samband. En annan benämning är Ishikawadiagram efter sin
upphovsman Kauro Ishikawa. Anledningen till att det kallas fiskbensdiagram är för att
diagrammet “benar upp” orsaker som står till grund för att det huvudsakliga problemet.
Genom att dela upp orsaker i mer detaljerade orsaker får problemet också en tydligare
innebörd (Larsson, 2008).
Figur 6 nedan visar ett fiskbensdiagram som illustrerar huvudproblem, orsaker och
detaljerade orsaker.

Figur 7. Fiskbensdiagram baserat på Larsson (2008).
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3.7 Metoder för förbättringsåtgärder
Genom att analysera verksamhetens processflöde kan eventuella problemområden
identifieras. Produktionsrelaterade problemområden handlar vanligen om de
grundläggande konkurrensfaktorerna kvalitet, tid (leveranshastighet och precision),
kostnadseffektivitet och flexibilitet (Olhager, 2013). För att åtgärda problem med
avseende på dessa faktorer finns en mängd metoder att tillämpa.

3.7.1 5S
5S är metod inom Lean som står för ordning och reda på arbetsplatsen. Begreppet
härstammar från japanskan och utvecklades ur Toyotas filosofi. Metoden 5S är ett visuellt
verktyg för att synliggöra och eliminera slöseri samt utveckla en process för ständiga
förbättringar (Ohno, 1988). Genom att skapa visuella mått och mönster på arbetsplatsen
kan en strukturerad och funktionell arbetsmiljö gör att avvikelser lättare kan identifieras.
Metoden står för fem beskrivande steg: sortera, systematisera, städa, standardisera och
skapa vana. Dessa har även givit namn åt metoden. Neha (2013) beskriver stegen:
● Sortera - verktyg och material som används på arbetsplatsen sorteras så att de
nödvändiga skiljs från de som inte är nödvändiga. Arbetsuppgifter och rutiner gås
igenom. Det som inte skapar värde för arbetet skall sorteras bort.
● Systematisera - gör nödvändiga verktyg och material lättillgängligt när arbetet
utförs. Verktyg och material skall även ha en given plats.
● Städa - regelbunden städning av arbetsplatsen varje dag. Större stödinsatser sker
veckovis. Rutiner och ansvarslistor används för underlättar detta steg. När
oordning uppstår är det viktigt att identifiera orsaken till dem så att de kan
åtgärdas. Administrativ städning kan innebära rensning av e-post inkorg,
hårddiskar, servrar eller rensa bland dokument.
● Standardisera - verksamheten ska utgöra standardiserade arbetssätt och rutiner
ska etableras. Standardiseringen är viktig för att bibehålla ordningen.
● Skapa vana - alla medarbetare ska vara medvetna om och delaktiga i 5S metoden.
Därför att det viktigt att fastställa att ordningen hålls. Förbättring kan införas stegför-steg
Neha (2013) anser att metoden inte bara städar och strukturerar arbetsmiljön, utan den
ger även verksamhetens medarbetare en god kännedom om hur deras processer fungerar.
Metoden 5S är ett kraftfullt verktyg inom administrativa-och produktionsprocesser menar
Larsson (2008) och kan med fördel användas för att strukturera inom
informationsdomäner
(Ibid).

3.7.2 Kaizen
Kaizen är ett begrepp som härstammar från Japan. Kaizen är ett systematiskt arbetssätt
och ledningsfilosofi med strävan om att genom små kontinuerliga förändringar ta sig till
förbättring utan att radikalt förändra processer. Det systematiska arbetssättet syftar till att
generera produktivitet, lönsamhet, konkurrenskraft och reducerade kostnader. Kaizen står
för ”ständiga förbättringar” (Sörqvist, 2004).
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Grundtanken är att förbättringsarbetet ska ske naturligt i arbetsprocessen. Sörqvist (2004)
menar att förbättringsarbetet ska genomsyra allt som görs. Sörqvist (2004) menar att
Kaizen ser till helheten för verksamheten där alla delar är beroende av varandra i en
värdekedja samt hur processerna fungerar i rutinarbete. Kaizen är processorienterat och
fokuserar på människan och sättet att arbeta (Ibid).
Bergman & Klefsjö (2013) påstår att lösa problem på ett övergripande sätt är meningslöst.
Kaizen filosofin syftar till att både problem och lösning finns i detaljerna, och därför är
det viktigt att jobba i små steg för ett väl fungerande Kaizen. Liker (2004) påstår att
standardisering är en viktig förutsättning för att utveckla ”ständig förbättring” enligt
Kaizen. För att underlätta förbättringsarbetet kan verksamheten kan utveckla standarder
i form av policys, regler, rutiner och arbetssätt. Det är viktigt att medarbetare är delaktiga
i att förbättra sina arbetsmetoder och rutiner genom att komma med egna förslag till
förbättring eller gemensamma gruppförslag. Detta bidrar till att standarderna ständigt
utvecklas och förbättras (Liker, 2004).

3.7.3 Total kvalitetsledning (TQM)
TQM står för Total Quality Management och syftar till att skapa kvalitet i alla led inom
företaget. Begreppet uppstod under 1980-talet och har utvecklats till en ledningsfilosofi
som syftar till att lyckas behålla och samtidigt utveckla och förbättra verksamhetens
förbättringsarbete. Samt att uppfylla och helst överträffa kundens krav och förväntningar.
TQM’s
hörnstenar
är:
● Engagemang för kvalitet. Engagemang inom hela verksamheten skapat av
företagsledningen. Ett engagemang om att sätta kunden i centrum, förståelse för
hur kvalitet alltid kan förbättras samt få alla att medverka. TQM utgår ifrån att
alla medarbetare inom organisationen deltar aktivt.
● Användning av vetenskapliga metoder, tekniker och verktyg. Genom att
använda beprövad metodik och applicera den på faktaunderlag skapas en
användbar grund och gemensamt språk för att identifiera, analysera och lösa
kvalitetsproblem. Vanligt att tillämpa är de sju kvalitetstyrningsversverktygen
som omfattar datainsamling, histogram, stratifiering, paretodiagram,
sambandsdiagram, styrdiagram och Ishikawadiagram (fiskbensdiagram). Dessa
kvalitetsstyrningsverktyg bygger ofta på statistisk analys av felorsaker.
● Ständiga kvalitetsförbättringar. Kraven på kvalitet i produkter och tjänster från
den externa marknaden ökar ständigt. Därför måste produktkvaliteten hela tiden
förbättras, vilket kan ses som ett synsätt inom verksamhetens kvalitetsarbete varje
dag. Många små steg av förbättring kan i sin tur leda till andra små steg av
förbättringar och den sammanlagda effekten kan resultera i en enskild stor
förbättring.
För att stimulera ständig kvalitetsförbättring inom verksamheter görs en utvärdering av
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verksamheten utifrån TQM’s tre hörnstenar. Angreppssätt, tillämpning och resultat
bedöms enligt Olhagers (2013) utvärderingstabell. Dimensionerna utvärderas och
sammanställs i en totalpoäng som anger verksamhetens kvalitetsledning.
Område

Poäng

Ledarskap
Information och analys
Strategisk kvalitetsplanering
Medarbetarnas utveckling,
engagemang och delaktighet
Kvalitet i verksamhetensprocesser
Verksamhetsresultat
Kundtillfredsställelse
Totalpoäng
Tabell 4. TQM’s utvärderingstabell baserat på Olhager (2013).

