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Förord  
Examensarbetet skrivs som ett avslutande moment på civilingenjörsutbildningen inom 
industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Examensarbete omfattar 30 högskolepoäng 
och skrivs med inriktning inom kvalitetsutveckling under vårterminen 2018 på ABB Machines 
i Västerås.  

Först och främst vill jag tacka min handledare Stefan Englund för ett givande samarbete under 
arbetets gång. Med kontinuerliga möten med nya infallsvinklar och stöd under processen har 
examensarbetet fortlöpt på ett bra sätt. Jag vill också rikta ett stort tack till styrgruppen på ABB 
Machines bestående av Anna Råback, Charlotta Elfgren, Mats Wahlund och Ulrika Oberer för 
möjligheten till att genomföra arbetet hos dem samt för ett kontinuerligt stöd och intressanta 
idéer. Slutligen riktas även ett tack till de medarbetare på företaget som bidragit med tid samt 
erfarenheter relevanta för studien.  

Jag vill också tacka Lovisa Hägg för samarbetet under examensarbetet. Våra examensarbeten 
har utförts parallellt och kombinerats för att undersöka området ur ett helhetsperspektiv med 
både en logistisk och kvalitetsmässig inriktning. Detta examensarbete kan därför med fördel 
läsas tillsammans med examensarbete Orderstyrda projekt; rätt material, rätt kvantitet, på rätt 
plats, vid rätt tillfälle skriven av Lovisa Hägg för att få en mer djupgående förståelse för 
problemen och de föreslagna rekommendationerna.  
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Sammanfattning  
Leveranssäkerhet är en avgörande faktor för att tillgodose kunder och deras behov. Det handlar 
om att rätt produkt levereras i rätt förpackning i rätt tid efter kundens godkännande. ABB 
Machines i Västerås levererar växelströmsmaskiner till kunder i projektform. Projektformen 
skapar förutsättningar för stor kundanpassning vilket i sin tur ställer krav på flexibilitet och 
resurser som kan användas mångsidigt. Hanteringen av utleveransprocessens som ska 
färdigställa projekten genom att komplettera maskinerna med montage- och sidokollin anses 
inte vara optimal. Detta har lett till högre omkostnader och flertalet omarbeten för att kunna 
leverera och tillgodose kunderna och deras behov.   

Detta examensarbete inom kvalitetsutveckling på Luleå tekniska universitet genomförs med 
syfte att identifiera vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten och hur utleveransprocessen 
ska hanteras för att öka leveranssäkerheten. Huvudfokuset är att identifiera hur processen ska 
hanteras för att förenklas och säkerställas. För att nå dit utvärderas och analyseras 
utleveransprocessen utifrån de tre teoriområdena; standardisering, visualisering och 
kvalitetssäkring. 

Studien genomfördes som en fallstudie på ABB Machines i Västerås. Genom observationer och 
intervjuer samlas relevant data in för att skapa en bild över hur arbetet går till och vilka problem 
som uppkommer i processen. Detta för att skapa möjlighet till att identifiera områden med 
förbättringsmöjligheter.  

Resultat av studien visar att ABB Machines inte har använt sig av de tre fokusområdena 
standardisering, visualisering och kvalitetssäkring i lika stor omfattning som det finns 
möjligheter till. Inom flertalet områden i processen finns möjlighet till både utveckling av redn 
införda arbetssätt samt implementering av nya sätt att genomföra moment, sprida information 
samt kvalitetssäkra moment. Rekommendationerna har ett övergripande fokus där flera olika 
delar av utleveransprocessen behandlas. Rekommendationerna är uppdelade på kort-, 
medellång-, och långsikt. Denna fördelning genererar enklare rekommendationer som kan 
implementeras direkt samt rekommendationer med behov av anpassning för att på längre sikt 
kunna bidra till en förbättring i processen.  

Enligt den analys som har genomförts av utleveransprocessen är slutsatsen att ABB Machines 
har möjligheter att förenkla och effektivisera moment i flödet. Det kommer också generera 
möjligheter till att på ett enklare sätt kunna säkerställa leveranserna till slutkund.   



 

 

Abstract  
Delivery dependability is a crucial aspect to fulfill the customer needs. It is about delivering the 
correct product in the correct package and also to deliver in time to the customers approval. 
ABB Machines located in Västerås delivers AC machines to customers in project form. Project 
form creates conditions for adapting to the customer which demands versatile flexibility and 
resources. The management of the out loading process, which is supposed to complete the 
project by complementing the machines with assembly details, is not considered to be optimal. 
This has led to higher expenses and rework to be able to deliver and fulfill the customer needs.  

This master thesis in the field of quality at Luleå technical university is being performed with 
the purpose of identifying which factors that are affecting the delivery dependability and also 
how the out loading process can be optimized. The main focus is to identify how the process 
can be optimized. To reach this purpose, the out loading process is being analyzed and evaluated 
from the theories; standardization, visualization and quality assurance. 

The study was made as a case study at ABB Machines Västerås. Data was collected through 
observations and interviews to get a clear image of the working process and the problems which 
comes with it. This made it possible to identify the areas with opportunities for improvement. 

The study shows that ABB Machines have not used the three focus areas; standardization, 
visualization and quality assurance in the extent they could have. In multiple parts of the process 
there are opportunities for improvement. Booth for workways that are already being used and 
also implementing new ways of working, spreading information and to secure the quality of the 
different moment. The recommendations have an overall focus where several parts of the out 
loading process are handled. The recommendations are divided in short term, midterm and long 
term. This distribution generates more simple recommendations which can be implemented 
directly and also recommendations with needs of adapting, all for a long term process 
improvement. 

The conclusion from the analyze of the out loading process is that ABB Machines can 
improvement the process in booth simplifying and optimizing parts of the flow. This will also 
generate possibilities to make it easier to ensure the deliveries to the end customer.    
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1. Introduktion  
Introduktionen ska ge läsaren en inblick i uppkomsten till studien och vad den ämnar att uppnå. 
Avsnitt som behandlas är problembeskrivning, syfte tillsammans med undersökningsfrågor, 
avgränsningar samt rapportstruktur. Avsnittet ska skapa en tydligare bild över företaget ABB 
Machines som studien utgår från.  

1.1 Bakgrund  
Att leverera perfekt kvalitet handlar om att utifrån kundens behov, identifiera potentiella 
möjligheter till att tillgodose eller till och med överträffa dessa behov och förväntningar 
(Bicheno & Holweg, 2016, ss.12-13). Företag som arbetar med kvalitet har visat sig skapa 
konkurrensfördelar genom nära kontakt med kunder och leverantörer samt en högre effektivitet 
i sina arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2012, s.20). Dålig kvalitet kan i sin tur enligt Kogawa 
(2017) leda till ökade kostnader och minskad benägenhet hos medarbetarna till att korrigera 
misstag och förbättra arbetsmomenten.  
 
Kunden är enligt Bergman och Klefsjö (2012, ss.40-41) en central del i arbetet med kvalitet. 
Att sätta kunden i centrum handlar om att förstå kunden för att skapa möjligheter till att leverera 
produkter efter kundens behov och förväntningar. Leveranssäkerhet definieras enligt Silf 
(2018) i vilken utsträckning korrekt vara enligt order levereras till kund och ska skapa 
möjligheter till att nå kundens behov i leveransen. Avgörandet för leveransen ligger enligt 
Thirmumalai och Sinha (2004) i att rätt produkt levereras i rätt förpackning i rätt tid efter 
kundens godkännande.  
 
Bosch-Rekveldt et al. (2010) menar att stora komplexa projekt mot order skapar svårigheter i 
att nå dessa förutsättningar med leveransen i enighet med det Thirmumalai och Sinha (2004) 
lyfter fram. Bosch-Rekveldt et al. (2010) menar också att komplexiteten skapar utmaningar i 
att hålla nere förväntade kostnader samt att möta tidsplanen för projektet. Anledningen till att 
stora projekt riskerar att bli komplexa är på grund av den osäkerhet som finns. Lessard och 
Miller (2001) beskriver att denna osäkerhet över genomförandet av projektet kan skapa misstag 
vilket genererar oväntade kostnader som kan bli förödande för projektet. För att möta upp 
osäkerheten krävs flexibilitet samt resurser som kan utnyttjas mångsidigt.  
 
En annan faktor Anderson et al. (2001) menar är viktigt att ha i åtanke vilket också kan påverka 
orderstyrda projekt är balansen mellan produktivitet och kundanpassning. I en projektstyrd 
industri med hög kundanpassning krävs ett stort fokus på anpassning med bibehållen 
produktivitet. Detta eftersom produktiviteten kan bidra till standardisering som inte alltid är en 
motsättning till kundanpassning. Det finns dock stora utmaningar med som kräver resurser i 
form av tid och kunskap inom organisationen. Thirmumalai och Sinha (2004) fokuserar på den 
senare delen av projektet där varorna ska färdigställas till kund. Enligt Thirmumalai och Sinha 
(2004) är momentet att leverera rätt produkt i rätt förpackning i rätt tid efter kundens 
godkännande ett krävande moment. Kraven kommer från kundernas höga förväntningar på 
leveransen pålitlighet.  
 
 
 



 

2 
  

Bergman och Klefsjö (2012, s.329) beskriver att mätning av kundens nöjdhet efter leverans blir 
en avgörande faktor för fortsatta relationer. Trots insikt i kundens betydelse menar Bergman 
och Klefsjö (2012, s.329) klagomålshantering generellt är bristfällig. Anderson et al. (1994) 
beskriver hur företag inte alltid ser kopplingen mellan förbättrad kvalitet och kundnöjdhet med 
ekonomiska resultat.  

1.2 Problembeskrivning  
Att höja kvaliteten och på så sätt öka kundnöjdheten i produkter som tillverkas och levereras i 
projektform ställs inför stora utmaningar i komplexitet och kundanpassning (Bosch-Rekveldt 
et al., 2010; Anderson et al. 2001). Detta på grund av osäkerheter under projektet som skapas 
av kundanpassningen kräver flexibla resurser. Dessa aspekter kan tydligt kopplas till ABB 
Machines i Västerås arbete med att utveckla, tillverka och sälja växelströmsmaskiner för 
motorstyrning och generatorapplikationer (Inside ABB Machines, 2017). ABB Machines 
tillverkar maskiner från råmaterial till färdig produkt samt erbjuder sina kunder installation och 
underhåll. Maskinerna tillverkas mot kundspecifikationer i projektform (Inside ABB Machines, 
2017). Detta skapar en komplex situation där specifika kundönskemål ska uppnås med hjälp av 
avancerad teknik för det specifika ändamålet. För att tillgodose kundens önskemål sätts en 
projektgrupp ihop med fokusområden inom flertalet områden som tillsammans ska skapa 
förutsättningar för tillverkningsunderlag, kundkontakt och drivandet av projektet.  

ABB Machines hanterar inte inkompletta leveransen utifrån kundspecifikation på ett 
konsekvent sätt. Detta påverkar leveranssäkerheten och skapar extra kostnader då 
kompletterande leveranser måste skickas till kund alternativt att leveranser behöver öppnas upp 
och korrigeras inför leverans. Företaget har ett önskemål att studera processen för slutskedet av 
deras tillverkning där motorn alternativt generatorn packas och levereras tillsammans med 
kompletterande produkter. Processen för att färdigställa leveranserna ställs inför flertalet 
utmaningar och i dagsläget finns inget tydligt arbetssätt för att genomföra denna process utan 
skillnader mellan olika medarbetare förkommer. Processen innehåller flertalet steg och 
delmoment innan ordern är klar för leverans till kunden. Dessa steg kräver information i form 
av vad som ska gå med leveransen och vilka komponenter som ska inkluderas (både 
förrådsmaterial och tillverkningsmaterial).  

Andra aspekter som också kan skapa problem är informationshanteringen gällande leveransen. 
För att förenkla för kunden krävs strukturerade och fullständiga leveranser, vilket innebär 
tydlighet gällande dokumentering.  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten. Fokuset 
kommer vara att identifiera vilka arbetssätt företaget använder för att leverera deras 
kundanpassade varor och hur de ser till att förmedla den avgörande informationen. 
Leveransprocessen ska studeras för att kunna identifiera riskerna i de underliggande processer 
som påverkar leveranssäkerheten.  

Utgående från syftet att identifiera vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten har en 
frågeställning tagits fram. Frågeställningen består av en huvudfråga nedbruten i tre underfrågor. 
Genom att fokusera på de tre underfrågorna ska möjlighet ges till att besvara 
huvudfrågeställningen. De tre underfrågorna har formulerats utifrån tre identifierade områden 
i problembeskrivningen och som enligt bakgrundsbeskrivningen alla berör möjligheterna till att 
öka leveranssäkerheten.  
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1. Hur kan ABB Machines förenkla och säkerställa utleveransprocessen för att 
generera en högre leveranssäkerhet till slutkunden? 

1.1 Hur kan ett standardiserat arbetssätt implementeras i utleveransprocessen? 

1.2 Hur kan visualiseringsmetoder användas i utleveransprocessen för att minska risken för 
felleveranser? 

1.3 Hur kan en kvalitetssäkring implementeras i utleveransprocessen? 

1.4 Avgränsningar  
Studien kommer begränsas till ABB Machines packnings- och utlastningsavdelning och deras 
process för att färdigställa kundleveranser. För att ha möjlighet att förstå hur deras arbetsprocess 
ser ut kommer underlag samt information från projektledare att användas. 
Tillverkningsprocessen berörs inte i studien. Endast information som påverkar förberedelser 
inför leverans kommer samlas in från projektledarna.  

En ytterligare avgränsning som kommer genomföras är att studien endast kommer analysera 
nuläget och ta fram möjliga lösningsförslag och idéer. På grund av tidsbegränsningen på 20 
veckor kommer förslagen inte värderas och implementeras utan endast presenteras.  

1.5 Rapportstruktur  
Tabell 1: Rapportstrukturen finns till för att beskriva de olika kapitlen i rapporten samt vad de ska bidra med till helheten.  

Kapitel Bidrag 
Teoretisk referensram Skapa en grund för analys av empiri och ge möjlighet till att dra en 

slutsats kring undersökningsfrågorna. 
Metod Ingående detaljer för hur arbetet har genomförts. 
Datainsamling Sammanställning och beskrivning av de insamlade materialet. 
Analys  Jämförelse mellan teoretisk referensram och datainsamling med fokus 

på undersökningsfrågorna. 
Rekommendationer och slutsats Tabell över rekommendationer tillsammans med dragna slutsatser för 

varje undersökningsfråga samt en slutsats över huvudfrågeställningen. 
Diskussion Diskussion kring hur studien genomfördes, vad som kunde gjorts 

annorlunda samt förslag till fortsatta studier.  
 

  



 

4 
  

2. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen presenterar den litteratur som har studerats för fallstudiens 
fokusområde. Avsnittet ska ligga till grund för läsarens förståelse av teoribegreppen i 
rapporten och vad tidigare forskning inom området har kommit fram till. Den teoretiska 
referensramen används i rapporten som ett underlag för att studera och jämföra med 
datainsamlingen och ge förutsättningar för analys och slutsats. 

En modell över den teoretiska referensramen visas nedan i Figur 1. Denna modell skapar en 
övergripande bild över de delar som den teoretiska referensramen behandlar för att besvara 
huvudfrågan samt ligger till grund för analys, rekommendationer och slutsats. 