3.8 Hållbarhet
Hållbarhet för dagens företag handlar om strategier och åtgärder för att minska, eller helst
helt undvika, en negativ påverkan på klimat, människor och ekosystem. Begreppet hållbar
utveckling skapades av amerikanen Lester Brown (1934) och begreppet anses omfatta tre
aspekter: ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet (Engwall,
et.al., 2017).
Dock har dagens utveckling gjort att begreppets definition blir allt bredare. Många anser
de tre aspekterna är kopplade till varandra. Ammenberg (2012) beskriver att hållbar
utveckling handlar om att kunna tillgodose dagens behov utan att hindra kommande
generationers förmåga att kunna tillgodose sina behov. Engwall (2017) anser hållbar
utveckling vara företagens ansvar att värna om jordens tillgångar och länders
socioekonomiska utveckling, men anser aspekterna svåra koppla samman. Utifrån den
ekonomiska hållbarheten och traditionella ekonomiska modeller anses det in begripligt
att ta ansvar för de miljöförstöringar som redan skett samt att ta ansvar för kommande
generationers intressen och rättigheter (Engwall, et.al., 2017).

3.8.1 Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med resurser, sociala som materiella.
Hållbarhet innebär att resurserna ska användas och hushållas med, vårdas och
underhållas. För att skapa en långsiktig hållbarhet krävs förbättring av utnyttjande,
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återanvändning och återvinning av såväl förnybara resurser som icke förnybara resurser.
Dagens och framtidens resurser handlar om naturresurser som dricksvatten, men även
produkter, konsumtion, investeringar, marknader och den globala ekonomin. Inom
dagens tillverkande företag bör det finnas en medvetenhet om att använda sig av- och
utveckla sina produkter av material som är lämpade för att kunna förnyas eller
återanvändas (Engwall, et.al., 2017).

3.8.2 Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet innebär ett långsiktigt bevarande av jordens, vattnet och
ekosystemets förmåga till förnyelse. Vi ska minska påverkan på naturen och människans
till den grad som naturen och människan klarar av. Idag utsätts ekosystemet för
påfrestningar som bland annat föroreningar, buller, energiproduktion, klimat- och
miljöpåverkan. Långsiktig hållbarhet bör vara med i planeringen av policyer, produkter,
produktion och resurseffektivitet för att utvecklingen ska kunna gå i rätt riktning
(Ammenberg, 2012).

3.8.3 Social-och kulturell hållbarhet
Social-och kulturell hållbarhet handlar om människans möjligheter att uppfylla sin
potential. Förutsättningarna ser olika ut beroende miljön människan befinner sig i. Det
kan handla om att hitta balans i livet, motivation, mänskliga rättigheter, jämställdhet,
möjlighet till religionsfrihet, utbildning, försörjning och fred. Social hållbarhet innebär
att långsiktiga processer ger form åt kommande generations sociala villkor (Ammenberg,
2012).
Engwall (2017) menar att social hållbarhet på ett företag kan delas upp i interna och
externa ansvarsfrågor. De interna ansvaret handlar om att försäkra sig om att
medarbetarna befinner sig en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Ingen anställd
ska särbehandlas på grund av kön, ålder, etnicitet eller religion. Det externa ansvaret
handlar om att bidra till samhällets utveckling. Det kan handla om att anställa medarbetare
från grupper som har det svårare än andra på arbetsmarknaden (exempelvis människor
med funktionsnedsättningar) genom att se deras möjligheter och potential till att bidra till
företaget (Engwall, et.al., 2017). Att involvera medarbetare i planering, ansvarstagande
och möjlighet till att utveckla verksamheten bidrar till en social- och kulturell hållbarhet.
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4. Resultat och empirisk data
Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning av Syntronic AB, samt en beskrivning av
Syntronic SPS Sandviken där studien utförs. Därefter redogörs och förklaras
identifierade
problemområden
och
möjligheter
till
förbättring
inom
orderhanteringsprocessen.

4.1 Företagsbeskrivning
4.1.1 Syntronic AB
Syntronic är ett ledande utvecklingsföretag specialiserade inom avancerad produkt- och
systemutveckling, design, produktion och eftermarknadstjänster. Syntronic grundades
1983 i Stockholm av två KTH-studenter. Sedan dess har globalisering varit en viktig del
av utvecklingen och under åren har en stor internationell erfarenhet och solid kunskap
vuxit fram. Syntronic som stort utvecklingsföretag på marknaden verkar på fler orter i
Sverige och även på den internationella marknaden. Dagens kunder och partners är några
av världens mest teknikintensiva företag och återfinns inom branscher som telekom,
medicinteknik, fordons-, försvars- och verkstadsindustrin där kraven på säkerhet,
tillgänglighet, stabilitet, prestanda och systemintegration är extremt hög. Med kompetens
och kvalitet erbjuder de specialistkunskaper inom elektronik, elektro-mekanik samt
teknisk och administrativ mjukvaruutveckling (Syntronic, 2019).