 
Figur 1: Teoretisk referensram över huvudfrågan för studien samt områdena som den teoretiska referensramen behandlar. Det 
är områden i modellen som ligger till grund för resultat, analys och slutsats.  

2.1 Projekt mot kundorder   
I specifika projekt mot kundorder har kunden enligt Bertrand & Muntslag (1993) en central roll 
då alla aktiviteter i processen är drivna av ett kundbehov. Kundens inverkan kan skapa 
osäkerhet och komplexitet. Osäkerheten kommer på grund av att det inte alltid finns all den 
information som krävs i rätt tid. Komplexiteten beror på de tre aspekterna flöde, flera specifika 
projekt i omlopp under samma tidsperiod samt att ordern innehåller en stor mängd material som 
i form av både förrådsmaterial och kundspecifikt material. Matt och Rauch (2014, s.149) lyfter 
också upp osäkerheten och komplexiteten när de menar att projekt mot order är normalt 
komplexa och med flertalet specifika kundönskemål. Detta kräver struktur och att använda 
repetitiva metoder kopplade till Lean är en utmaning. Det går att hitta sätt att anpassa verktyg 
och metoder men det kräver olika synvinklar och justeringar för att lyckas.  

Bosch-Rekveldt et al. (2010) menar också att osäkerheten kring projekt där kunden har stor roll 
under hela processen genererar arbetsmoment som tar extra lång tid. Lessard och Miller (2001) 
lyfter upp hur misstag under processen också kan påverka projektet negativt då oväntade 
kostnader skapas och fler resurser än planerat måste användas. Lösningen till misstagen är att 
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skapa flexibilitet i arbetsmomenten. I ett projekt centrerade mot kund menar Anderson et al. 
(2001) att mycket handlar om att hitta en balans mellan produktivitet och kundanpassning. Det 
handlar om att inte bli stillastående i processen i väntan på information utan hitta sätt att arbeta 
för att uppnå kundens behov för att bygga långsiktiga relationer.  

2.2 Kundtillfredsställelse 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.19) har kvalitet alltid varit en viktig aspekt för kunder med 
avsikt att köpa en vara eller en tjänst. Med kvalitet fortsätter Bergman och Klefsjö (2012, s.23) 
att beskriva produktens förmåga att tillfredsställa eller till och med överträffa kundernas behov 
och förväntningar. För att en kund ska vara nöjd med sitt köp och återkomma krävs att ett högt 
värde skapas (Bicheno, 2006, s.15). Bicheno (2006, s.15) menar att det finns flera aspekter på 
värde för kunden baserat på vad den söker. Fokus för kund kan vara; det pris som ska betalas, 
egenskaper som söks i produkten eller tjänsten, kvaliteteten i produkten eller tjänsten eller den 
totala summan av alla fördelar produkten eller tjänsten skapar inte bara priset. Detta innebär att 
kunder kan ha behov av helt olika förutsättningar. Thirumalai och Sinha (2005) lyfter också 
fram olika förutsättningar när de beskriver att företag måste differentiera sig gentemot sina 
kunder för att möta upp de varierande kraven på ordern.  

Kundnöjdhet kan enligt Anderson et al. (1997) vara en fundamental indikator på hur 
organisationen presterar. Nöjdheten har stor påverkan på företagets ekonomiska resultat i 
längden. Högre kundnöjdhet kommer leda till långvariga relationer vilket skapar förutsättning 
för konkurrensförmåga och långsiktighet. Förutsättningar som skapas utifrån kundnöjdhet är 
något Anderson et al. (1994) också studerat. Författarna menar att ekonomiska resultat kommer 
utifrån hög kundnöjdhet. Det är dock viktigt att ha den långsiktiga aspekten i åtanke. 
Långsiktigheten krävs på grund av att de ekonomiska fördelarna inte kommer bli synliga direkt 
utan bygger istället upp kundrelationer på längre sikt.  

2.2.1 Kundanpassning  
För att nå långsiktiga relationer har utvecklingen av produkter och tjänster skapat ett behov av 
att individuella förväntningar hos kunder ska uppnås (Bergman & Klefsjö, 2012, s.327). Det 
ställer i sin tur krav på kundanpassning. Vilket har lett till att istället för att tillverka mot lager 
tillverkar mot order och på så sätt integrerar kunden i tillverkning och skapar en slutprodukt 
helt enligt kundens behov och förväntningar. Fyra aspekter som författarna lyfter fram kring 
kundanpassning är att:  

1. identifiera kunderna och deras köpvanor 

2. differentiera kunder efter behov och värde 

3. ha en dialog med kunderna  

4. skräddarsy de varor och tjänster som erbjuds.  

Att klara av att leverera kundanpassade produkter och att vara flexibel, ger stora fördelar på 
marknaden vilket i nästa skede kan generera långa relationer med nöjda kunder (Bergman & 
Klefsjö, 2012, s.329). Anderson et al. (2001) menar att kundanpassningen ställer högre krav på 
företag att inte glömma bort produktiviteten och effektiviteten i arbetet när fokus handlar om 
att tillgodose alla kundens olika behov. Vid uppfyllandet av kundanpassningen menar Bergman 
och Klefsjö (2012, s.330) att fördelarna med att kunna behålla kunder och bygga på relationerna 
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ger stora fördelar på grund av att det krävs mer resurser för att hitta nya kunder än att behålla 
kunder sedan tidigare.  

Att kombinera kundanpassning och standardiserat arbetssätt har ansetts vara svårt länge 
samtidigt som behovet av att ha någon form av anpassning för kunden har ökat (Swaminathan, 
2001). Anpassningen har ställt höga krav på moment i tillverkningskedjan. Vickery, Dröge och 
Germain (1998) menar att kundanpassning också handlar om flexibilitet och för att lyckas skapa 
detta krävs enligt dem en organisation med mer formell kontroll. Utmaningarna med 
flexibiliteten och kundanpassningen kan enligt Swaminathan (2001) övervinnas med hjälp av 
standardisering av mindre moment. Standardiseringen kan generera i effektivare och förenklade 
moment i processen som inte kräver specifika kundanpassningar.   

2.2.2 Reklamationshantering 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.335) är reklamationshanteringen hos många företag något 
som behöver utvecklas. Att studera kundtillfredsställelse har varit en viktig faktor under lång 
tid. Trots detta ser företag på kundklagomål och reklamationer som att; kunden har fel, kunden 
har inte rätt att klaga eller att det finns förklaring till kundmissnöjet. Zahiri (2000) menar dock 
att många företag förstått vikten av att sätta kunden i centrum och på så sätt också börjat inse 
att för att skapa en konkurrensfördel krävs maximerat kundvärde och arbete med att 
uppmärksamma och hantera klagomål. Den stora utmaningen enligt författaren kring detta 
ligger i att istället för att ha ett vinstorienterat förhållningssätt sträva mot ett förhållningssätt där 
fokus ligger på att hantera kundens synpunkter.  

Bergman och Klefsjö (2012, s.336) poängterar tydligt att det kan finnas ett stort problem hos 
många företag i att kunden väljer att inte klaga. Med det menar författarna att flera 
undersökningar visar att endast omkring fem procent av de missnöjda kunderna väljer att klaga 
hos säljaren eller leverantören. Det som många kunder istället väljer att göra med klagomålen 
är att berätta om upplevelsen vidare till människor i sin omkrets. Stauss (2002) lyfter också upp 
aspekten med att föra negativa upplevelser vidare och menar att hanteringen av kundklagomål 
måste tas på stort allvar. Hans undersökning ska understryka kopplingen mellan hanteringen av 
kunder och återköpsbeteenden. Resultatet visar att hanteringen av kundklagomål är nödvändig 
för att bibehålla kunder och genom att analysera dessa skapas möjligheter till att styra sin 
verksamhet mot kundnöjdhet samt kundlojalitet.  

När en kund har blivit missnöjd och lämnar in ett klagomål ligger stor vikt i att snabbt hantera 
ärendet och bistå kunden med resurser för att göra kunden nöjd (Bergman & Klefsjö, 2012, 
s.338). För att klara av det krävs någon form av styrning av hanteringen av klagomål för att 
kunna skapa en nöjd kund i nästa skede (Stauss, 2002). Bosch och Enriquez (2005) beskriver 
att många företag har svårt att ta fram ett framgångsrikt system för att hantera kunder och 
klagomål. Författarna menar att många organisationer inte har tillräckligt mycket kunskap om 
vad en effektiv hantering egentligen kan ge företaget för positiva aspekter. Detta kan enligt dem 
bero på att klagomålhanteringssystemkostnader är tydliga direkt och fördelarna mer långsiktiga, 
att chefer tvivlar på kunders ärlighet i klagomålsärendet samt att många kunder väljer att inte 
klaga.  

Zairi (2000) menar att för att lyckas med att skapa ett system för att hantera kundklagomål på 
bästa sätt måste företaget skapa enkla kanaler samt uppmuntra till att lämna synpunkter. Han 
lyfter upp tre faktorer som krävs för att bli en framgångsrik organisation inom reklamation- och 
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klagomålshantering; empati, innovation samt omtanke. Med detta tankesätt finns stora 
möjligheter att agera för att skapa långsiktiga kundrelationer.  

2.3 Lean och dess verktyg  
Lean är ett välkänt begrepp inom verksamhetsutveckling men skillnader i vad det egentligen 
betyder har växt fram (Petersson et al. 2008, s.13). Shah och Ward (2007) menar att det krävs 
att definitionen av Lean klargörs. Vidare definierar de att Lean handlar om att eliminera 
slöserier med internt fokus samt fokus på leverantörer och kunder. Med detta fokus har Shah 
och Ward (2007) identifierat faktorer med förutsättningar för att skapa prestationsmål. Några 
av dessa faktorer är; leverans i tid från leverantörer, kundinvolvering, JIT (Just-In-Time) 
produktion, kontinuerligt flöde, tillgång till verktyg och utrustning, kontroll över att tillverka 
utan defekter och det sista elementet är medarbetarinvolvering.  

Implementering av Lean innebär ofta förändringar i form av nya arbetssätt, verktyg och tekniker 
för att skapa högre effektivitet och produktivitet (Anderson-Connolly, Grundberg, Greenberg 
& Moore, 2002). Vidare menar Anderson-Connolly et al, (2002) att för att lyckas med Lean 
krävs att medarbetarna själva förstår vinsten i att arbeta med Lean samt att de själva får vara 
med och påverka. Petersson et al. (2008, s.1) lägger också vikt på den individuella medarbetaren 
när de lyfter fram Lean som en strategi eller förhållningssätt innefattande företagskultur, 
principer, metoder, ledarskap och medarbetarskap. Några av dessa metoder att använda sig av 
är standardisering, visualisering, slöserier och kvalitetssäkring.  

2.3.1 Standardisering  
Standardisering är en av Leans principer vilket i stort ämnar till att utveckla verksamheten 
(Petersson et al., 2008, s.64) och arbeta mot perfekt kvalité (Bicheno & Holweg, 2009, s.84). 
Petersson et al. (2008, s.65) menar att ett standardiserat arbetssätt skapar möjlighet till att 
upptäcka avvikelser och bidra till förutsägbarhet. Med standardisering menar författarna att 
olika typer av arbetsrutiner över var gods ska förvaras, hur behovssignaler skickas, hur manuellt 
arbete ska genomföras samt hur många artiklar i varje förpackningsenhet bestäms. 
Arbetsrutinerna skapar möjlighet att identifiera när något skiljer sig från det normala. Ledorden 
enligt Bicheno och Holweg (2009, s.84-85) är repeterbarhet, trovärdig samt kapabilitet som 
grunden för ett standardiserat arbetssätt. Författarna fortsätter att beskriva att genom att skapa 
en optimal standard kommer det vara tydligt att avvika från standarden inte skapar några 
fördelar.  

Metodstandarden ska beskriva hur arbetsrutiner och moment ska genomföras (Petersson et al., 
2008, s.65) och ska därför byggas upp för att skapa ett gemensamt, överenskommet sätt att 
utföra likartade arbetsuppgifter på (Holmdahl 2016, s.167). Vid skapande av standarder och när 
arbetsrutinerna har implementeras kommer behovet av styr- och regelfunktioner minskas. Det 
förutsätter att den uppbyggda standarden är den bästa möjliga lösningen i dagsläget (Bicheno, 
J. 2006, s.52). Standarden ska beskriva det vi vet idag men som inte kommer begränsa 
utvecklingen imorgon. 

Enligt Liker (2009, s.176) finns det normalt ett stort motstånd till standardisering. Motstånden 
kan exempelvis handla om att varje uppgift kräver specifika moment vilket gör att 
standardisering inte är möjlig utan istället skulle skapa svårigheter. Det har dock visats sig att 
en grad av standardisering för passande moment bidrar till förenkling och en högre grad av 
kvalitet.  
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En viktig del enligt Bicheno och Holweg (2009, s.74, ss.84-85) är att det ska vara operatörerna 
själva som utvecklar och formulerar standarderna eftersom det är där kunskapen inom området 
finns och det är operatörerna som ska genomföra implementeringen i nästa skede. Standarderna 
ska formuleras på ett visuellt och lättförståeligt sätt med en blandning av bilder, stegvisa 
instruktioner samt manualer. Standardarderna ger då förutsättningar till att utföra arbetet på 
bästa möjliga sätt just nu och även möjlighet till att hitta förbättringsåtgärder för att utveckla 
standarderna. 

Förbättra standarder  

Vid upprättande av standarder för arbetsmoment skapas möjligheter att genom att utgå från 
standarden ständigt utveckla verksamheten (Petersson et al. 2008, s.73). Genom att tillämpa 
någon form av förbättringsprocedur kan standarden ifrågasättas om den finns samt om den följs. 
Dessa två frågor ger indikation på om standarden bör förändras eller om fokus istället ska vara 
på att träna medarbetarna till att använda sig av standarden. Bicheno och Holweg (2009, s.86) 
styrker det faktum att standarder utgör grunden för ständig förbättring och ger förutsättning för 
att utveckla standarden utan att återgå. Detta är något Liker (2009, s.179) också behandlar när 
han beskriver att standardisering inte enbart handlar om att skapa repeterbarhet och effektivitet 
utan om att skapa ett arbetssätt som framhäver standardisering. Standarden skapar en grund 
vilket kan generera i inbyggd kvalitet och möjlighet till att ständigt utveckla sina moment och 
processer.  

Förbättringsprocessen PDCA-cykeln är enligt Bicheno och Holweg (2009, s.182) den mest 
använda men kanske också det minst förstådda arbetssättet. Svårigheterna ligger enligt dem i 
att hitta en bra balans mellan alla de fyra stegen planera, genomföra, studera och lär och att inte 
lägga för stort fokus på något av stegen och på så sätt inte ge resterande steg de förutsättningar 
som krävs. Bergman och Klefsjö (2012, s.229) beskriver de fyra stegen enligt följande. 
Planeringsteget handlar om att fastställa orsaken genom nedbrytning samt ett systematisk tanke-
och arbetssätt. För att sedan genomföra bör fokus ligga på att implementera de föreslagna 
åtgärderna. Vidare blir studera-steget ett viktigt moment för att analysera effekterna för att ta 
reda på om åtgärderna ledde till avsedd förbättring. Det slutliga steget handlar sedan om att dra 
lärdom för att inte återupprepa samma misstag, men det handlar också om att analysera 
processen för att i framtiden kunna fortlöpa och genomföra ytterligare varv.  