4.1.2 Syntronic SPS Sandviken
Syntronic SPS Sandviken har funnits sedan 2007 och består idag av 35 anställda inklusive
administrativ personal. Anläggningen består av både inköpskontor och produktionslokal.
År 2018 omsatte Syntronic SPS närmare 130 miljoner. SPS Sandvikens inköpsavdelning
består marknad, orderadministration, produktionsplanering och inköp med tillhörande
produktionsavdelningen. Produktionsavdelningen tillverkar kretskort till slutprodukter
för både små och stora företag inom telekom, medicinteknik, fordons-, försvars- och
verkstadsindustri. Slutprodukterna är idag både prototyp produkter och större
produktioner. Under år 2018 utökades Syntronic SPS med en tillhörande volymfabrik i
Kumla
för
att
utveckla
möjlighet
till
större
produktionskapacitet.
Produktionsanläggningen i Kumla möjliggör att större produktioner nu kan tas an.
Produkterna tillverkas och testas av Syntronic för att sedan fastställas och börja
produceras i större omfattning av större företag. Idag sker all tillverkningen
kundorderstyrt och den beräknade ledtiden för produkterna ligger vanligtvis på mellan
10–12 veckor. Den totala produktionsprocessen kan delas upp i fem övergripande steg:
● Steg 1 - Marknad: Offertförfrågan kommer in från kund
● Steg 2 - Orderadministration: Orderhantering-och registrering samt OE
(Ordererkännande)
● Steg 3 - Produktionsplanering: beredning av BoM (Bill of Material)
● Steg 4 - Inköp: Inköp av material
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● Steg 5 - Produktion: Materiell tillverkning
Figur 7 nedan visar övergripande flödet från mottagande av offertförfrågan till att den
färdiga
produkten
når
slutkund.
Den
rödmarkerade
området
visar
orderhanteringsprocessen som utgör studiens fokusområde.

Figur 8. Framtaget flöde utifrån observation av den totala produktionsprocessen.

4.2 Beskrivning av den observerade orderhanterings processen
Den observerade orderhanterings processen består av ett antal delprocesser från att
offertförfrågan inkommer till att ordern är redo för produktion. Orderhanteringen
inkluderar fallföretagets inköpsavdelning som består av de administrativa avdelningarna
marknad, orderadministration, produktionsplanering och inköp. Figur 8 nedan visar flödet
från att OF (offertförfrågan) inkommer, KO (kundorder) bearbetas till BoM (Bill of
Material) som slutligen utgör en IO (inköpsorder) och PO (produktionsorder). Efter denna
process kan den materiella tillverkningsprocessen i produktionsavdelningen börja.
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Figur 9. Framtaget flöde av observerad orderhanteringsprocess.
Delprocesserna sker i ett sekvensflöde och börjar med att marknad tar emot OF kund. OF
analyseras av person benämnd säljare och beslut fattas om offerten är lämplig att tas an
och i så fall hur den skall fortsätta i bearbetning. Bearbetningens handläggningsaktiviteter
sker enligt följande:
1. Offertförfrågan accepteras. Offertnummer skapas och offerten registreras som en
Excel fil.
2. Säljare på marknadsavdelning skapar ett förslag på offert.
3. Färdigställd offert skickas tillbaks till kund.
4. Kund godkänner offert. Godkännande ges i form av en KO (kundorder) som
skickas tillbaka till orderadministration.
5. Orderadministratör kontrollerar att KO stämmer överens med offert.
6. KO registreras i en orderlogg. Här tilldelas ordern dess unika ordernummer
benämnt PE-nummer och RE-nummer. Vilket gör ordern tillgänglig i Nav
(affärssystem).
7. OE (ordererkännande) utförs som en acceptans av ordern. OE ska ske inom 48
timmar efter att KO mottagits.
8. Orderadministratör skickar OE som en bekräftelse till kund. (OE ska innehålla
pris och leveransdatum).
9. Produktionsplanerare kan nu börja bereda BoM (Bill of Material).
10. Färdigställd BoM läggs in i Nav och blir därmed tillgänglig för inköp.
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11. Inköp kan nu beställa hem det material som krävs för ordern.
När materialet som krävs för att tillverka den aktuella orderns finns tillgänglig för
produktion kan den materiella produktionsprocessen börja.

4.3 Orderhanteringsprocessen
4.3.1 Ledtider
Idag uppskattas ledtiden för fallföretagets produkter ta omkring 10–12 veckor, från
mottagande av order till att färdig produkt levereras till slutkund. I dagens situation har
ledtiden en tendens till att ofta bli fördröjd vilket är ett medvetet problem inom
fallföretaget. Ledtidsfördröjningen är svår att uppskatta exakt på grund av att det varierar
beroende på order. När vanligt förekommande komplikationer uppstår kan fördröjningen
uppskattas till mellan två och sex veckor för lång.
Vid intervjutillfällena med inköpschef, orderadministratör och produktionsplanerare
framkom från samtliga att orderhanteringen skulle kunna effektiviseras, samt ett
instämmande om att detta skulle kunna bidra till att den totala produktionsledtiden
reducerades. Dagens fördröjda ledtider medför att fallföretagets inköpschef ofta får ta
emot klagomål från kunder som drabbats av försenade produkter.
Det är svårt att uppskatta en ledtid för orderhanteringsprocessen idag. Ledtiden varierar
beroende på hur omfattande BoM arbetet blir. Under intervjun med projektledaren
framgick det även att den bristande kommunikationen och bristande planeringen medför
fördröjning av arbetet.
Ytterligare en faktor som påverkar ledtiden är osäkerheten av tillgängligt material. Vid
intervju med produktionsplanerare framgick det att tillgängligheten av material kan
variera från att finnas direkt på lager till att ha leveranstid på mellan 6 - 26 veckor. Detta
medför även en osäkerhet i kundorderns givna leveransdatum som sätts av
orderadministratör. Samt en osäkerhet i när den materiella tillverkningsprocessen kan
sätta igång, förklarar produktionsplanerare.