2.3.2 Visualisering  
Bicheno och Holweg (2009, s.14) beskriver att visualisering handlar om att göra operationer 
synliga och transparenta. Genom synlighet går det att snabbt och enkelt identifiera när något 
divergerar från det normala. Att använda visuell styrning för att identifiera problem vid första 
symptom och inte vid nödsituationer är något som Liker lyfter fram (2009, s.186).  
Visualisering är också ett betydande moment enligt Bicheno och Holweg (2009, s.229) i 
produktutveckling för att skapa möjligheter till att kartlägga och förstå processer. Behovet av 
visualisering beror på ändamålet men det är ett bra verktyg att använda sig av i metodstandarder 
(Petersson et al, 2008, s.70). Det handlar om att skapa visuella instruktioner med hjälp av bilder 
och kortfattade texter för att förenkla och beskriva momentet på ett bra sätt. Holmdahl (2016, 
s.84) lyfter också fram visualiseringar i form av bilder som ett bra verktyg för att skapa klarare, 
snabbare och enklare instruktioner med större precision än bara ord.  

Ett annat viktigt ändamål där visualisering har stor inverkan är informationsspridning (The 
information company, 2017). Ledorden är att göra informationen enkel och tydlig för att skapa 
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en situation där mottagaren är medveten och förstår informationen. För att minska risken för 
feltolkningar ligger stor vikt i att komprimera informationen och lyfta fram det viktiga i den. 
Tre faktorer att tänka på när information ska visualiseras är målgrupp, i vilken situation 
informationen ska föras fram samt vad syftet är med informationen.  

Stoppa vid fel  

Att föra fram viktig information i rätt tid är en förutsättning för att arbeta med förbättringar. 
Jidoka, eller stoppa vid fel som det benämns på svenska, beskrivs enligt Liker (2009) som ett 
verktyg för att uppmärksamma och bygga in kvalitet. Det handlar om att direkt upptäcka när 
något divergerar och ett fel inträffar. Upptäckandet av fel skapar möjlighet till att enkelt 
identifiera felet och snabbt kunna åtgärda det. Det handlar om att maskiner själva stoppar när 
något ovanligt inträffar, men också mycket om att ge befogenheter till medarbetare att stanna 
upp och meddela när något är fel. För att lyfta felet och kunna åtgärda det både för det nuvarande 
problemet och för framtida problem. Utan detta arbetssätt riskerar felen att inte upptäckas och 
hanteras vilket istället kan skapa kvalitetsbrister eller extra resurser i nästa steg vilket bidrar till 
slöserier.  

2.3.3 Slöserier 
Enligt Petersson et al. (2008, s.77) är slöserier en central del inom arbete med Lean och handlar 
om att alla slöserier ständigt ska reduceras för att kontinuerligt förbättra och effektivera 
arbetssituationen. Vidare menar Petersson et al. (2008, s.77) att det inom Lean finns flertalet 
verktyg för hur reduceringen av slöserier kan genomföras för att i slutänden fokusera på 
aktiviteter som skapar värde för kunden. Taiichi Ohnos åtta slöserier fokuserar på slöserier inom 
en producerande enhet (Modi & Thakkar, 2014). Dessa åtta slöserier ska hanteras och 
elimineras genom ett likartat systematiskt arbetssätt där utgångspunkten ständigt ska vara att 
skapa värde för kunden. 

De åtta (7+1) slöserier är överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, 
produktion av defekta produkter samt outnyttjad kompenetes (Petersson et al., 2008, ss.78-79).  

1. Överproduktion innebär att tillverka mer än vad kunden vill ha och anses vara den värsta 
formen av slöseri.  

2. Väntan handlar om att inte ha möjlighet att genomföra arbete utan att outnyttjad tid skapas 
på grund av att förutsättningar för att genomföra arbetet inte finns tillgänglig.  

3. Transport till kund är den enda kostnaden som kunden är beredd att betala för. Ingen annan 
form av transport skapar värde för kund.  

4. Överarbete är moment som kunden inte är beredd att betala för vilket därför utgör slöseri.  

5. Lager finns ofta till för att möta upp kundefterfrågan då processer inte alltid kan hålla vad 
det lovar. Lager har dock flertalet negativa aspekter i form av bindande av kapital, upptag av 
plats, döljande av problem samt ökade ledtiden.  

6. Rörelse har stor benägenhet att skapa slöseri på grund av att rörelse inte skapar något värde. 
Specifik rörelse kan även vara skadlig ur en ergonomisk synvinkel vilket i sin tur kan skapa 
ytterligare kostnader.  

7. Produktion av defekta produkter är en av de tydligaste slöserierna vilket skapar omarbete.  
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8. Outnyttjad kompentens är ett tillagt slöseri som innebär att företaget riskerar att gå miste om 
möjliga förbättringar när de inte nyttjar medarbetarnas kompetens.  

En minimering av dessa åtta slöserier bidrar på flera sätt till att en ökad effektivitet och 
möjlighet till att höja kvaliteten i arbetsmomenten och produkterna.  

2.3.4 Kvalitetssäkring  
Kvalitet och dess innebörd har förändrats och den tidigare kvalitetskontrollen har bytts ut mot 
en kvalitetssäkring (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 100). Denna förändring innebar att den 
defensiva kontrollen i sista steget där färdiga enheter med defekter sorterades ut byttes mot att 
fokusera på att formulera rutiner för hantering av inkommande material, reklamationer och 
mätinstrument. Utvecklingen har gått vidare med större fokus på att säkerställa kundernas 
förväntningar och behov för att skapa lönsamma produkter på marknaden. Schmidt (2013) anser 
att kvalitetssäkring är en viktig del då hans studie visade att kostnader för kvalitetsbrister kan 
uppgå till tio procent av omsättningen. Petersson et al. (2008, s.48) menar att det krävs 
medarbetare med rätt kompetens samt tydliga arbetssätt för att implementera en 
kvalitetssäkring. Med rätt förutsättningar kan kvaliteten byggas in i produkten vilket innebär att 
kontrollstationerna på företaget kan minimeras. 

Att mäta kvalitet och att säkerställa den i situationer där varje projekt är unikt skapar svårigheter 
(Lee & Arditi, 2006). Enligt Sroufe och Curkovic (2008) krävs ett implementerat system med 
styrning på det som ska mätas och när i processen mätningarna ska genomföras för att optimera 
kvalitetssäkringsarbetet. Ett kvalitetssystem för mätning ger enligt Sroufe och Curkovic (2008) 
både fördelar internt och externt när det handlar om kvalitetssäkring. Steven, Glagola och 
Ledbetter (1994) menar att avdelningar behöver olika typer av kontroller för att säkerställa 
kvaliteten. Kontrollen över kvaliteten under leveransmomenten ska säkerställa att leveransen 
är enligt kundens krav och innehåller vanligen verktyget checklistor. Denna process att 
säkerställa materialet som ska levereras menar Reyniers och Tapiero (1995) är ett viktigt 
moment för industriella kontrakt med kunder.  

Poka-yoke 

Poka Yoke är en form av inbyggd kontroll för att minska risken eller omöjliggöra risken att 
göra fel (Petersson et al., 2008, ss.100-101). Normalt är dessa lösningar svåra att identifiera och 
att implementera, men det finns alternativa lösningar som istället fokuserar på att det ska vara 
lätt att göra rätt. För att skapa detta krävs att medarbetare presterar sitt bästa men också 
arbetssätt samt utformning av flöden och arbetsplatsen som bidrar till en förenkling av att göra 
rätt. Saurin, Ribeiro och Vindor (2012) definierar poka-yoke som ett system för att undvika 
eller upptäcka onormala händelser vilket i nästa skede kan leda till kvalitetsbrister. Författarna 
lyfter även upp säkerhetsaspekten ett välfungerande poka-yoke system kan bidra till.  

Schmidt (2013) studie visar att upp till tio procent av företagets omsättning kan bestå av 
kvalitetsbristkostnader. Dessa utgörs av kostnader för bristande kvalitet samt kostnader att 
underhålla kvalitet. Av dessa går 70 procent av kostnaderna till att rätta till fel. Schmidt (2013) 
menar vidare att ett poka-yoke system drastiskt kan reducera dessa kostnader. För att lyckas 
med ett effektivt poka-yoke system krävs det först och främst att systemet är enkelt och billigt. 
Det krävs också att det går att sätta in verktyget direkt i processen och att det är placerat nära 
där fel ofta uppstår för att kunna generera feedback som bidrar till snabba korrigeringar.  
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3. Metod 
Metodavsnittet består av avsnitten forskningsstrategi, datainsamling samt reliabilitet och 
validitet. Forskningsstrategin beskriver och förklarar de val som tagits i projektet för att skapa 
förutsättningar att besvara undersökningsfrågorna utifrån ett bredare perspektiv. 
Datainsamlingen beskriver mer ingående hur processen såg ut för att samla in och hantera 
datat. Slutligen behandlas reliabilitet och validitet i studien för att identifiera insamlingens 
trovärdighet.  

3.1 Forskningsstrategi  
Vid genomförande av ett forskningsprojekt menar Johannessen och Tufte (2003, s.50) att 
flertalet val ska tas i form av vad och vem som ska undersökas samt i nästa skede hur 
undersökningen ska gå till. För att skapa en strategi anpassad utifrån valen i projektet fortsätter 
författarna mena att det finns olika alternativa metoddesigner. Designen ska utgå från en 
planering av projektet och vara anpassad utifrån förutsättningarna i projektet. Fallstudie valdes 
som metoddesign för detta examensarbete. Fallstudie är enligt Johannessen och Tufte (2003, 
s.56) ett definierat fall med en tydlig avgränsning av vad som ingår i fallet. Det viktiga i arbetet 
är att identifiera det specifika med det skilda fallet och samla in mycket information om det 
avgränsade problemet. I studien på ABB Machines genomfördes tidigt en avgränsning i vilken 
del av kedjan som skulle studeras och var fokus skulle ligga för att samla in väsentligt 
information. Dessa två val låg till grund för valet av fallstudie. 

En fallstudie med ett induktivt angreppsätt innebär att en helhet av problemet ska skapas genom 
att inte låsa sig vid en specifik metod från början (Larsen 2009, s.22). Enligt Johannessen och 
Tufte (2003, s.35) handlar ett induktivt angreppsätt om att dra slutsatser från det speciella till 
det generella. I en fallstudie kan en kombination förekomma av både kvalitativa ansatser, vilket 
innebär observationer och öppna intervjuer, och kvantitativa ansatser i form av befintlig statistik 
och enkätundersökningar. Vid kvalitativa metoder är fokuset att skapa sig en större förståelse 
och vid kvantitativa är fokuset istället att samla mer konkret information (Bjorndal, 2005). 

Fallstudien genomfördes på ABB Machines för att identifiera de påverkande faktorerna och 
företagets pålitlighet i leveranser till kund. Utgående från ABB Machines process i slutskedet 
av tillverkningen där material transporteras, packas och levereras till kund avgränsades 
problemet och data samlades in under stora delar av projektet. Problemet i projektet hade ett 
helhets perspektiv och utgick från den specifika situation på ABB Machines vilket sedan 
jämfördes med litteratur inom området. Både en kvantitativ ansats och en kvalitativ ansats 
användes. Den kvantitativa ansatsen bestod av en samanställning av statistik över tidigare 
leveranser som brustit i kvaliteten vilket genererat i ett kvalitetsärende. Den kvalitativa ansatsen 
bestod av flertalet observationer och intervjuer med medarbetarna på de berörda avdelningarna. 

3.2 Datainsamling  
Larsen (2009, s.45) beskriver att datainsamling både kan bestå av primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är insamlat data för studiens syfte och sekundärdata är tillgänglig data för studien i 
form av böcker, rapporter och avhandlingar. Larsen (2009, s.45) fortsätter beskriva att även fast 
prioriteten av data för studien ska vara på primärdatat utgör sekundärdatat en viktig roll för 
studien. Sekundärdata kan användas vid en jämförelse samt bidra till att tolka och förstå sitt 
egna resultat. Primärdatat låg till grund för resultatet och analysen i studien på ABB Machines. 
Sekundärdatat har spelat en viktig roll i att få en förståelse för problemområdet mer ingående 
och jämföra med primärdatat.  
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3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ insamling 
Att kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser har blivit vanligare för att på så sätt kunna 
se på problemet från olika perspektiv (Johannessen & Tufte 2003, s.67). Angreppsättet kan även 
skapa möjligheter till att styrka problemet på flera sätt och därigenom ge en mer heltäckande 
förklaring. En kombination av en kvalitativ och kvantitativ ansats användes i denna studie för 
att identifiera problem och hinder hos avdelningar och för medarbetare. Kombinationen gav 
också möjlighet till att statistiskt kartlägga antal fel och feltyper för att sedan kunna analysera 
dessa mer ingående genom den kvalitativa ansatsen.  

Enligt Johannessen och Tufte (2003, s.68) är den kvalitativa ansatsen mest lämpad vid 
situationer där området tidigare inte utforskats ingående eller där kunskapsbristen är stor. Den 
kvantitativa ansatsen är istället mer anpassad till situationer där kunskap om situationen redan 
finns tillhands och fokus blir istället på att skapa en bild över verkställandet innan 
datainsamlingen genomförs. ABB Machines hade inget specifikt angreppsätt för att hantera 
reklamationer eftersom ingen kartläggning av orsaker till problemet hade identifierats. Kunskap 
och idéer hos medarbetarna fanns däremot och en samställning av kundklagomål kunde tas 
fram, vilket ledde till ett behov av att genomföra både kvantitativa och kvalitativa ansatser. 

Johannessen och Tufte (2003, s.88) beskriver att observationer är en del i ett kvalitativt 
forskningsupplägg och innebär att relevanta situationer för studien observeras. Under dessa 
observationer tas sinnesintryck in genom att se och lyssna. En stor del av datainsamlingen 
genomfördes genom observationer för att skapa sig en helhetsbild och förståelse för hur 
processen såg ut. Totalt genomfördes fem stycken observationer på plocknings- och 
packningsavdelningen. Uppdelningen berodde på att det kom upp frågetecken under arbetets 
gång som behövde undersökas. Medverkanden under dessa observationer var framförallt tre 
personer, en plockare och två packare.  

Det första genomförda steget i datainsamlingen var en observation över hela processen där 
material som transporteras till utlastningsavdelningen följdes från plock till packning och 
lastning. Under denna observation ställdes frågor för att förstå och kartlägga arbetsprocessen 
och de ingående delarna. Flera observationer genomfördes vid senare tillfällen för att studera 
specifika moment med påverkan på pålitligheten i leveransen. Detta gav möjligheter till att 
kunna skapa en bild över processen, identifiera möjliga risker samt ta fram förslag till lösningar 
eller förbättringar. Möjligheterna till observationer är flera i form av vad som ska observeras 
(Johannessen och Tufte 2003, s.89). För denna studie observerades främst individuella 
arbetsmoment i plock, transport och dokumentering samt gruppmoment vid packning och 
dokumentation för transport.  