4.3.2 Offerthantering, orderhantering och BoM
Under intervjun med inköpschef som är ansvarig för offerthantering och inköpsarbetet
gjordes observation av hur offertförslag tas emot och hur offert läggs upp. Offerten skall
innehålla förslag på produkter till den aktuella ordern. Tiden för att ta fram förslag
varierar beroende på order, vilket gör det svårt att uppskatta en exakt tid men innebär
vanligtvis ett tidskrävande arbete.
Färdigställd offert skickas tillbaks till kund och skall därmed accepteras av kunden i fråga,
accepterandet från kund sker ofta direkt men kan vid vissa tillfällen ta lång tid, vilket
orderadministratören anser vara problematiskt då det blir en onödig väntan på att fortsätta
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arbetsprocessen. Om kunden godtar offerten skickas en kundorder till orderadministration
där ordern fortsätter i bearbetning.
Vid intervjun med orderadministratören förklarades och observerades mottagande-och
registrering av kundorder samt vad OE innebar och hur det gick till. OE kunde förklaras
som en orderbekräftelse på att ordern skall utföras mot godkänd offert och skickas från
orderadministration till kund. När OE utförts kan produktionsplanerare börja bereda
BoM. Under intervjun med produktionsplanerare beskrevs och observerades arbetet av
en vanligt förekommande kundorder. Arbetet bestod av att registrera artiklar och
uppskatta leveransdatum för det materialet som krävs för ordern, på så sätt skapades en
BoM. En kundorder består oftast av en huvudartikel som i sin tur innehåller flera mindre
komponenter. Även leveransdatum för slutprodukten beräknas och fastställs i denna
delprocess.
Arbetet med BoM beskrivs som ett omfattande arbete och utgör en begränsad kapacitet
eftersom den utförs av endast en person. Det är svår att uppskatta den exakta tiden för
arbetet eftersom det beror på den specifika ordern. Faktorer som påverkar BoM
beredningstiden är:
● Storlek på order - en order som kräver många olika komponenter utgör ett
omfattande BoM arbete som och som tar lång tid.
● Ny produkt - nya produkter behöver registreras in i Nav, vilket är ett omfattande
och tidskrävande arbete.
● Befintlig produkt - produkterna finns redan registrerade i Nav, vilket underlättar
BoM-arbetet.
Under intervjun med produktionsplaneraren framkom det att vid en omfattande order kan
BoM arbetet uppskattas ta upp till tre veckor, beroende på ovan nämnda faktorer. Normalt
sett innehåller en order upp till hundratals olika komponenter, vilket medför ett
tidskrävande arbete. Produkter som tillverkats tidigare finns redan registrerade i Nav. När
nya kunder eller specifika produkter tas emot måste nya uppgifter registreras.
Produktionsplanerare beskriver registrering som ett tidskrävande och omfattande arbete
som skulle behöva en förbättrad planering.
Problematiska för denna
handläggningsaktivitet är att produktionsplaneraren inte har tillgång till någon
information som säger om artiklarna finns registrerade eller inte. Detta upptäcks inte för
ens BoM arbetet påbörjas. Registrering av nya artiklar blir därmed en oplanerad aktivitet
som gör att ledtiden fördröjs och blir längre än vad som beräknats.
När BoM färdigställts utgör den en IO (inköpsorder) och en PO (produktionsorder). IO
ger underlag för inköpsarbetet i form av information om materielbehov och inköpsdatum
för
att
orderna
ska
kunna
sättas
i
produktion.
På grund av produktionsplanerares bristfälliga information kring materialets
leveransdatum så sätts idag inköpsdatumen i BoM till “så fort som möjligt”. Vid intervju
med inköpschef beskrivs detta problematiskt eftersom det medför svårigheter i att
prioritera inköpen. Den materiella produktionsprocessen måste invänta det krävda
39

materialet innan den kan sätta igång. När färdigställd BoM lagts in i Nav görs den
tillgänglig för inköpsavdelningen och det material som krävs för att tillverka ordern kan
beställas hem.

4.3.3 Kommunikation och planering
Varje måndag morgon genomförs ett veckomöte där Site manager går igenom veckans
händelser. Den informationen består ofta av något som har skett, eller något som ska ske
i veckan. Site manager är produktionschef och verksamhetsansvarig för Syntronic SPS
Sandviken.
Under intervjun med fallföretagets projektledare framkom att kommunikationen mellan
avdelningar är ett vanligt problem. Den bristande kommunikationen påstås kunna skapa
längre ledtider och bristande information till kunder. Det kan bero på att informationen
inte är tillräckligt tydlig om vem som ska göra vad och på hur lång tid. Det kan även bero
på att det saknas någon form av planering mellan avdelningar. Idag sker
kommunikationen mellan avdelningarna via mail och samtal, dock upplevs det från
samtliga intervjudeltagare inte alltid fungerar som det bör. Det skapas många frågetecken
om vem eller vilken avdelning man ska kommunicera med, det kan till exempel vara efter
utfört arbete där man inte överlämnar sin information till nästa person i processen och
arbetet stannar. För att en färdig produkt ska kunna överlämnas till kund så krävs det att
kommunikationen ska ha skett i ett antal steg, allt från offert till godshantering. Den
bristande kommunikationen skapar ofta problem vid kommunikation med kunder.
Personer som har ansvarar för kommunikation med kunder får ofta leta eller fråga efter
information som egentligen ska vara tydlig och lättillgänglig.

4.3.4 Affärssystem
När produktionsplanerare utför BoM skapas även leveransdatum för när material behöver
finnas tillgängligt för produktionen. Dessa datum är viktiga för inköpsavdelningen. Under
intervjun med inköpschef framkom en problematik i att dessa datum inte baseras på något
underlag utan sätts bara till “så fort som möjligt”, vilket gör det svårt för inköpsansvarig
att prioritera inköpen. Inköpschef anser att inköpsarbetet skulle underlätta om
orderadministrationen kunde skapa mer relevanta leveransdatum redan i stadiet där OE
utförs. För mer relevanta leveransdatum krävs att orderadministrationen kontrollerar med
produktion, inköp och produktionsplanering hur lång leveranstid det är på
komponenterna, hur belastningen är i produktionen samt uppskatta inläggnings tid av nya
artiklar och beredning av BoM innan orderadministratören skickar vidare ett OE. I
dagsläget sker ingen kommunikation mellan orderadministrationen och resterande
avdelningar vid utförandet av OE. Möjligheten till kommunikation är dålig när det inte
finns några effektiva system att kommunicera i mellan dessa avdelningar.
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4.3.5 Identifierade problemområden
Vid studerande av fallföretagets orderhantering observerades flera möjligheter till
förbättring. Till hjälp användes en värdeflödesanalys för att kartlägga och skapa en
helhetsbild av vart i processen problem förekommer. Från fallföretagets sida framkom
det vid intervjuerna med både inköpschef, orderadministratör och produktionsplanerare
att orderhanteringen skulle kunna effektiviseras på flera sätt. Tiden mellan
produktionsprocessen steg 1 och steg 2 tar onödigt lång tid. Intervjuer och observationer
gav upphov till identifierandet av att de interna handläggningstiderna idag tar lång tid och
skulle kunna effektiviseras. Under intervju-och observationstillfällen identifierades
följande problemområden:
● Processens handläggningsaktiviteter utförs i en sekvens, trots att flera aktiviteter
kan utföras parallellt.
● BoM arbetet identifieras som en flaskhals i processen.
● Materialbrist orsakad av långa leveranstider och felprioriterade materialinköp.
Materialets tillgänglighet upptäcks förrän i steg 4 Inköp.
● Leveransdatum sätts i offerten utan att de baserats på kontrollerat underlag.
Leveransdatumen i offerten är därför svåra att förhålla sig till, vilket är en av
orsakerna till att leveranstiden blir längre än vad som utlovats till kund.
● Materialbristen påverkar produktionsplanerarens arbete. När inköp i steg 4
upptäcker att krävt material inte finns tillgängligt eller har längre leveransdatum
än vad som beräknats, måste produktionsplanerare gå tillbaka och göra
ändringar i de datum som angivits i BoM. Ett onödigt och tidskrävande arbete.
● Bristande kommunikation och bristande planering gör det svårt för personal att
arbeta effektivt.
Figur 9 på nästa sida visas inringade problemområden som identifierades i
orderhanteringsprocessen. Här anses förbättringsmöjligheter finnas.
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Figur 10. Identifierade problemområden i den observerade orderhanteringsprocessen.
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5. Diskussion och analys
Följande kapitel beskriver analysen av hur empirisk data kopplas till teori. Kapitlet inleds
med en beskrivning av hur analysarbetet ledtid fram till studiens resultat. Därefter
diskuteras lösningsförslag för identifierade problemområden. Avslutningsvis presenteras
och förklaras förslag på en specifikt utvecklad arbetsmetod.