Intervjuer användes i denna studie och är den andra delen inom den kvalitativa ansatsen. 
Skillnader mellan olika typer av intervjuer kan vara stor och Johannessen och Tufte (2003, s.96) 
tar upp strukturerad och ostrukturerad intervju som en bidragande faktor till hur intervjun 
utformas. Vid den strukturerade intervjun beskriver Larsen (2009, s.46) att alla frågor är 
förutbestämda och ordningsföljden är tydlig. Vid denna finns också färdiga svarsalternativ att 
välja och intervjun sker under ett personligt möte eller över telefon. Vi den ostrukturerade 
intervjun däremot menar Larsen (2009, s.48) att det endast finns en intervjuguide som stöd för 
den personen som ska intervjua, men de svarande personerna får själva uttrycka sig fritt och 
samtalet kan ta flera riktningar beroende på hur intervjupersonen styr samtalet vidare.  
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För denna studie användes endast ostrukturerade intervjuer på grund av att medarbetarna hade 
många synpunkter på deras arbetsmoment och genom observationer skapades frågeställningar. 
Intervjuerna genomfördes med medarbetarna från alla de involverade avdelningarna för att 
identifiera synsätt och tankesätt. Strukturerade intervjuer ansågs inte vara relevanta eftersom 
inga specifika svar var nödvändiga fokus var istället på helhetsförståelsen. Intervjuerna 
genomfördes sporadiskt under arbetets gång med i huvudsak två packare och två projektledare.  

Urvalet för undersökningar sker på olika sätt för den kvalitativa ansatsen jämfört med den 
kvantitativa ansatsen (Larsen, 2009, s.77). Larsen (2009, ss.77-79) lyfter fram fem typer av 
urvalsmetoder, vilka är godtyckligt urval, urval enligt självselektion, slumpmässigt urval, 
snöbollsmetoden samt kvoturval. De två urvalsmetoderna som användes för denna studie var 
godtyckligt urval och snöbollsurval. För observationerna har ett godtyckligt urval genomförts 
med de personer som anses vara mest relevanta och som har haft möjlighet att ge input till 
studien. Utifrån de medarbetare som varit med under observationsgenomgångarna har 
snöbollsmetoden används vilket innebär att flera intervjupersoner väljs ut med hjälp av tidigare 
intervjupersoner (Johannessen och Tufte, 2003, s.96). Denna metod användes för att identifiera 
fler möjliga medarbetare att ställa frågor till inom relevanta områden för studien.   

3.2.2 Litteraturstudie  
En litteraturstudie genomfördes där relevanta artiklar för området studerades. Enligt Saunders, 
Lewis, och Thornhill (2016, s. 70) ska litteraturstudien först och främst bidra till att generera 
och förfina idéer. Den ska också skapa en kritisk och granskande synvinkel över ämnet för att 
värdera hur denna studie kan bidra till ett större perspektiv. För att genomföra denna generering 
och granskning användes Scopus och Google Scholar som de primära källorna till vetenskapliga 
artiklar. Sökningen av sökorden genomfördes på både på svenska och på engelska för att breda 
resultatet. Saunders, Lewis, och Thornhill (2016, s.72) menar också att litteraturstudien bidrar 
till att lyfta fram de kunskaper författaren tagit till sig av och skapar en bild över intressanta 
tankesätt, idéer och motsättningar inom ämnet. För denna fallstudie har följande sökord 
använts; standardisering, visualisering, poka-yoke, misstagssäkerhet, kvalitetssäkring, 
pålitlighet, packning, leverans, kundnöjdhet, orderstyrda projekt, tillverka-mot-order 

3.3 Analysmetod 
För att ta användning av det insamlade material i studien och för att skapa en bild över nuläget 
genomfördes en problemkartläggning där processkartläggning och orsak-verkan diagram 
användes. Processkartläggning handlar om att skapa en bild över det flöde som genererar en 
output för att skapa möjligheter till att i nästa steg förbättra processen (Bergman & Klefsjö, 
2012, s.465). Vikten i att skapa kontinuerliga flöden ligger i att identifiera problem i flödet och 
är något Liker (2009, s.116) också behandlar. Han menar att ett arbete med processer kan leda 
till att högre kvalitet, lägre kostnader och kortare leveranstid uppnås. En kartläggning av 
processen genomförs i ett flöde där de ingående momenten ritas upp och väsentligt information 
specificeras för att skapa en fullständig bild (Bergman & Klefsjö, 2012, s.465).  

Processkartläggning användes som ett av de första momenten för att skapa förståelse över hur 
processen ser ut. Kartläggningen användes även för att identifiera var de kritiska momenten 
finns och var kvalitetsproblem skapas. Utifrån observationer i processen och intervjuer kunde 
en helhetsbild skapas. Processen ritades upp och medarbetarna på de berörda avdelningarna 
fick studera processen och validera resultatet.  
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Orsak-verkan diagram användes för att efter att ha tagit fram ett kvalitetsproblem gå vidare och 
studera vilka orsaker som kan ligga till grund för problemet (Bergman & Klefsjö, 2012, s.242). 
Detta verktyg var en central del i problemkartläggningen där problem i form av kvalitetsärenden 
och störningar låg till grund för diagrammet.  Att kartlägga grundorsaken till problemet är en 
viktig del inom Lean för att minimera risken för att problemet inträffar igen (Bicheno & 
Holweg, 2009, s.185). Orsak-verkan diagram har i denna studie använts för att kartlägga vilka 
orsaker som förekommer till att en leverans brister i kvalitet. Genom att kartlägga och 
identifiera orsaker fanns möjligheten att gå djupare i problemet och värdera allvarlighetsgraden 
för orsakerna och de bäst lämpade orsakerna att undersöka mer ingående.  

Resultatet och sammanställningen av processkartläggningen och orsak-verkan diagrammet låg 
till grund för analysen. Utifrån materialet genomfördes en jämförelse med den teoretiska 
referensramen. Detta bidrog i sin tur till att identifiera likheter och skillnader samt till att 
kartlägga områden i processen och uppkomna problem som ABB Machines har möjlighet att 
förbättra. Utifrån det togs specifika rekommendationer fram som ABB Machines kan arbeta 
med på kort, - medel, - och lång sikt.  

3.4 Reliabilitet  
Johannessen och Tufte (2003, s.28) anser att reliabilitet är en grundläggande fråga i all typ av 
undersökning och innebär att en granskning av datas tillförlitlighet genomförs. Tre faktorer som 
ska studeras är vilken typ av data som används, insamlingssätten samt hur de bearbetas. För att 
säkerställa reliabiliteten bör insamlingen upprepas genom att antingen upprepa undersökningen 
vid två tillfällen alternativt att olika personer genomföra insamlingen och att dessa resultat 
sedan jämförs.  

Larsen (2009, s.41) lyfter fram vikten av att precisera frågorna som ställs för att minimera risker 
för tolkningar som en ytterligare faktor för att säkerställa reliabiliteten. Reliabilitet för denna 
studie anses vara hög på grund av att observationer har genomförts vid flertalet tillfällen med 
flertalet medarbetare. Detta skapade möjlighet till upprepning och en jämförelse över 
arbetsmetoderna. Intervjuerna genomfördes med flertalet anställda för att säkerställa att de 
problem och risker som fanns gäller för majoriteten. Reliabiliteten var även hög på grund av att 
kunskaper och förståelse redan fanns över processen vilket gör att ett kritiskt granskande kan 
användas och minska risken för feltolkningar.  

3.5 Validitet  
Validitet handlar om hur väl den insamlade datan överensstämmer med det verkliga fallet 
(Johannessen & Tufte, 2003, s.47). Det väsentliga är att samla in rätt data genom att ställa de 
rätta frågorna samt att observera de rätta momenten i processen (Larsen, 2009, s.41). För denna 
studie undersöktes ett antal orsaksvariabler för att identifiera möjliga samband till att 
leveranserna brister. Detta beskrivs av Larsen (2009, s.41) som en vanlig förekommande metod 
inom kvantitativa undersökningar.  

För att kunna validera den information som samlas in genomfördes observationerna i verkliga 
situationer utan att göra de observerade medvetna på vad detta egentligen skulle generera till 
en början. Detta innebär att observationerna genomfördes vid tidpunkter som ordrar skulle 
förberedas till kund istället för att skapa ”låtsas” situationer för att kunna samla in data till 
studien. De utvalda medarbetarna valdes också utifrån situationen och kunskapen utifrån syftet 
med studien. Detta bidrog till att inte alla svarade på frågorna utan att de medarbetare som är 
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involverade och som har också har den rätta kunskaper valdes ut. Ett snöbollsurval användes 
för att säkerställa deras kunskap om problemen och riskerna.  
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4. Datainsamling  
Datainsamlingen består av det insamlade materialet från studien. Insamlingen olika deöar 
presenteras för att ge läsaren en inblick i den undersökta processen. En sammanställning över 
de reklamationsärenden som har kommit in tillsammans med ytterligare väsentlig information 
kommer ligga till grund för den kommande analysen.  

4.1 Processkartläggning  
Utleveransprocessen har avgränsat till att starta vid en frisläppning av order vid komplettering. 
Detta innebär att maskinen har genomgått hela tillverkningsprocessen och är i slutfasen där 
maskinen efter målning ska kompletteras för att sedan paketeras och skickas till slutkund. Vid 
varje leverans av maskin tillkommer komponenter som krävs för att ha maskinen i drift. 
Exempel på sådana komponenter är fundamentsplattor, kylare, kontrollskåp, MCP (motor 
kontrollpanel) och MTB (motor terminalbox). Processkartläggningen ska visa hur processen i 
nuläget ser ut och specificera de aktiviteter som genomförs. Processkartan, se Figur 2 nedan, 
kommer däremot inte visa alla de aktiviteter under de olika processtegen och inte heller hur 
informationen genereras och skickas. Detta kommer istället behandlas i den förklarande texten 
under bilden.  

 
Figur 2: Processkarta över processen från frisläppning till leverans. Processen visar de olika stegen och avdelningar men 
specificerar inte aktiviteter eller informationsflödet. Rektanglarna står för steg i form av aktiviteter som sker i processen och 
trianglarna indikerar en yta.  

4.1.1 Frisläppning  
Utleveransprocessen startar med att maskinen har genomgått slutprov vilket indikerar om alla 
delar av maskinen håller den klass som krävs för att kunden ska kunna utnyttja maskinen till 
rätt ändamål på bästa sätt. Efter godkänt prov genomgår maskinen en målningsprocess. Det är 
i detta skede som frisläppningen av maskinen är möjlig. För att frisläppningen ska gå igenom i 
systemet krävs det att maskinen är omvandlad av planeringsfunktionen, vilket innebär att 
maskinen anses vara färdigtillverkad och har fått godkänt på alla genomförda prov. I detta skede 
anses maskinen vara komplett och utleveransprocessen kan startas. Frisläppningen innebär att 
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en signal i datasystemet SAP (System Applications Products) skickas till ankommande, 
avdelningen för material, som i sin tur får en signal genom att plocklistor på ordern skrivs ut. 

4.1.2 Ankommande  
Ankommande har ansvar över allt inkommande gods till ABB Machines och ska i 
utleveransprocessen förse kompletteringsavdelningen och packningsavdelningen med mindre 
komponenter som ska gå tillsammans med maskinen till kund. Processen startar på avdelningen 
genom att leveransen indikeras i deras lista i SAP. Detta innebär att processen ska starta och 
information kring leveransen skrivs ut. Först skrivs en identifikationslapp med projektnummer 
och projektnamn ut och sätts fast på plockpallen. Det skrivs även ut är en plocklista över vad 
för typ av material som ska plockas, kvantitet samt på vilka platser materialet finns.  

För att identifiera rätt material i processen längre fram skrivs etiketter ut och sätts på varje 
plockat material. Denna process, att ta fram information över ordern, kräver även att en 
sortering av etiketter genomförs. Denna sortering krävs på grund av att vanligt förekommande 
förrådsmaterial har placerats hos kompletteringen samt hos packningen för att minska antalet 
plockmaterial. Orderbundet material som är köpt till det specifika projektet kan även levereras 
till kompletterings- eller packningsavdelningen direkt vid ankomst vilket gör att det inte heller 
läggs på lager hos ankommande. Detta innebär att plocklistorna inte är enligt det som plockas 
utan en sorteringsprocess vilket kräver förståelse för varje specifikt material krävs för att inte 
leverera dubbelt alternativt leta på lagret men inte hitta materialet.  

När plocklistorna och etiketterna är uttagna och sorterade delas dessa upp i mappar då ordern 
normalt består av leverans både till komplettering och till packning. För att visualisera för 
medarbetskollegorna vänds plocklistan som ska plockas ihop upp och ner för att ge möjlighet 
för de övriga att hjälpa till med samma order.  

4.1.3 Plockning  
När sorteringsprocessen är genomförd ska plockningen tas vid. Detta innebär att allt material 
som ska transporteras ner till kompletteringen och packningen samlas ihop. Etiketterna från en 
mapp med plocklista vänds upp och ner och plockningen börjar med att en sj-pall hämtas. 
Materialet som förvaras i pallställ, paternosterverk samt ute på gården samlas in genom att köra 
runt med truck. Figur 3 nedan visar en övergripande bild över pallställen hos ankommande.  
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Figur 3: Övergripande bild över lagret hos ankommande. Figuren visar pallställ som förvara komponenter som ska 

användas i någon del av tillverkningskedjan. 

Materialet räknas manuellt och en etikett sätts på materialet som antingen läggs i påsar och 
sedan i pallen eller direkt i pallen. Det förekommer att orderbundet material till specifika projekt 
inte köps in i rätt kvantitet. Detta upptäcks av plockningspersonalen men de väljer att köra ner 
hela leveransen och det är sedan packningspersonalen uppgift att hantera överblivet material.  

När allt material för den specifika plocklistan är plockat kan det förkomma att material inte 
finns tillgängligt, vilket innebär att materialet istället registreras som brist. För att identifiera 
material som brist och registrera det i systemet krävs det först en identifiering över vad för typ 
av material det är. Detta eftersom vissa typer av orderbundet material inte alltid läggs på lager. 
Vid brist skrivs det in i SAP för att sedan kunna hanteras längre fram när materialet ankommer. 
Det transporteras då direkt ner till avdelningen med behovet av materialet. Vid detta skede är 
allt som ska genomföras i plockningsprocessen klart och för att klarmarkera plockningen 
skannas plocklistan av i SAP.  

4.1.4 Lager  
Pallen som är plockad levereras ner till komplettering respektive packningsavdelningen med 
truck och placeras i pallställ. Det finns ett pallställ för kompletteringen och ett för 
packningsavdelningen, men ingen specifik uppdelning på varje projekten. Pallstället används i 
första hand, men vid stort tryck med många projekt används annat typ av utrymmet i form av 
golvplats runt omkring pallställen. Ingen specifik signal skickas vid denna placering. Om 
personal från kompletteringen eller packningsavdelningen finns nära till hand signaleras det 
genom att berätta att material för projektet har levererats. Annars kommer leveransen av 
materialet först upptäckas när behovet finns och någon av personalen går och söker efter 
materialet i pallstället som kan ses i Figur 4.  
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Figur 4: Pallstället hos packnings-och kompletteringsavdelningen. Packningsavdelningen har den vänstra sidan och 

kompletteringen den högra. Hit transporteras ordrar som plockats på ankommande. 