5.1 Analys av orderhanteringsprocessen
Meningen med analysarbetet var att analysera det empiriska data som framkommit från
fallstudiens intervjuer och observationer och koppla den till relevant teori i teoretiska
referensramen. Genom att koppla icke värdeskapande aktiviteter och problemområden
som identifierats till teorin kunde lämpliga åtgärdsmetoder och arbetsmetoder
identifieras. Genom att kartlägga orderhanteringsprocessens flöde med en
värdeflödesanalys skapades en helhetsbild av flödet och det visades tydligt vart i
processen de identifierade problemen uppstår. För att problemen ska kunna åtgärdas
behöver man analysera grundorsakerna till varför problemen uppstått menar Larsson
(2008). Orsaker och detaljerade grundorsaker kategoriseras i ett fiskbensdiagram som
figur 10 nedan visar. Fiskbensdiagrammet gav upphov till en god överblick över problem
och orsaker, vilket underlättade analysarbetet kring att finna en lämplig åtgärdsmetod.

Figur 11. Fiskbensdiagram: identifierade orsaker till den ineffektiva
orderhanteringsprocessen.

Liker (2004) påstår att för att utveckla effektiva processer krävs det att arbetsmetoder
standardiseras inom verksamheten. Inom Lean finns en mängd olika åtgärdsmetoder för
att skapa effektiva arbetsprocesser. Larsson (2008) menar att VFA är ett vanligt första
steg inom förbättringsarbete. Inom administrativa processer liknande fallföretagets kan
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implementering av metoder som 5S och kvalitetskontroller som TQM ge en kraftfull
effekt. Samt ett grundläggande tankesätt som inom Kaizen och JIT. (Larsson, 2008).
För att hindra att problem upprepas eller återkommer i processen är det viktigt att följa
upp det utförda arbetet menar Sörqvist (2013). TQM är en vanligt förekommande
uppföljningsmetod inom processer liknande fallföretagets. TQM används för att ständigt
utveckla företagets kvalitet och prestanda. Sörqvist (2013) menar att genom att
kontinuerligt utvärdera verksamhetens dimensioner: engagemang för kvalitet,
användning av vetenskapliga metoder och ständig kvalitetsförbättring kan
förbättringsarbetet stimuleras och ständigt utvecklas.

5.1.1 Ledtid
Idag beräknas ledtiden för fallföretagets produkter till mellan 10–12 veckor, från
mottagande av order till att färdig produkt levereras till slutkund. Problematisk nog har
ledtiden en tendens till att bli fördröjd. Christopher (2016) beskriver är denna ledtid
kritisk i dagens verksamheter som ofta arbetar utifrån JIT-filosofier där korta ledtider är
den viktigaste källan till konkurrensfördel (Christopher, 2016). Många forskare talar om
hur åtgärd-och arbetsmetoder inom Lean för att utveckla effektiva processer med korta
ledtider, kvalitetssäkring och möjligheter att anpassa sig till förändringar. Unikt inom
Lean är att utvecklingsarbetet har ett grundläggande tankesätt om att i samtliga skeden ta
hänsyn till mänskliga aspekter, Liker (2004). Fallföretagets problematiska områden som
identifierats är främst orderhanteringens interna handläggningsaktiviteter som tar onödigt
lång tid, men även medarbetarnas bristande helhetssyn. För att åtgärda och effektivisera
dessa områden krävs följande:
➢
➢
➢
➢
➢

ett standardiserat arbetssätt
förbättrad kommunikation
förbättrad planering
användning av affärssystem
flera handläggningsaktiviteter skulle kunna utföras parallellt.

För att förbättra dessa områden bör det precis som Liker (2004) menar finnas ett
grundläggande tankesätt som syftar till hänsyn av mänskliga aspekter, inom fallföretaget
uppmuntras ett sådant synsätt.

5.1.2 Avsaknad av standardiserat arbetssätt
Avsaknad av ett standardiserat arbetssätt inom fallföretaget medför flera konsekvenser.
Främst är det svårt för personal att veta vilket arbete som förväntas utföras eftersom det
inte finns någon tydlig information om vad tjänsterna innefattar för arbetsuppgifter. En
brist som kan leda till ineffektivt arbete.
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Dokumenten som beskriver orderhanteringen arbetsrutin fungerar idag som en
standardiserad arbetsrutin för orderadministratören, dock anses detta arbete ändå kunna
förbättras och bli mer effektivt. För resterande avdelningars tjänster saknas bestämda
arbetsrutiner. Var och en sköter sina arbetsuppgifter och när arbetet utförts skickas det
vidare till nästa person eller avdelning i processen. Ytterligare ett problem med
avsaknaden av standardiserat arbetssätt är att orderhanteringens handläggningsaktiviteter
utförs sekvent, trots att många aktiviteter skulle kunna utföras parallellt i processen.
Dagens sekventa arbetsprocess medför mycket icke värdeskapande i form av väntan. För
att eliminera denna väntan kan flera arbetsuppgifter börja utföras parallellt. För att det
ska vara möjligt att utföra arbetsuppgifterna parallellt krävs ett förändrat arbetssätt som
standardiseras
samt
förbättrad
kommunikation
mellan
avdelningarna.
Orsaken till bristande information kring arbetsrutinerna kan bero främst på att det i
dagsläget inte finns några ansvarig personal som arbetar med att utveckla och
standardisera arbetsmetoder och rutiner. Som Olhager (2013) antyder fördröjs ofta
arbetets ledtider på grund av att det sällan tillsätts personal som arbetar med utveckling
och standardisering av verksamhetens arbetsstruktur.

5.1.3 Bristande kommunikation och planering
Dagens arbetsklimat på fallföretaget innebär högt tempo, många olika händelser som sker
samtidigt och det är viktigt att kunna vara flexibel för att förändra sin arbetsdag då många
oplanerade och oförutsägbara händelser kan ske under dagen. Övergripande förlängs ofta
arbetets ledtider på grund av att det ofta uppstår svårighet i att hitta den information som
behövs för att kommunicera eller utföra olika arbetsuppgifter. För att underlätta dagens
arbetsklimat behövs förbättrad planering och förbättrad kommunikation. Idag utförs
veckovisa möten där samtlig personal är delaktig, vilket bör fortsätta. Som Kotler (2015)
är möten ett bra sätt sprida information på. Personal börjar kommunicera med varandra,
frågor kan ställas och besvara spontant, vilket även bidrar till kunskapsdelning-och
spridning, samt att personal får en uppfattning av vad övrig personals arbetsuppgifter
består av (Kotler, 2015). På så sätt kan det även skapas en förbättrad helhetsbild av
arbetsorganisationen.

5.1.3.1 Uppstartsmöte vid nya produkter
När det inträffar en kundorder som innehåller nya produkter kan
orderhanteringsprocessen inledas med ett uppstartsmöte där samtlig administrativ
personal är delaktig. Meningen med ett uppstartsmöte är att planera aktiviteter och
förbereda personal som jobbar med de handläggningsaktiviteter som påverkas.
Handläggningsaktiviteter som bör förberedas är:
● BoM arbete (Produktionsplanering) - nya produkter innebär ett omfattande
arbete med registrering av nya artiklar. Uppstartsmötet ger upphov till att starta
registreringen i ett tidigare skede, samt att vid behov skulle extra arbetsresurser
kunna tillsättas. Detta kan bidra till reducering av flaskhalsen som BoM idag
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utgöra.
● Uppskattning av leveranstider (Orderadministration) - ledtider för nytt
material kan uppskattas i ett tidigare skede, vilket minskar risken för
materialbrist.
Vid kundorder med produkter som är kända sedan tidigare ska ett standardiserat arbetssätt
följas och inget uppstartsmöte behövs.

5.1.4 Bristande affärssystem
Vanligtvis används flera olika affärssystem för att verksamheters olika funktioner ska
kunna hanteras. Dock är problemet att lyckas sammankoppla dessa system så att utbytet
av information ska kunna ske mellan de olika funktionerna. Övergripande inom
fallföretaget förlängs ofta arbetets ledtider på grund av att det ofta uppstår svårighet i att
hitta den information som behövs för att kommunicera eller utföra olika arbetsuppgifter.
Idag används två olika affärssystem inom fallföretaget. Orderadministration använder
huvudsakligen Excel för hantering av orderarbetet. Marknad, orderplanering och inköp
använder affärssystemet Nav Microsoft som är sammankopplat avdelningarna emellan.
Nav och Excel är idag inte sammankopplade. Möjligheten att koppla dem finns, och det
skulle till viss del kunna underlätta BoM arbetet. Huvudsakligen skulle
orderadministrationen behöva tillgång till information från samtliga avdelningar inom
processen så arbetet med OE kan förbättras i form av mer tillförlitliga leveransdatum.
Olhager (2013) påstår att företag som infört ett affärssystem upplever att informationen
inom företaget blivit snabbare, mer lättillgänglig och av högre kvalitet.

5.1.5 Bristande helhetssyn
Ovannämnda aspekter har resulterat i att stor del av fallföretagets personal anser att det
är svårt att skapa sig en helhetssyn av verksamhetens process. Var och en sköter sina
arbetsuppgifter. Bristen av affärssystem och standardiserat arbetssätt medför att det inte
heller finns någon tydlig information om vem som arbetar med vad.
I dagsläget sker ingen avstämning eller uppföljning av utfört arbete. Precis som Sörqvist
(2004) menar är ett kvalitetsarbete optimalt för att upptäcka problem och kunna åtgärda
dem och skapa en effektiv process. Förbättring behövs speciellt vid överlämning av utfört
arbete. Det händer att arbete kan ligga färdigt utan att nästa person i processen vet att den
är redo att tas an. Personal kan ibland vara osäker på vem arbetet ska överlämnas till och
när det ska ske. Vilket gör att arbetet stannar av. För att förbättra överlämningen kan man
använda sig av registrering i ett affärssystem. Personal registrera när arbetet tas an, vad
arbete innefattar och när arbetet utförts och är redo att överlämnas. Denna information
ska vara tillgänglig för samtlig personal, vilket kan bidra till en förbättrad helhetssyn.
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5.2 Förslag på förbättrat orderhanteringsflöde
Figur 12 nedan visar förslaget till ett förbättrat flöde som tagits fram utifrån de
problemområden som visas i figur 11. I figur11 visas BoM arbetet som tidigare i kapitlet
identifierats som en problematisk flaskhals. Förbättringsflödet nr 1 visar hur det
problematiska BoM arbetet kan börja beredas redan vid offertstadiet, när marknad
färdigställt offerten och skickar den till aktuell kund kan den även skickas till
produktionsplanering och beredning av BoM kan påbörjas i tidigare skede. Streckade
pilar mellan orderadministration och produktion, inköp och produktionsplanering visar
kontrollflödet som ska utföras innan orderadministratören skapar underlag för OE. När
kontroll utförts kan OE fastställas och skickas vidare till produktionsplanering. OE
fungerar i det senare skedet som en bekräftelse på att påbörjat BoM arbete skall fortsätta
mot
IO
och
PO.

Figur 12. Observerat orderflöde.

Figur 13. Förbättringsförslag till orderflöde.

5.3 Förslag på förbättrat arbetssätt
Under studiens gång har flera möjligheter till förbättring upptäckts. Avsaknad av
standardiserat arbetssätt, bristande kommunikation, bristande planering samt bristande
affärssystem har stått till grund för att personal saknar en grundläggande helhetssyn av
verksamhetens process, samt att fler interna handläggningstider tar onödigt lång tid. Flera
brister i samband med bristande helhetssyn har medfört en ineffektiv
orderhanteringsprocess.
Studien har varit intressant eftersom den visar att en ineffektiv orderhanteringsprocess
kan påverka den totala produktionsprocessen lika mycket som en ineffektiv materiell
tillverkningsprocess kan göra. För att en effektiv orderhanteringsprocess ska kunna
uppnås har lämpliga förbättringsåtgärder och arbetsmetoder identifierats. Neha (2013)
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påstår att 5S ger medarbetarna god kännedom om hur verksamhetens processer fungerar,
och på så vis kan metoden även bidra till en förbättrad helhetssyn. Olhager (2013) talar
för TQM som en metod för att bibehålla men även stimulera förbättringsarbete och
utveckling inom verksamheter. Som Sörqvist (2004) talar för är Kaizen en filosofi inom
Lean som innebär små kontinuerliga förbättringar som sker som en naturlig del av
processen. Kaizen lägger även vikt vid att i alla skeden ha medarbetarna och mänskliga
aspekter i fokus. I studiens fall skulle en kombination av 5S, TQM och Kaizen kunna
tillämpas som förbättrings-åtgärd inom orderhanteringsprocessen.