4.1.5 Komplettering  
Kompletteringsavdelningen kan påbörja sitt arbete när maskinen är tillverkad, provad och 
målad. De utför komplettering i form av att sätta på delar som inte kunde monteras innan 
målning samt monterar på andra komponenter som kunden specifikt efterfrågar. Ett vanligt 
förekommande material i detta avseende är märkskyltar med information om maskinen i from 
av vikt, mått och typ. För att genomföra alla de moment som krävs för maskinen finns ett 
protokoll över vad maskinen kräver enligt specifikation. Det är denna lista 
kompletteringspersonalen utgår från.  

Ett annat arbetsmoment kompletteringspersonalen genomför är att fotografera maskinen från 
alla sidor och med fokus på olika delar som har monterats på. Detta för att kunna ha möjlighet 
att skicka de tagna bilderna till kund vid frågetecken eller för att säkerställa att maskinen är 
enligt kundspecifikation. När maskinen är kompletterad ska projektledaren genomföra en 
kontroll och signera kompletteringsprotokollet. Efter det anses maskinen vara klar i detta steg 
och kan förflyttas över till packningsavdelningen. 

4.1.6 Packning  
Packningsavdelningen är det sista steget i processen där personalen både packar alla kollin till 
projektet samt märker upp lådorna. En bild över ytan kan ses nedan i Figur 5. När 
kompletteringsavdelningen är klar med sitt arbete meddelas det muntligt och maskinen 
förflyttas till en lämplig plats. 
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Figur 5: Packningsytan packningsavdelningen har tillgång till. Figuren visar stora delar av den tillgängliga ytan som 

används för att färdigställa leveranserna vilket innehåller moment som fotografering, packning samt märkning. 

Packningsavdelningen går då in i datasystemet SAP för att kontrollera att en leverans har 
skapats av projektledaren. Detta krävs för att packningspersonalen ska få den information som 
krävs för att packa leveransen. Normalt ska denna leverans skapas när maskinen befinner sig i 
provrummet. Detta ger information om hur packningen ska gå till. Kollina kan packas i trälådor 
alternativt endast plastas in. Vid inpackning av maskinerna sker kontinuerlig fotografering för 
att dokumentera vilka saker som packas samt hur de packas ner i kollina. Denna information 
ska finnas till hands för att kunna förse kunderna med information om deras leverans inför 
transport, men även i efterhand om kunden indikerar på att någon del av leveransen är 
bristfällig.  

Utifrån underlag från konstruktionsavdelningen i form av ritningar och listor av material packar 
personalen ihop de komponenter och sorterar de i flera leveranser. Materialet hämtas från 
pallstället som har plockats av ankommande och från egna lagerplatser av material. Materialet 
packas enligt underlag och det förekommer i detta skede att material saknas samt att 
orderbundet material till projektet inte stämmer i kvantitet. En kontroll genomförs och 
överblivet material sorteras i detta skede bort och kastas.  

4.1.7 Märkning  
När alla kollina är packade ska de märkas upp enligt kundönskemål. Normalt kommer kunden 
med denna information i ett sent skede beroende på att leveransadress och tidpunkt kan vara 
osäker fram till och med leveransdag. ABB Machines sätter på sina egna packlistor på kollina 
och märker upp med projektidentifikation, mått, vikt och innehåll. Däremot har kunden ofta 
egna identifikationslistor som också ska sättas på och denna information kommer normalt i ett 
sent skede. När märkningen är monterad på alla kollina anses alla steg genomförda och 
leveransen är nu färdigställd.  

4.1.8 Lager och leverans  
Beroende på kundönskemål om tid för leverans kan kollina förvaras under en kortare tid på 
packningsavdelningen. Om leveransen drar ut på tid körs kollina ner till ett externt lager i väntan 
på besked från kund. Leveransen av kollina som ofta ska transporteras över långa sträckor till 
olika delar av världen kan ske genom att kunden själv ansvarar för upphämtning alternativt att 
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ABB Machines ansvarar över transporten. Leveransen kräver transportdispenser och timing 
med båtar vilket gör att bokningen av transport kan dra ut på tiden vilket skapar ett behov av 
att lagerhålla kollina. 

4.2 Problemkartläggning  
En problemkartläggning genomfördes och nedan visas och beskrivs de identifierade resultatet. 
Tre typer av problemkartläggningar presenteras, vilka är QM (quality message)-ärenden, 
störningslogg samt identifierade problem vid processkartläggning. ABB Machines använder 
sig av ett QM ärendesystem för att samla in händelser vilket skapar en kostnad på någon 
avdelning. Störningsloggen används för att notera mindre störningar som genererar extra arbete. 
De övriga identifierade problemen har uppkommit vid observationer alternativt vid 
kommentarer från medarbetarna under observationer eller intervjuer.  

4.2.1 QM-ärenden  
Data för QM-ärendena visas nedan i Figur 6 och Figur 7. Figur 6 visar andelen projekt som ett 
QM-ärende har skapats på och Figur 7 visar vilka typ av QM-ärenden det är. Kategoriseringen 
har genomförts utifrån beskrivningen och hela listan kan ses i Bilaga 1 indikerar också vem 
detta problem berör om det är leverantör, internt eller kund. 

 
Figur 6: Diagram över antal och andel procentuella leveranser som har på något sätt har påverkats av ett problem.  

Figur 6 visar att någon form av QM-ärenden hade skapats i 29 stycken av de 80 levererade 
projekt under 2017. De ärenden som har identifierats var endast de ärenden med en tydlig 
koppling till utleveransprocessen och som på något sätt skapade extra kostnader i form av 
materialkostnader eller resurskostnader.  

29; 36%

51; 64%

Uppdelning av projekten 

Problem i utleveransen  

Felfria projekt 
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Figur 7: Stapeldiagram över QM-ärenden uppdelade på de fyra kategorierna packning, märkskyltar, brister i leverans samt 
ändrade kundbehov.  

Figur 7 visar vad för typ av problem som har uppkommit. Diagrammet visar totalt 34 problem 
till antal vilket betyder att det har inträffat fler än ett QM-ärenden på några av projekten 
eftersom det endast var 29 projekt i föregående bild. De fyra kategorierna packning, 
märkskyltar, brister i leverans samt ändrade kundbehov har valts utifrån beskrivningen av 
problemupptäckterna. För att se hela beskrivningen se Bilaga 1.  

4.2.2 Störningsärenden  
Störningsloggen finns till för att hantera mindre störningar i processen som inte anses 
tillräckligt stora och kostsamma för att generera ett QM-ärende. Nedan i Figur 8 visas en 
sammanställning av störningsärendena uppdelade i tolv kategorier. Dessa kategorier finns 
inlagda i systemet och väljs vid skapandet av ärendet. För att se hela listan med kommentarer 
se Bilaga 2.  
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Figur 8: Stapeldiagram över en sammanställning av störningar som har uppkommit på packningsavdelningen under 2017.  

Figur 8 visar antalet störningar som har inkommit under 2017 inom kategorierna. Det största 
antalet är under kategorin kvalitetsfel. För att se mer ingående vad dessa fel innebär se Bilaga 
2.  

Dessa störningar sammanställs i en excellista och hanteras sedan vidare. ABB Machines har 
kontinuerliga möten där varje avdelning (i detta fall utlastningsavdelning) har möte tillsammans 
med verkstadschefen. Under dessa möten lyfts olika typer av störningar upp som anses 
värdefulla att analysera ytterligare. Utifrån detta skapas en handlingsplan av avdelningen om 
avdelningen själv kan hantera och utveckla ett arbetssätt för att minska risken för att störningen 
ska inträffa igen. Detta skapas genom en såkallad 4Q. Det är en fyra-stegs-modell för att 
genomföra en förändring där ett specifikt problem står i centrum. Modellen består av de fyra 
stegen mäta, analysera, förbättra och bibehålla.  

De störningar som anses beröra hela verksamheten i stort tas vidare av verkstadschefen till ett 
möte varje månad där ansvariga personer för varje avdelning samlas. De mest väsentliga 
störningarna lyfts upp och det kartläggs var denna störning uppkommit och vilken avdelning 
som också har möjlighet att hitta ett arbetssätt för att lösa problemet. En uppföljning av dessa 
genomförda förändringar sker sedan för att säkerställa att lösningen genererar en förbättring.  

4.2.3 Identifierade problem  
En sammanställning över de problem som har identifierats har genomförts för att skapa en 
helhetsbild över situationen. Utifrån det insamlade datat från QM-ärende systemet, 
störningsloggen samt från intervjuer och observationer har flera typer av problem identifierats. 
Dessa problem anses på något sätt påverkar ABB Machines arbete med att leverera rätt varor i 
rätt tid till deras slutkund. Nedan, i Figur 9, visas ett orsak-verkan diagram där de fem 
områdena; miljö, människa, metod, information och material utgör benen i diagrammet. Utifrån 
dessa områden har problemen insamlade från QM-ärende systemet, störningsloggen samt från 
intervjuer och observationer sorterats in.  
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Figur 9: Orsak-verkan diagram över de sammanställda problemen från QM-ärenden., störningar samt genom information från 
observationer och intervjuer.  

Figur 9 visar orsaker till att leveranssäkerheten hos ABB Machines påverkas på ett negativt sätt. 
Felaktigt leveransinnehåll till kund har valts som definition av problemområdet. Nedan 
förklaras de identifierade problemen i orsak-verkan diagrammet mer ingående.  

Miljö  

Under området miljö har två faktorer identifierats. Dessa två faktorer är begränsad yta och 
begränsat lager. Dessa två faktorer kan försvåra arbetet på ytan på flera sätt. Ytan som 
avdelningen har till godo kan vid vissa tidpunkter vara fullbelagd då flera projekt befinner sig 
i slutskedet av flödet och ska packas och märkas. På grund av att information kring leveransen 
kan komma i ett sent skede skapas en situation där flertalet projekt befinner sig i slutskedet 
samtidigt. Det leder till att moment som packning, fotografering och märkning försvåras. 
Material kan lättare försvinna och för att utföra momenten krävs omflyttning. Denna situaion 
bidrar därför till att extra resurser i form av att tid måste läggas på onödiga moment för att 
kunna utföra de moment som avdelningen finns till för att genomföra.  

Det lager som finns tillhands består av ett pallställ uppdelat för kompletteringsavdelningen och 
för packningsavdelningen. Pallstället innehåller ingen uppdelning efter projekten och kan vid 
tillfällen fyllas. Vid ett fullbelagt pallställ placeras resterande pallar runt omkring pallställen. 
Detta gör att det inte finns någon struktur över var material finns när det vid ett senare tillfällen 
ska färdigställas.   

Människa   

Moment i flödet för att färdigställa leveransen kräver kunskap kring projektet och det material 
som ska gå med. Kravet på kunskaper skapar risk för att det kan bli fel. Genom flödet från 
frisläppning till leverans används flera typer av underlag. Underlagen kan också skilja i antal 
artiklar, det kan finnas flera artikelnummer för samma material och allt materialet är inte 
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konsekvent specificerat leveransen Normalt upptäcks sådana missar med hjälp av den kunskap 
som medarbetarna besitter. Detta skapar dock en osäkerhet och ett behov att medarbetarna är 
uppmärksamma och har denna kunskap. 

Detta behov visar också på påverkan av den mänskliga faktorn på leveransen. Eftersom 
projekten är specifika utifrån kundbehov skapas en situation där den mänskliga faktorn blir stor. 
När det inte heller går att förlita sig på de underlag som finns blir den mänskliga faktorn ännu 
mer avgörande. Det förekommer även manuella moment i processen vilka kräver sortering, 
avläsning och räkning vilket också bidrar till risk för felaktigheter.    

Metod  

ABB Machines har flera arbetssätt och beskrivningar för att genomföra moment. Det har dock 
visat sig att problem orsakade tidigare i flödet begränsar eller försvårar arbetet med att använda 
sig av arbetssätten. Fotograferingen är ett sådant moment. Det finns en tydlig beskrivning som 
har formulerats för att uppfylla kundbehov och för att kunna säkerställa att allt material har 
skickats. Dock genomförs inte fotograferingen utifrån den beskrivning som har formulerats.  

Medarbetarna på packningsavdelningen menar att de inte har förutsättningar i form av 
tillräckligt bra och tillräckligt många kameror för att underlätta processen. Tidsaspekten och 
utrymmet är två andra faktorer vilka anses påverkar fotograferingsprocessen. Det förekommer 
situationer där packning måste genomföras fort för att hålla leveranstider och 
fotograferingsprocessen blir då lidande för att spara tid. Utrymmet har inte bästa möjliga 
förutsättningar för att fotografera alla mindre delar och inte heller för att få med en överblick 
över de stora komponenterna. Etiketterna som sätts på komponenterna i leveransen är inte 
tillräckligt synliga vilket genererar bilder som inte går att läsa av och därför inte uppfyller 
behovet.   

Packningsmomentet av de mindre komponenterna försvåras på grund av att underlagen inte 
överensstämmer i artikelnummer och antal. För att förenkla för kund ska packningen av dessa 
delar delas upp utifrån vilka mindre komponenter som ska gå med vilken del av leveransen. 
Detta eftersom det finns monteringsdetaljer till bland annat maskinen, MTB och MCP. När 
kunden mottar leveransen krävs en uppdelning för att kunden ska förstå hur monteringen ska 
gå till. Vid plock från lager finns inte denna uppdelning vilket gör att materialet måste delas 
upp vid packning.  

Märkningen är en annan faktor som påverkar arbetet på packningsavdelningen. Informationen 
kring märkningen ska komma från kund innan packning men informationen kommer ibland 
sent. Den sena informationen gör att leveransen inte kan färdigställas. Tidsaspekten gör att 
märkningen ibland genomförs utan att få godkännande från kund för att inte ta upp utrymme 
vid avdelningen och för att kunna färdigställa leveransen. Detta genererar i vissa fall att kunden 
kommer med information vid ett senare tillfälle och märkningen behöver genomföras i 
efterhand vilket normalt tar längre tid än att göra den direkt vid packning. 

Kvalitetssäkring är en faktor som inte genomförs metodiskt i processen. Kontroller genomförs 
av medarbetarna under processen vid plockning, komplettering och vid packning. Kontrollen 
genomförs endast manuellt vid kontroll mot listor och underlag. Det sker ingen extra kontroll 
efter plockningen har genomförts utan materialet plockas utifrån de etiketter som finns tillhands 
och körs ner till packningen. Packningen skriver ut egna underlag att packa ihop materialet 
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utifrån. Ingen räkning av materialet sker utan materialet som har plockats packas ner i lådor och 
fördelas med rätt leverans.  

Information 

Informationsflödet i processen varierar mellan projekt och flera olika faktorer har identifierats 
som problematiska och som orsakar missförstånd och extra arbete. På grund av 
kundanpassningen kan kunden komma och meddela förändringar under projektets gång. Sena 
ändringar av information måste gå ut till alla berörda men det finns inget tydligt 
kommunikationssystem för detta. Detta leder till att informationen till packningsavdelningen 
ofta sker från en individ till en annan. Vilket kan skapa situationer där alla berörda inte är 
medvetna om informationen. Medarbetarna på packningsavdelningen måste dela med sig av 
informationen annars kan arbete genomföras innan godkännande från kund alternativ att arbetet 
genomförs på fel sätt. Felsätt anses vara om materialet inte packas enligt kundspecifikation eller 
att märkningen inte överensstämmer med kundens krav.  