5.3.1 5S Administration Plus - en framtagen arbetsmetod för effektivisering
av orderhantering.
Fallstudien resulterade i en framtagen arbetsmodell kallad 5S Administration Plus och är
en metod utvecklad för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, uppföljning av utfört
arbete samt om att skapa en filosofi om att verksamhetens alla led ska genomströmma
ständig utveckling, förbättring i små steg och hänsyn till mänskliga aspekter. Modellen
nedan beskriver viktiga aspekter (hörnstenar), effekter (cirkeln) och inspirerande
tankesätt och filosofierna inom Lean (kursivt) nedan.

Figur 14. Modellen 5S Administration Plus utvecklad för effektivisering av
orderhanteringsprocesser inom tillverkande företag.
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Fallföretaget anser modell kunna tillämpas som en strukturmodell för att påbörja ett
förbättringsarbete inom orderhanteringsprocessen. Dagens orderhanteringsprocess anses
kunna effektiviseras genom att tillämpa modellens hörnstenar: standardiserat arbetssätt,
planering och affärssystem. Modellen kan även användas som utgångmodell för tankesätt
och strävan om att göra förbättringsarbetet till en naturlig del av verksamhetens dagliga
arbetet. Stegen som följer beskriver hur metodens generella aspekter kan tillämpas inom
fallföretaget.

5S Administration
• Generella aspekter efter punkt.
➢ Anpassade aspekter för det specifika företaget efter pil.
● Sortera - handlar om att sortera verktyg och material som används i utförandet av
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter och rutiner gås igenom och det som inte skapar
värde för arbetet skall sorteras bort.
➢ Planering - Fallföretagets brist på planering medför idag både onödiga arbete och
väntan. En planering för varje avdelning som gör personal medveten om dess
arbetsuppgifter och inom vilken tidsram arbetet ska utföras. Flera arbetsuppgifter
skulle idag kunna utföras parallellt och väntan i form av flaskhalsar skulle kunna
elimineras om en planerings underrättas. Till exempel skulle BoM arbetet
underlätta om artiklar började beredas i ett tidigare stadium av processen. Främst
vid arbetet med registrering av nya komponenter. Om beredning av BoM
påbörjades redan vid offertstadiet skulle orderhanteringsprocessens ledtid kunna
reduceras med hela den tid det tar att registrera kundorder och göra OE. En tid
som
är
unik
för
varje
order.
● Systematisera - handlar om att göra verktyg som krävs för att utföra
arbetsuppgiften lättillgängliga. Fallföretaget kan ändra flera arbetsrutiner för att
göra material mer lättillgängligt för andra avdelningar. För att fler arbetsuppgifter
ska kunna utföras parallellt under orderprocessen gång behöver viss informations
göras tillgänglig, så att andra avdelningar ska kunna påbörja arbetet i ett tidigare
stadium.
➢ Affärssystem - Fallföretaget informationsflöde skulle kunna effektiviseras genom
att implementera ett affärssystem i kombination med att utveckla arbetsrutiner.
Följande
arbetsrutiner
ska
registreras
i
affärssystem:
➢ när personal tar till sig arbetet
➢ arbetets omfattning
➢ när arbetet utförts och är redo att överlämnas till nästa person eller
avdelning i processen.
Till exempel bör offertförslaget som utförs av säljare på marknadsavdelningen
göras tillgänglig för produktionsplaneraren, så att arbetet med BoM kan påbörjas
49

redan i offertstadiet. Eftersom BoM-arbetet identifierats som en flaskhals i
processen är det viktigt att detta arbete effektiviseras. Genom att påbörja detta
arbeta i ett tidigare stadium av processen kan denna flaskhals reduceras och
möjligen elimineras helt.
● Städa - handlar om regelbunden städning av arbetsplatsen varje dag.
➢ Rutiner - Fallföretagets arbetsmetod bör innehålla arbetsrutiner där alla tjänster
innefattar att städa och hålla ordning på sin arbetsplats. Det kan handla om att vid
ett tillfälle under dagen rensa sin e-post inkorg, rensa bland dokument eller leta
på
och
göra
morgondagens
arbete
lättillgängligt.
● Standardisera - handlar om att verksamheten ska bestå av ett standardiserat
arbetssätt.
➢ Planeringsmöten - Fallföretagets bör utgå ifrån en arbetsmetod där alla tjänster
består av väl planerade och bestämda arbetsuppgifter. Samt att samtlig personal
är medveten om vilka arbetsuppgifter som innefattar deras tjänst. Inom
fallföretaget skulle exempelvis orderadministratörens arbete med OE
(Ordererkännandet) behöva struktureras och kompletteras. Dagens arbete med OE
börjar även innefatta en kontroll med resterande avdelningar så mer relevant
information kan ges i OE, vilket inte är läget idag. En kontroll av aktuell
produktionskapacitet, leveranstider samt inläggnings tider för den specifika
produktens komponenter. En säkrare beräkning av leveransdatum skulle
underlätta
för
bland
annat
inköpsavdelning.
Personal bör vara delaktig i planering av aktuellt arbete. På så sätt skapas även en
försäkran om att informationen spridits till- och tagits del av samtlig personal.
● Skapa vana - handlar om att verksamhetens medarbetare är medvetna om-och
deltar i den tillämpade arbetsmetoden.
➢ Implementeringsutbildning - Fallföretaget kan använda sig av en
implementeringsutbildning vid införandet av den nya arbetsmetoden 5S
Administration. En utbildning där verksamhetens personal informeras och
utbildas inom nya arbetsrutiner, uppföljningsarbete och vetenskapliga metoder
som används i utvecklingsarbetet. Samt information om vad 5S innebär inom
respektive tjänst.

Informera och standardisera
Olhager (2013) beskriver att det är viktigt att göra medarbetarna medvetna om nya
arbetsrutiner, uppföljningsarbete och vetenskapliga metoder som används i
utvecklingsarbetet för att lyckas med och bibehålla det standardiserade arbetssättet. Även
Larsson (2008) nämner att standardisering är viktig för att bibehålla ordningen av
arbetsrutinerna.
Strukturera
Larsson (2008) talar även för 5S som ett kraftfullt verktyg för att strukturera inom
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informations-domäner, vilket är av största relevans för att förbättra fallföretagets
orderhanteringsprocess. För att behålla men även förbättra och utveckla det
standardiserade arbetssättet talar Sörqvist (2004) om vikten av att även använda sig av ett
standardiserat uppföljningsarbete där man kontinuerligt utvärderar och följer upp utfört
arbete.
Utvärdera, följa upp och stimulera
För att fallföretaget ska försäkra sig om att behålla men även stimulera den nya
arbetsmetoden så innefattar 5S Administration även en kvalitets-och utvärderingsmetod
inspirerat av TQM (Total Quality Management). TQM används för att utvärdera
verksamhetens förbättringsarbete genom att kontinuerligt utvärdera och följa upp
arbetsrutiner (Sörqvist, 2004).
Verksamhets filosofi
Vid förändring av arbetsrutiner är det viktigt att inte göra hastiga och radikala
förändringar, utan förändra i små steg för att inte förlora värdet av vad arbetsrutinerna gör
för slutprodukten. Den framtagna 5S Administration metoden genomsyrar även en
filosofi inspirerad av Kaizen om att små förändringar kan ske naturligt inom
verksamhetens
processer.
Summering 5S Administration Plus
Med inspiration från en mängd Lean metoder samt Oskarssons (2013) Åtgärdslista för att
åstadkomma tidsreduktion har arbetsmetoden 5S Administration Plus framtagits utifrån
fallföretagets behov. En kombination av 5S, TQM och en Kaizen-filosofi inom
fallföretaget kan bidra till både effektiviserad orderhanteringsprocess, förbättrad
kommunikation och till att personalen får en förbättrad förståelse för -och helhetssyn av
hur orderhanteringsprocessen påverkar den totala tillverkningsprocessen. Hallin (2015)
påpekar även att vikten av att arbeta med mål och visioner vid utveckling och ledning av
verksamhetens processer. Mål och visioner bör vara en del av fallföretagets
standardiserade arbetssätt. Larsson (2008) menar att det är viktigt att Lean filosofin
genomströmmar hela verksamheten och det konstateras att informationsflödet har stor
påverkan på materiellt flödet.
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6. Slutsats
Följande kapitel svarar på studiens syfte och frågeställning. Orderhanteringsprocessens
identifierade problemområden och åtgärdsmetoder förklaras, följt av redogörelse av
studiens teoretiska och praktiska bidrag i form av arbetsmetoden 5S Administration Plus.

6.1 Praktiskt bidrag
1. Vilka icke värdeskapande aktiviteter och problemområden kan identifieras i
orderhanteringsprocessen?
Fallstudien har bidragit till att huvudorsakerna
orderhanteringsprocessen har identifierats som
● Avsaknad av standardiserat arbetssätt
● Bristande kommunikation
● Bristande planering
● Bristande affärssystem

till

den

ineffektiva

Detta har resulterat i personalens bristande helhetssyn samt onödigt långa
handläggningstider som sker i sekvens, vilket orsakat en ineffektiv
orderhanteringsprocess.
2. Vilka aktiviteter och områden i orderhanteringsprocessen skulle kunna effektiviseras
med avseende på ledtider?
Vid utveckling av förslag till en förbättrad arbetsmetod för orderhanteringen skedde
främst fokus på
● Förbättra arbetsrutiner. Främst inom orderadministraionen och
produktionsplanering (BoM).
● Fler arbetsuppgifter ska kunna utföras parallellt.
● Förbättrad kommunikation och planering.
● Förbättrat affärssystem.
● Förbättring av personalens helhetssyn.
Förbättringen av dessa områden skulle medföra en effektiviserad orderhanteringsprocess
som i sin tur kan medföra en fortsatt effektivisering i resterande produktionsprocess.
Detta kan medföra en reducering av den totala processens ledtid.
Efter avslutade studie meddelandes att fallföretaget Syntronic SPS börjat implementera
en del av förbättringsförslagen som angivits under rubrik 5.2 Förslag på förbättrat
orderhanteringsflöde. BoM arbetet påbörjas nu i ett tidigare skeende av processen.
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3. Hur skulle Lean kunna fungera som förbättringsåtgärd i orderhanteringsprocessen?
5S Administration är en arbetsmetod inspirerad av Lean metoderna 5S, TQM och Kaizen.
Som modellen visar i kapitel 5.3.1 är den utvecklad för att skapa en effektiviserad
orderhanteringsprocess, förbättrad kommunikation och en förbättrad helhetssyn för
medarbetarna med en grundläggande filosofi om att verksamhetens alla led ska
genomströmma ständig utveckling, förbättring i små steg och delaktiga medarbetare. Den
positiva effekten av 5S Administration leder till verksamheten genererar förbättrad
effektivitet, ökad produktivitet, reducerade ledtider och ökad konkurrenskraft på
marknaden.

6.2 Teoretiskt bidrag
Studiens teoretiska bidrag är modellen 5S Administration (se 5.3.1). Modellen ska
generaliserbart kunna användas inom administrativa processer liknande fallföretagets,
som till exempel en orderhanteringsprocess.
Studiens syfte var att finna lämpliga åtgärds-och arbetsmetoder för att effektivisera
orderhanteringsprocessen. Tillgängligheten av vetenskaplig litteratur och teorier inom
studiens område anses till viss del begränsat, i jämförelse med effektivisering och Lean
inom materiella tillverkningsprocesser. Tillgänglig vetenskap och generaliserbar
forskning finns i större utbud för Lean inom materiella processer och betraktas därför inte
vara problematisk att vid behov finna och tillämpa inom fallföretaget. En kombination av
5S Administration och lämplig Lean metod för materiella tillverkningsprocesser skulle
medföra att en Lean filosofi kan genomströmma hela verksamheten. På så vis kan
verksamheten stå för både effektivitet och en filosofisk Lean anda.

6.3 Begränsning
Studien pågick 10 veckor och begränsades till ett företag. Fallstudien begränsades till
endast en av företagets flertal produktionsanläggningar, Syntronic SPS anläggning i
Sandviken. Intervju-och observationstillfällen begränsades till fyra personer av omkring
35 anställda. Den framtagna modellen har inte testats i praktiken.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
●

●
●
●
●

Förslagen på förbättrat orderhanteringsflöde och förbättrad arbetsmetod kan testas
i praktiken inom fallföretaget.
Förslaget på förbättrat orderhanteringsflöde kan testas i simuleringssystem.
Modellen 5S Administration kan testas generellt i praktiken.
Framtagen modell och förbättrad arbetsmetod kan utvecklas som
utbildningsmaterial och testas i praktiken.
Området Lean administration skulle kunna utvecklas med fler teorier och mer
vetenskaplig forskning.
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