Informationen från kund i dessa skeden är specifik och normalt sätt godkänner kunden inget 
annat en deras specifika instruktioner. Informationen behöver därför skickas vidare i kedjan på 
ett effektivt sätt. Slutskedet av tillverkningen av maskinen innebär även att maskinen ska 
godkännas av flertalet ansvariga. Maskinen ska även i ett sista skede innan frisläppning 
omvandlas av planeringsfunktionen. Detta skapar en situation där flera medarbetare behöver ha 
information om var maskinen är för att i rätt tid kunna vara med och genomföra de moment 
som krävs. Detta kan annars skapa situationer där det går åt tid för att invänta personer som ska 
säkerställa och godkänna att maskinen kan passera förbi och gå vidare i flödet.  

Vid plockning av mindre komponenter till leveransen sker en märkning där etiketter skrivs ut 
och sätts på materialen. Etiketterna sätts på materialet på olika sätt beroende på om materialet 
läggs i plastpåse eller direkt i pallen. Etiketterna är små och fastnar inte alltid på materialen 
vilket gör att det inte går att identifiera vilken etikett som hör till vilket material. Detta kan i sin 
tur bidra till att fel material plockas i fel låda.  

Material 

Det finns flera materialfaktorer i flödet med påverkan på arbetet med att färdigställa leveransen. 
Först och främst förekommer det att orderbundet material inte ankommer i tid. Detta gör att 
leveransen inte kan packas alternativt att materialet som inte ankommit får packas separat. Om 
materialet inte levereras vid endast ett tillfälle försvåras arbetet på de berörda avdelningarna. 
Hanteringen av försenat material genomförs separat vilket tar upp tid och skapar onödiga 
transporter. 

Flertalet underlag förekommer i processen för plockning, packning och komplettering. Detta 
skapar situationer där säkerställningsarbetet försvåras. Att det står olika antal och olika 
artikelnummer på underlag gör också att de kunder som väljer att komma för att kontrollera 
leveransen innan den packas och färdigställs inte förstår. Kunden kan då kräva att materialet 
märks om alternativt packas i en korrekt fördelning utifrån leveransen. Omarbetet skapar extra 
arbete och kräver specifik kunskap för varje leverans. 

Flertalet artiklar har uppdaterats med nya artikelnummer vilket inte har gått igenom i alla 
system. Detta gör att skillnader i nummer förekommer på etiketterna jämfört med de listor som 
går med leveransen. I underlagen förekommer det även att vissa material saknas helt. Det finns 
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i dagsläget inget underlag som ger all nödvändig information för de tre avdelningarna 
plockning, packning och komplettering.  

I flödet förekommer det både förrådsmaterial och material som köps in mot projektet. Ett 
exempel på material som köps in är märkskyltar som normalt kommer in de sista veckorna 
innan projektet ska levereras. Dessa körs då direkt ner till kompletteringsavdelningen. 
Skyltarnas specifikationer är enligt QM-ärendena och störningsloggen ibland felaktiga vilket 
kräver nybeställningar. Eftersom dessa ankommer sent in i projekten utgör de ofta ett 
problematiskt område vilket kräver extra tid.  

Ett annat exempel är olika typer av kit. Ett kit består normalt av en huvudkomponent och sedan 
mindre delar för montering. I flera fall körs delar av dessa kit ner till packningsavdelningen 
medan resterande delar går att återfinna runt om i verkstan. Dessa delar blir då medarbetarna 
på packningsavdelningen ansvariga för att leta upp för att färdigställa kittet. Ett undantag inom 
detta område är även de material som det är brist på vid plock. Materialet samlas ihop direkt 
när de ankommer och körs då ner till packningsavdelningen. På grund av att det inte finns något 
tydligt arbetssätt kan detta material läggas på flera ställen och det finns inte någon tydlig 
kommunikationssignal för att indikera att materialet har ankommit till avdelningen. 

En ytterligare aspekt kring hanteringen av material är att en del av det orderbundna materialet 
köps in i fel mängd. Detta beror på att leverantören har en fast orderkvantitet och det går därför 
inte att endast köpa in den mängd som krävs. Detta bidrar till att det kan levereras flera hundra 
artiklar av ett specifikt material där behovet enligt kundspecifikation endast är ett fåtal. Dessa 
artiklar behöver därför sorteras ut. Vikten enligt ABB Machines ligger i att inte leverera fel 
antal för att förvirra kunden vilket kommer generera i att kunden hör av sig. En utsortering sker 
vid packning av leveransen efter att materialet har plockats och körts ner till 
packningsavdelningen. Det utsorterade materialet sorteras och kastas.  

Flertalet av störningarna och QM-ärendena som har kommit in behandlar packlådor. Lådorna 
kan vara feldimensionerade i mått och även i utformning vilket gör att nya lådor får köpas in 
alternativt att lådorna får byggas om. Detta kräver normalt mycket tid i ett sent skede av 
leveransen.  

4.3 Förutsättningar för analys  
Utifrån datainsamlingen som har tagits fram har flertalet aspekter valts att inte gå vidare med 
lika ingående. Anledningen till det är att aspekterna på något sätt inte anses ha lika stora 
möjligheter till att bidra i denna studie. Packlådorna är ett av dessa exempel och kommer inte 
analyseras ingående. Problemet med packlådorna anses vara relativt stort och komplext. 
Anledningarna till bristerna i packlådor anses vara flertalet och ABB Machines har själva 
undersökt detta problemområde tidigare vilket har bidragit till att det inte ansetts lika relevant 
för denna studie.  

Märkskyltar kommer inte heller behandlas mer ingående. Detta på grund av de 
förutsättningarna som finns kring märkskyltarna idag. Skyltarna är en väsentlig del och ett krav 
från kund. Däremot har en undersökning tidigare genomförts och det har visat sig att kraven 
kring skyltarna sätter ABB Machines i dessa situationer och att justera och vara mer 
anpassningsbar är inte möjligt. Bristerna finns också som en orsak i fiskbensdiagrammet och 
kommer inte heller tas i beaktning. Detta på grund av att fokus i studien är internt och inte på 
leverantörerna. En grundlig utvärdering har inte genomförts för att studera vad dessa brister 
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beror på vilket gör det svårt att analysera dessa vidare. En viktig aspekt att tillägga är att brister 
i material enligt medarbetarna inte anses vara en avgörande faktor till att det brister i 
leveranserna till deras slutkund.  

Även om dessa faktorer inte analyseras ingående i studien finns potential till att dessa kan 
minskas genom de föreslagna rekommendationerna. Anledningen till det är att eftersom flertalet 
av rekommendationerna är övergripande där fokus är att skapa en förenkling och effektivisering 
av arbetet överlag. Dessa förenklingar och effektiviseringar kommer ge utrymme för att 
identifiera fel tidigare och även tid för att rätta till dessa.  
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5. Analys  
Fokus i analysavsnittet kommer vara att identifiera och lyfta upp problemområden som har 
upptäcks i studien. Områdena kommer analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 
Utifrån dessa förutsättningar ska de identifierade problemområdena ligga till grund för förslag 
till förbättringar som kommer att presenteras i nästa avsnitt; rekommendationer och slutsatser.  

5.1 Kundfokus   
Det är tydligt att det som Bertrand och Muntslag (1993) beskriver med en komplex och osäker 
situation där kundens krav hela tiden står i centrum skapar stora utmaningar. Under arbetet på 
ABB Machines har det blivit tydligt att det skapas en osäkerhet i flertalet moment vilket i nästa 
skede genererar frustration och extra arbete. Det är en komplex situation med krav på struktur 
och ständig informationsspridning för att skapa en fullständig leverans efter kundspecifikation. 
Det som Matt och Rauch (2014, s.149) menar blir den stora utmaningen med att använda sig av 
Lean verktyg är också något som påvisats på företaget. Medarbetarna har inte hittat ett sätt att 
anpassa verktygen till sin fördel utan det finns ett motstånd utifrån deras sätt att arbeta i 
projektform där varje leverans är unik.  

Kunden har en stor roll och att möta upp kundens förväntningar är det som står i centrum hos 
ABB Machines. Att sätta kunden i centrum lyfts fram av Bergman och Klefsjö (2012, s.23) när 
de beskriver vikten av att tillfredsställa kunden och i vissa fall även överträffa kundens 
förväntningar. Detta skapar dock enligt Bosch-Rekveldt et al. (2010) en situation som kan leda 
till att arbetsmoment tar extra lång tid. ABB Machines försöker sätta deadlines och krav på 
kunderna för att få in den information som krävs i tid. Det blir extra viktigt då flertalet moment 
ska ske med flertalet medarbetare involverade. Ett misstag kan bli förödande och som Lessard 
och Miller (2001) beskriver kan leda till oväntade kostnader. 

Kvalitet och arbetet med att säkerställa kvaliteten är en viktig faktor för att kunna skapa nöjda 
kunder (Bergman & Klefsjö 2012, s.19). ABB Machines har inte ett tydligt arbetssätt för att 
kvalitetssäkra sina leveranser vilket skapar situationer där kundernas förväntningar inte alltid 
uppnås. Lessard och Miller (2001) menar att stor vikt i att uppfylla kunders behov i order med 
stor kundanpassning ligger i flexibiliteten. I detta fall anses det viktigt för ABB Machines att 
hitta sätt att generera högt kundvärde med hög kvalitet i leveranser och en nyckel till detta kan 
vara flexibilitet. Att kunna säkerställa att kundernas önskemål tas i beaktning och genomförs 
anses ha stor koppling till om informationen sprids på ett enkelt och tydligt sätt. Genom en bra 
informationsspridning kommer medarbetarna, avdelningarna och samarbetet mellan dessa bli 
mycket mer flexibel.  

En viktig synvinkel att ha i åtanke när det kommer till kunder och deras tillfredsställelse är 
långsiktigheten. Vikten av att bygga på långvariga relationer skapar enligt Anderson et al. 
(1997) konkurrensförmåga. Att lyckas skapa dessa relationer bygger på att leverera 
högkvalitativa produkter anpassade efter vad kunderna förväntar sig (Bergman & Klefsjö, 2012, 
s.330). ABB Machines har möjlighet som tidigare nämns att öka denna nöjdhet genom att skapa 
bättre förutsättningar för att kvalitetssäkra samt uppnå kundernas behov. En aspekt som är 
viktigt för att nå dit anses vara att hantera reklamationer. ABB Machines anses ha i likhet med 
det Zahiri (2000) beskriver förstått vikten i att sätta kunden i centrum och genom att hantera 
dessa reklamationer kan företaget ta nästa steg. I dagsläget skickas nya varor när kunder 
återkommer och meddelar att en leverans är felaktig eller på något sätt brister. Tanken hos ABB 
Machines är att genom fotoprocessen skapa möjlighet till att identifiera om leveransen brister 
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som kunden menar. Däremot har inte processen helt implementeras vilket har gjort att denna 
säkerställning inte alltid är möjlig. I detta fall skulle därför förbättringar kring fotoprocessen 
kunna generera fördelar.  

Hanteringen av klagomål skall enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.338) hanteras snabbt och 
resurser för att skapa en nöjd kund ska användas. I dagsläget kommer denna information ofta 
in genom mejl och hanteras av projektledaren. Bilder från leveransen studeras för att kontrollera 
att kundens klagomål stämmer med företagets uppfattning och dokumentation. Vanligtvis om 
kundens klagomål inte kan motbevisas skickas en kompletterande leverans. Det som sker efter 
detta är det viktiga. Bosch och Enriquez (2005) menar att det krävs ett system för att hantera 
dessa klagomål och att detta kan ha en stor positiv effekt i längden. ABB Machines följer inte 
upp dessa reklamationer på ett systematiskt sätt. Detta gör att det är svårt att identifiera var i 
kedjan som felet har inträffat. Detta kan i sin tur leda till att felet uppstår i fortsättningen som 
inte bara orsakar extra kostnader i en ny leverans utan en frustrerad och missnöjd kund samt 
extra arbete för flera medarbetare på företaget. 

5.2 Kvalitetssäkring 
Enligt Glagola och Ledbetter (1994) krävs olika typer av kontroller för att säkerställa kvaliteten. 
För ABB Machines skulle kontrollen i detta fall handla om att säkerställa materialet som ska 
gå med leveransen. Denna kontroll kan struktureras upp i plockningsprocessen alternativt i 
packningsprocessen. I dagsläget förekommer ingen tydlig kvalitetskontroll utan materialet 
checkas av manuellt utifrån underlagen för plockning respektive packning. Med bakgrund i att 
dessa underlag kan brista på flera sätt i exempelvis antal komponenter, artikelnummer och 
lagringsplats riskerar den manuella kontrollen att inte räcka till för att kvalitetssäkra leveransen.  

Bergman och Klefsjö (2012, s. 100) lyfter upp en intressant aspekt i att fokusera på att 
säkerställa kundernas förväntningar och behov för att uppfylla en hög kvalitet. Detta är något 
som ABB Machines kan ha i åtanke, speciellt eftersom deras leveranser är kundanpassade och 
flertalet av kunderna har specifika krav och önskemål. Det skapar i sin tur också svårigheter 
menar Lee och Arditi (2006) i att säkerställa kvalitet i leveransen inom projekttillverkning där 
varje projekt är unikt. Schmidt (2013) menar dock att det är värt att lägga fokus och resurser på 
kvalitetssäkringen och Petersson et al. (2008, s.48) menar att det handlar om medarbetare med 
rätt kompetens samt ett tydligt arbetssätt.  

Vid studerande av ABB Machines anses deras medarbetare som är involverad i 
utleveransprocessen ha nödvändig kompetens. Däremot finns möjligheter till att skapa ett 
tydligt arbetssätt för hur kvalitetssäkringen ska genomföras. Möjligheterna kring denna 
kvalitetssäkring kopplas tydligt ihop med den analys som genomförts kring standardisering. 
Genom att skapa en helhetsprocess där plockning och packning är länkade skapas möjlighet att 
genomföra en ordentlig kvalitetssäkring gemensamt istället för att en manuell kvalitetssäkring 
genomförs separat. Tanken med denna länkade process är att plockningen ska genomföras 
utifrån att förenkla och förbereda för packning. Detta skulle innebära att onödiga moment och 
moment som idag genomförs flera gånger kan reduceras. Checklistor enligt Reyniers och 
Tapiero (1995) är ett viktigt moment och kan vara ett enkelt verktyg att använda för ABB 
Machines. Det som däremot försvårar arbetet med checklistor är bristerna i underlagen. Det går 
inte att förlita sig på underlagen vilket gör det svårt att använda dem för att kontrollera 
leveranserna.  



 

31 
 

5.3 Standardisering 
Utifrån det resultat som togs fram och sammanställdes visades tydliga tendenser till att ABB 
Machines har möjlighet att förbättra sin utleveransprocess för att minska antalet felaktiga 
leveranser. Flera förbättringsmöjligheter har identifierats inom standardisering och som 
Bicheno och Holweg (2009, s.84) menar är ett bra arbetssätt för att nå en förbättrad kvalitet. De 
beskriver också att standardisering genererar möjligheter till att upptäcka avvikelser och bidra 
till förutsägbarhet vilket anses vara två mycket viktiga delar för ABB Machines.  

Att skapa möjlighet till att upptäcka avvikelser innan leveransen går iväg kommer minska 
antalet felleveranser som i nästa skede kräver mer resurser och extra leveranser. Att bidra till 
en förutsägbarhet där det är enklare att identifiera oklarheter kan ge många fördelar i flödet. En 
annan väsentligt aspekt i sammanhanget är att standardiseringen också kommer att bidra till att 
arbetet blir enklare att genomföra för vem som helst. Detta betyder att specifik kunskap inte 
kommer krävas för att färdigställa en leverans vilket frigör resurser.  

I dagsläget finns flera inarbetade arbetssätt hos medarbetarna. Detta skapar en begränsning och 
även en förvirring där det krävs att det är samma medarbetare som genomför arbetet. 
Standardisering kan enligt Petersson et al. (2008, s.65) bidra till flertalet aspekter som hur 
arbetsmoment ska genomföras, var gods ska förvaras, hur behovssignaler skickas, hur manuellt 
arbete ska genomföras samt hur många artiklar som ska ligga i varje förpackningsenhet och 
kommer därför i denna process kunna bidra till mer än att bara skapa en situation där alla 
medarbetare kan påbörja och ta vid färdigställandet av leveransen. Standardiseringen kommer 
kunna genererar en tydligare helhetsbild samt förenkla och förtydliga momenten i 
utleveransprocessen.  

ABB Machines använder sig av ett standardiserat arbetssätt inom vissa delar i 
utleveransprocessen. Frisläppningen genomförs till ankommande för att signalera att plockning 
ska starta och är ett exempel på ett standardiserat arbetssätt. Det är ett litet steg, men ger den 
informationen som krävs och genomförs alltid på samma sätt. Själva plockningsmomentet är 
också en standardiserad procedur där medarbetarna på avdelningen har ett tydligt arbetssätt för 
hur de stegvis plockar och även signalerar till varandra för att kunna hjälpas åt. Detta tyder på 
ett gemensamt och överkommet sätt att arbeta på som enligt Holmdahl (2016, s.167) är viktigt 
inom standardisering. Däremot är detta inte fullt implementerat då momenten inte är 
dokumenterade vilket enligt Bicheno (2006, s.52) skapar möjlighet till att utveckla standarden 
vidare.  

Styrsignalen för plockningen anses kunna bidra till att packningsarbetet i nästa skede kan ske 
på ett enklare sätt. Det som Holmdahl (2006, s.167) lyfter fram med ett gemensamt sätt anses 
det finnas möjlighet att bygga vidare på för att se både plockningen och packningen som en 
gemensam process. Detta skulle innebära att processen skapar förutsättningar för varandra och 
moment som att sortera ut material i packningen, dela upp antalet komponenter och sortera 
komponenter beroende på vilken del av leveransen det tillhör samt förtydliga märkningen för 
att minska risken för feltolkningar inte kommer att krävas.  

En faktor som försvårar arbetet på framförallt packningsavdelningen och skapar problematik i 
att hitta ett gemensamt arbetssätt mellan plockning och packning är underlagen. Idag används 
ett typ av underlag vid plockning och en annat vid packning. Inga av dessa underlag är dock 
optimala utan det krävs en förståelse och identifikation på grund av att det förekommer 
komponenter som måste sorteras ut i plockningsunderlaget. I packningsunderlaget kan felaktiga 
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artikelnummer förekomma på grund av att vissa artiklar har bytts ut och att specifika 
komponenter inte finns tillgängliga vid packningsavdelningen utan måste sökas upp på andra 
avdelningar. Att kunna använda sig av samma typ av underlag med samma information skulle 
underlätta samtidigt som den felaktiga informationen skulle behöva justeras. Dock anses det 
vara ett omfattande och komplext arbete och har inte prioriterats hittills.  

En process som har standardiserats men inte gått igenom och blivit en optimal standard är 
fotograferingen. Bicheno och Holweg (2009, s.84-85) menar att det handlar om att ta fram en 
standard som ska vara enkel att följa och bara dumt att bryt mot. Standarden ska också enligt 
Bicheno och Holweg (2009, s.74, ss.84-85) utformas med bidrag från medarbetarna. 
Fotoprocessen på ABB Machines är inte helt optimal vilket anses bero på flera faktorer. Först 
och främst sker fotoprocessen ibland i lägen där det är tidsbrist och tiden packningsavdelningen 
har på sig är liten. Standarden har inte formulerats gemensamt vilket försvårar 
implementeringen och förståelsen för vikten av att genomföra processen enligt standard.  

Foton tas även vid flertalet tillfällen av andra medarbetare än de på packningsavdelningen vilket 
gör att uppfattning av dubbelt arbete förekommer vilket minskar förståelsen av vikten i att ta 
foton. Fotoprocessen kräver ibland en uppdelning och att bilderna tas vid flera tillfällen skapar 
en situation där fotona kan blandas ihop. Standarden anses inte vara helt komplett i utformning 
enligt det Bicheno och Holweg (2009, s.74, ss.84-85) menar med att ha en blandning av bilder, 
stegvisa instruktioner samt manualer. Detta tyder på att tanken och grunden till fotoprocessen 
är bra men att det finns brister som inte skapar de förutsättningar som krävs för att optimera 
processen. Det viktiga i detta ligger därför i att identifiera om fokus ska vara att implementera 
standarden alternativt revidera för att anpassa standarden till förutsättningarna för att sedan 
implementera den.  

ABB Machines arbete med standardisering har inte helt implementerats på det sätt som den 
teoretiska referensramen i denna studie beskriver. Detta bidrar i nästa skede till att 
möjligheterna med att arbeta med att förbättra standarderna är begränsade. Enligt Petersson et 
al. (2008, s.73) ska standarden ifrågasättas i om den finns och om den följs. Det är först när 
dessa två faktorer är uppnådda Bicheno och Holweg (2009, s.86) menar att det finns möjlighet 
till en ständig förbättring. 

ABB Machines arbete med standardiserat arbete behöver i vissa fall fokusera på frågan om 
standarden finns, om inte i så fall var och hur ett standardiserat arbetssätt skulle kunna 
implementeras. Som har beskrivits ovan använder ABB Machines standardiserade arbetssätt i 
exempelvis fotoprocessen och därför behöver nästa fråga om standarden följs ställas. Enligt 
resultatet av studien visar det att standarden inte följs kontinuerligt utan det finns en variation i 
om processen utförts enligt standard. Det är först när dessa två frågor har besvarats som en 
PDCA-cykel kan implementeras enligt det Bicheno och Holweg (2009, s.182) beskriver.  

5.4 Visualisering  
Visualisering handlar enligt Bicheno och Holweg (2009, s.14) om att göra arbetsmoment 
synliga och transparenta. Det handlar också om att identifiera problem tidigt och att genom 
visuella hjälpmedel förstå processer och identifiera förändringar. Under utleveransprocessen 
finns ett stort behov av att identifiera problemområden och på ett enkelt och effektivt sätt rätta 
till fel och uppdatera berörda. Behovet att bli uppdaterad med information som kommer in på 
ett tydligt och visuellt sätt kan ger stora fördelar i att minska risken för omarbete och väntan.  
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Informationsspridningen sker idag på varierat sätt och till individuella medarbetare vilket 
skapar situationer där informationen inte går fram till alla berörda i tid. Enligt det som beskrivs 
i artikeln i The information company (2017) handlar det om att skapa och sprida information 
på ett enkelt och tydligt sätt. Det handlar om att informationen ska vara komprimerad och tydlig 
samt att de tre faktorerna målgrupp, situation och syfte ska tas i beaktning. ABB Machines 
anses kunna utveckla sitt sätt att sprida information för att skapa tydlighet och förenkling i sina 
arbetsmoment. Ett behov anses också finnas i att skapa förutsättningar till att enkelt kunna 
uppdatera med alla ändringar samt även kunna indikera när något är osäkert och måste stanna 
upp. Detta har en tydlig koppling till det som Liker (2009) benämner Jidoka. Att ha möjlighet 
att enkelt stoppa arbetet för att kunna rätta till felaktigheter och kartlägga felet utgör grunden 
för att säkerställa kvaliteten.  

Visualisering har också möjlighet till att bidra till ett mer strukturerat arbetssätt hos ABB 
Machines. Idag används tavlor för att visa vilka projekt som ska packas och skickas till kund. 
Dessa tavlor har potential att utvecklas till att ge mer tydlig information vilket är avgörande för 
projektet samt annan kompletterande information för placering och tidsplan. Detta skulle ge en 
större förståelse för medarbetarna som är involverade i projektet.  

5.5 Slöserier  
Slöserier är en central del inom Lean och handlar enligt Petersson et al. (2008, s.77) om att 
arbeta mot en mer effektiv arbetssituation genom en ständig reducering och förbättring. Att 
synliggöra moment som inte skapar kundvärde kan i nästa skede generera möjligheter till att 
minska dessa och istället fokusera resurser på det andra mer väsentliga aktiviteter. Under 
kartläggningen av nuläget på ABB Machines upptäcktes flertalet områden som inte anses 
generera något kundvärde. Utifrån de åtta slöserierna Taiichi Ohno kom fram till har slöserier 
identifierats inom områdena väntan, överarbete, rörelse samt outnyttjad kompetens.  

En stor del av tiden utgörs av att vänta på information och besked. Momenten i 
utleveransprocessen kräver material, information och att besked har tagits. På grund av 
kundanpassningen krävs att kunden informerar om sina val innan processen vid 
packningsavdelningen kan påbörjas. Detta skapar en arbetssituation beroende av information 
och som i många fall blir tvingad till att stå still för att arbete inte kan utföras. Detta anses 
utifrån studien vara en tydlig slöseri och skapar problematik och tidsbrist vilket också kopplas 
tydligt till hur Petersson et al. (2008, s.77) definierar väntan.  

En annan slöseri som också kartlades tidigt under studien var överarbete. Flertalet projekt 
kräver omarbete i form av ommärkning av kollin alternativt uppackning för att revidera 
innehåll. Detta anses vara ett stort och onödigt moment vilket tar upp resurser över en längre 
tid och skapar frustration. Anledningarna till detta kan vara att beslut har tagits utan tillräckligt 
underlag på grund av tidsbrist alternativt att informationen inte har gått fram till berörda. Det 
är tydligt att kunden i detta fall inte kommer vilja stå för den extra kostnaden som tillkommer 
vid uppackning eller ommärkning. Enligt Petersson et al. (2008, s.77) är överarbete just det, 
arbeten som kunden inte är beredd att betala för.  Detta lyfter därför också fram vikten med att 
rätt information kommer i rätt tid till berörda personer.  

Det tredje identifierat områden inom slöseri är rörelse. Medarbetarna på packningsavdelningen 
blir tvingad till rörelse för att samla in allt material till leveransen samt för att sprida eller ta del 
av information. Detta skapar en form av onödig rörelse precis som Petersson et al. (2008, s.7) 
menar inte genererar något högre värde till kunden utan krävs för att leveransen ska bli korrekt. 
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Återigen skapas slöseri utifrån det stora behov av information, men också för att de tillgängliga 
underlagen inte är korrekt utifrån artiklar, dess nummer samt var artiklarna är styrda i 
produktionskedjan. Detta är också ett tydligt tecken på ett onödigt slöseri som kan minskas 
genom att enligt det Modi och Thakkar (2014) menar fokusera på systematiskt arbetssätt med 
utgångspunkt i vad som skapar värde för kunden.  

Det sista slöseriet identifierat i flödet med tydlig koppling till Taiichi Ohnos modell är 
outnyttjad kompetens. Flera av medarbetarna har arbetat på avdelningen under en längre tid 
alternativt arbetat på en angränsad avdelning vilket skapar en fördelaktig situation där det finns 
kunskap. Vid alla intervjuer och observationer har nya synvinklar och idéer kommit fram. Detta 
tyder också på möjligheterna till att använda kunskaper inom företaget för att identifiera möjliga 
förbättringar i utleveransprocessen. ABB Machines menar dock att det inte är något som har 
prioriterats på grund av den höga belastning som är på de berörda avdelningarna. Detta skapar 
dock problematik i att arbetet med att förbättra arbetssituationen inte blir förebyggande utan att 
reaktion skapas först när problemet har uppstått.  
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6. Slutsats och rekommendationer 
Slutsatserna och rekommendationer baseras på föregående analyskapitel. Utifrån resultatet av 
analysen kommer slutsatsen att definieras. De tre undersökningsfrågorna som presenterades i 
inledningen kommer att besvaras vilket också kommer ge möjligheter till att besvara den 
övergripande frågeställningen. En handlingsplan kommer att presenteras för att konkretisera 
de identifierade problemområden och ge förslag till hur dessa områden kan hanteras.  

6.1 Slutsats  
Utgående ifrån den övergripande frågeställningen och de tre undersökningsfrågorna i syftet har 
en slutsats dragits. Fokus var på hur de tre områden som undersökningsfrågorna tar upp bidrar 
till att förenkla och säkerställa leveranssäkerheten hos ABB Machines. Med hjälp av 
slutsatserna i de tre undersökningsfrågorna togs en generell slutsats fram för att bestämma om 
studiens syfte har uppfyllts och vilka de mest väsentliga upptäckterna var.  

6.1.1 Hur kan ett standardiserat arbetssätt implementeras i utleveransprocessen? 
ABB Machines anses ha möjlighet att utveckla sitt arbete med att standardisera moment i 
utleveransprocessen. Utifrån den studie som har genomförts anses det finnas möjlighet till att 
förenkla och effektivisera moment för att på så sätt minimera risken för omarbeten och 
otydligheter. Att hitta ett effektivt, standardiserat och anpassat sätt till att fördela nödvändig 
information är en del som kan bidra till att uppfylla de behov som finns i processen. Ett 
standardiserat sätt till att fördela information kommer därför kunna generera stora möjligheter 
till att förbättra flödet i processen.  

En annan möjlighet med ett standardiserat arbetssätt i processen är att se ett större perspektiv i 
flödet och arbeta tillsammans över avdelningsgränserna. Tanken med detta är att skapa 
arbetssituationer utan omarbete och dubbelarbete samt där förutsättningar skapas tidigare i 
processen som genererar bättre möjligheter till att säkerställa leveranserna.  

6.1.2 Hur kan visualiseringsmetoder användas i utleveransprocessen för att minska risken 
för felleveranser?  
Att säkerställa leveranserna och att implementera ett tydligare arbetssätt för kvalitetssäkring är 
en utmaning. Målet med kvalitetssäkring är att bygga in kvaliteten och minimera kontroller i 
efterhand. I utleveransprocessen anses en kontroll vara nödvändig och det handlar istället om 
att skapa möjligheter med underlag och uppdateringar för att på ett enkelt sätt kontrollera att 
leveransen stämmer med kundspecifikationer. Tanken med ett samarbete över 
avdelningsgränserna kommer kunna bidra till att strukturera materialet så att fel och osäkerheter 
lätt kan upptäckas. Att göra fel ska vara svårt och att upptäcka felen ska vara lätt vilket är 
grunden i kvalitetssäkring och poka yoke.  

6.1.3 Hur kan en kvalitetssäkring implementeras i utleveransprocessen? 
Visualiseringsmetoder anses kunna bidra till flera fördelar i processen. Det finns ett stort behov 
att ha möjlighet att sprida information i flödet på ett snabbt och effektivt sätt. Att använda sig 
av visualiseringsmetoder för uppdateringar och instruktioner kommer skapa bättre 
förutsättningar för att göra rätt. Visualiseringen anses kunna utvecklas med tiden och genom att 
börja med enkla och tydliga lösningar finns potential till utveckling. Brister i information ansågs 
vara en källa till att leveranserna inte kunde säkerställas och genom att hitta arbetssätt till att 
fördela informationen kommer leveranssäkerheten kunna optimeras. Denna utveckling kommer 
samtidigt förenkla arbetet för flera av medarbetarna i processen. 
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6.1.4 Generell slutsats  
Inom alla de tre underfrågorna har viktiga delar identifierats som anses påverka 
leveranssäkerheten. Studien på ABB Machines visade inte att det var en avgörande faktor till 
varför leveranssäkerheten var bristande. Detta innebär att det inte går att fastställa vilken del av 
processen som skapar osäkerhet. Däremot kan det fastställas att informationsflödet inte sker på 
ett effektivt och standardiserat sätt, att det inte finns någon tydlig rutin för hur 
kvalitetssäkringen ska genomföras samt att varje projekt hanteras individuellt vilket försvårar 
arbetet med att förbättra processen och skapa kontinuitet.  

En generell slutsats är därför att det finns möjligheter till att förbättra de tre områdena 
standardisering, visualisering samt kvalitetssäkring som i sin tur kommer kunna bidra till en 
förenkling samt möjlighet till att säkerställa utleveransprocessen hos ABB Machines. Detta 
kommer i sin tur kunna generera en högre leveranssäkerhet till slutkund.  

6.2 Rekommendationer  
Utifrån analysen har ett antal rekommendationer formulerats. Dessa rekommendationer har 
tagits fram utgående från ABB Machines möjligheter till att öka leveranssäkerheten. 
Rekommendationerna har tagits fram på kort,- medel,- och lång sikt. Rekommendationerna 
varierar i utformning och detaljgrad. Detta innebär att en del idéer kräver utveckling och 
anpassning. Ett antal rekommendationer förekommer i flera av tabellerna eftersom de anses 
finnas både kortsiktiga lösningar samt lösningar för problemområdet på längre sikt.  

Rekommendationerna presenteras i tabellform. Tabell 2 nedan är de framtagna 
rekommendationer på kort sikt och presenteras först. Tabell 3 presenterar rekommendationerna 
på medellång sikt. Dessa kommer kräva större ansträngning och resurser för att implementeras. 
Tabell 4 innehåller rekommendationerna på lång sikt som anses vara visioner och därför 
kommer att kräva både utveckling och anpassning. 
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Tabell 2: Rekommendationer på kort sikt som beskriver vilket område rekommendationen tillhör, vad den innebär samt vilket 
syfte som rekommendationen ska uppfylla. 

Problemområde Område i 
studien 

Rekommendation Syfte 

Lager packning och 
komplettering  

Standardisering Införa kontinuerlig rensning  Undvika fullt pallställ som 
skapar oordning bland det 
inkomna materialet 

Lager packning och 
komplettering  

Visualisering Strukturera pallställ med 
uppdelning och märkning 
gällande placering av pallar 

Förenkla strukturen för både 
lämning och hämtning av 
material  

Lager packning och 
komplettering  

Visualisering Införa informationstavla för 
information om placering, 
brister och uppdatering 

Förmedla information vidare i 
processen på ett enkelt och 
tydligt sätt  

Packningsytan Visualisering Visualisera ytan och dess 
innehåll  

För att det ska framgå vart 
projekten är placerade  

Packningsytan Visualisering Skapa yta för inkommande 
material från andra 
avdelningar  

För att det enkelt ska gå att se 
vilka material som levererats till 
avdelningen  

Plockning Kvalitetssäkring Utsortera överskottsdetaljer 
redan vid plockningsarbetet   

För att undvika dubbelarbete 
samt för att identifiera och ta 
tillvara på överblivet material  

Märkning Kvalitetssäkring Bättre fästa av etiketter samt 
förberedelser för fotografier  

Skapa en bättre helhetssyn i 
processen och underlätta 
dokumentation  

Information Visualisering Skapa gemensam mejlbox 
för packningspersonalen  

Underlätta 
informationsspridningen  

 

 
Tabell 3: Rekommendationer på medellång sikt uppdelat i område, rekommendation samt syfte med rekommendationen. 
Rekommendationerna på medellångsikt kommer att kräva mer resurser för att möjliggöra rekommendationen.  

Problemområde Område i 
studien 

Rekommendation Syfte  

Packningsytan Standardisering Strukturera ytan efter 
information om när projekten 
ska levereras till kund  

Underlätta för planering vid 
packning  

Plockning 
 

Standardisering, 
kvalitetssäkring 

Plocka efter packningens 
underlag 

Minska omarbete och förenkla 
samarbetet i processen 

Fotografering Standardisering Förtydliga relevansen och 
instruktionerna för processen 

För att bilderna ska tas på rätt 
sätt och syftet med 
fotograferingen ska kunna 
uppfyllas  

Information Standardisering Införa ansvarig packare och 
kompletterare för varje projekt 

Förenkla kommunikation och 
skapa motivation hos 
kompletterings- och 
packningspersonal  

Information  Standardisering Införa möte mellan 
projektledning, ansvarig packare 
och andra vid behov inför 
utleveransprocessens start vid 
varje projekt  

Klargöra väsentlig 
information som exempelvis 
märkning, specialinfo, 
osäkerheter och hantering av 
dessa samt kontrollera skapad 
leverans  

Information 
 

Visualisering Strukturera den befintliga 
informationstavlan  

Förmedla vidare information 
från mötet till samtliga på 
avdelningen  

Packning 
 

Kvalitetssäkring Skapa bättre checklista för 
kvalitetssäkring vid packning 

Minska risken för felaktiga 
leveranser  
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Tabell 4: Rekommendationer på lång sikt som är mer övergripande. Dessa rekommendationer kommer kräva utveckling och 
anpassning för att skapa möjligheter till att ta fram ett arbetssätt för att uppfylla syftet.  

Problemområde Område i 
studien 

Rekommendation Syfte 

Information Visualisering Införa en digital skärm vid 
packningsavdelningen. 

Ger möjlighet till 
realtidsuppdatering, 
kommunikation kring projekten, 
visualisering av planering samt att 
uppmärksamma osäkerheter och 
uppdateringar och möjlighet till att 
reagera på dessa 

Information 
 

Visualisering, 
kvalitetssäkring 

Skicka med mall till kund 
över vad som ingår i 
leveransen och vart det finns 
paketerat  

Förse kund med rätt information för 
att minska förvirring och onödig 
kommunikation  

Grundläggande 
förutsättningar 

Kvalitetssäkring Revidera underlag och 
artikelnummer  

Skapa gemensamma underlag för 
att skapa ett bättre samarbete och 
minska risken för mänsklig 
felpåverkan  

Grundläggande 
förutsättningar 

Standardisering Införa förslagsverksamhet 
och uppföljning 

För att uppmärksamma projekt som 
gått bra och mindre bra och ta 
lärdom av det 
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7. Diskussion   
Diskussionsavsnittet ska ge läsaren en inblick i studiens tillförlitlighet, studiens validitet och 
reliabilitet samt hur bra de valda metoderna anses vara ska diskuteras. Hur arbetet har gått 
överlag och vad som kunnat genomföras annorlunda kommer också behandlas. Studiens 
fortsatta arbete kommer tas upp där de delar som inte har behandlats eller delar som inte givit 
ett helt fulländat resultat kommer att diskuteras.   

Studien som till en början var ämnad till att fokusera på orsaker som påverkade 
leveranssäkerheten på ABB Machines ändrade tidigt fokus till ett bredare perspektiv. 
Anledningen till förändringen var på grund av att det inte var möjligt att identifiera en eller flera 
specifika orsaker till varför felaktiga leveranser skickas till slutkund. Förändringen bidrog till 
ett mer djupgående fokus där flera potentiella problemområden identifierades. Alla de olika 
områdena som identifierades kunde i sin tur bidra till att leveranssäkerheten inte kunde 
garanteras och därför studerades de för att kartlägga möjliga förslag till förbättringar. Ett fåtal 
problemområden ansågs inte vara lika relevanta baserat på möjligheter att komma med förslag 
inom ramarna för denna studie och behandlades därför inte lika ingående. 

7.1 Reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet har prioriterats för att stärka möjligheterna till ett tillförlitligt resultat. Först 
och främst har samma typ av information samlats in vid flertalet tidpunkter. Detta för att minska 
risken för feltolkningar och för att svaret är korrekt och inte påverkas av personens tillfälliga 
humör. Intervjuerna har genomförs vid flera tillfällen med fler än en person. Detta ökar 
möjligheten till att uppfatta om frågorna misstolkas samt visar tydligt om det finns olika 
synvinklar på samma problemområde. Alla intervjuer och diskussioner genomfördes 
tillsammans med Lovisa Hägg vilket skapade möjligheter till att diskutera svaren för att minska 
risken för feltolkningar.  

Validiteten är också en faktor som har tagits i beaktning i studien för att skapa ett trovärdigt 
resultat. Genom att först observera och sedan genomföra intervjuer skapades kunskap och 
genererade i lämpliga och betydande frågeställningar. De flertalet tillvägagångsätten att samla 
in data ger också positiva effekter till validiteten. Detta då den insamlade informationen kan 
kontrolleras att den stämmer med det verkliga fallet. De flertalet observationer och intervjuer 
med de olika medarbetarna på flera av avdelningarna kan också ge indikationer på om data är 
korrekt. Detta styrks ytterligare med de styrgruppsmöten som genomfördes varje måndag under 
hela tidsperioden. Under dessa möten behandlades den insamlade informationen och 
diskussioner kring problemområden genomfördes för att kontrollera validitet samt att arbetet 
fortlöpte enligt plan och förväntningar.  

7.2 Synpunkter från studien  
Kring den genomförda studien på ABB Machines finns ett fåtal områden som i efterhand kunde 
ha genomförts annorlunda, men ansågs inte vara möjlig eller ansågs irrelevant vid tidpunkten. 
Den första aspekten är insamlingen av sekundärdata. Vid intervjuer och diskussioner med 
medarbetare kom det fram att det finns ett mörkertal kring störningsloggen och QM-ärendena 
som har använts i studien som sekundärdata. Det innebär att alla händelser inte registreras i 
störningsloggen alternativt QM-ärenden systemet, att därför lägga stor vikt i det resultatet kan 
därför påverka studien. 
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En annan faktor kring dessa sekundärdata är att sorteringsprocessen är komplicerad då en egen 
bedömning krävdes för att identifiera vilka ärenden med en koppling till utleveransprocessen. 
Vilket kan medföra en risk att ärenden missas. En ytterligare aspekt med möjlighet att göra på 
ett annorlunda sätt är urvalet av medverkande medarbetare. På grund av begränsningar i resurser 
och framförallt tid hos medarbetarna på ABB Machines valdes lämpliga intervjupersoner med 
hög kompentens och erfarenhet.  

Den sista faktorn kring aspekter som kunde ha genomförts annorlunda är benchmarking. I 
början ansågs detta finnas en möjlighet att använda sig av benchmarking, men längre in i studien 
ansågs det inte lika relevant. Detta först och främst på grund av att det ansågs svårt att hitta en 
liknande process med samma förutsättningar på ett annat företag. Tidsaspekten blev också en 
bidragande faktor tillsammans med att det området som först var tänkt att generera möjlighet 
till benchmarking inte var det område som visade sig hade störst fokus i studien.  

Arbetet med studien har visats sig ge ett resultat till att uppnå syftet och besvara de tre 
undersökningsfrågor. Resultatet av fallstudien har baserats på ABB Machines och deras 
förutsättningar till att öka möjligheten till att säkerställa sina leveranser. Resultatet visar 
problemområden som anses vanligt förekommande i organisationer. Därför anses det finnas 
möjligheter till att använda sig av delar av resultatet för att även kunna dra generella slutsatser.  

Studien har överlag genomförts enligt plan och har fortlöpt inom ramarna för tidsperioden. 
Arbetet har genomförts i kombination med ett examensarbete inom logistik vilket har bidragit 
till intressanta aspekter och synvinklar. Denna kombination ansågs givande ur flera perspektiv 
där framförallt företaget gavs ett bredare perspektiv och lösningsförslag inom flera områden 
kring leveranssäkerheten. En annan faktor som anses påverka studien och som gav många 
fördelar i arbete var skillnader i kunskaper om företaget. Författaren har tidigare arbetat på ABB 
Machines och har god kunskap inom området och olika benämningar medan Lovisa, som skrev 
arbetet med fokus inom logistik, kom in med nya ögon och gav ett mer kritiskt granskande av 
arbetssätt.  

7.3 Fortsatta studier  
Trots att studien anses gett ett resultat och både uppnått syftet och besvarat 
undersökningsfrågorna finns möjligheter till att utveckla detta resultat. Som tidigare nämndes 
genomfördes ett urval där flera problemområden som anses påverka arbetet under 
utleveransprocessen inte valdes att ta med. Dessa områden är inte mindre relevanta för företaget 
utan har uteslutits från denna studie för att optimera resultatet och för att ha möjlighet att komma 
med konkreta förslag. Fortsatta studier kan därför fokusera på dessa specifika områden för att 
både kartlägga hur dessa mer ingående påverkar leveranssäkerheten samt hur dessa områden 
kan förbättras.  

Inom tidsramarna och budgeten för studien fanns inte möjlighet till implementering. Detta är 
därför också något som kan genomföras i fortsatta studier. För detta anses det krävas en mer 
grundlig utvärdering över resultatet och förbättringsförslagen för att i nästa skede kunna välja 
det förslag som anses mest relevanta. En implementering kommer också kräva en långsiktig 
plan med kontinuerliga uppföljningar.  
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Bilagor  
Bilaga 1: QM-ärenden  

Ändrade kundbehov Packning Märkskyltar  Brister i leverans  
När alla kollin var 
packade i trälådor 
visade det sig att kunden 
ville ha all den ryska 
märkningen direkt på trä 
och det var inte godkänt 
med inplastad 
märkning. Märkningen 
genomfördes med text 
från pistolen och på de 
mindre kollina användes 
skyltar med gravyr som 
skruvades fast på 
maskinen x5. 

Kunden hör av sig och 
ifrågasätter om det ska vara 
samma kollinummer. De är 
båda märkta med 2447985. I 
detta fall kommer kunden 
själva att märka om till korrekt 
nummer då den generatorn står 
kvar i hamn.Vi behöver 
säkerställa att våra 
kollinummer stämmer överens 
med packlistorna. För dessa två 
maskiner har vi dessutom gjort 
en egen packningsinspektion 
där en punkt är att kontrollera 
kollinumret (package number). 
Detta inspektionsprotokoll har 
signerats som "ok". Väldigt 
svårt att då förklara för Kuden 
hur kollinumret kan vara fel, 
när det i detta fall skulle varit 
extra-kontrollerat. 

Generatorns 
totalvikt har ökat 
pga montering av 
ljudplåt. 

Shimsen har inte 
ankomstrapporterats 
men har skickats till oss 
enligt leverantören, 
därför saknades de när 
de skulle plockas till 
prod-avsnitt. Oklart var 
de tagit vägen och nya 
köps mot denna QM-
order. 

Enligt kundkrav efter 
inspektion måste alla 
bondingkablar på 
maskin och kylare bytas 
ut till förtennt kabel. Tid 
för detta konteras denna 
QM-order. 

Lådan är för liten för att rymma 
allt som finns på listan. 

Märkskylten 
uppdateras med ny 
vikt. 

Kunden har vid 
idrifttagning upptäckt att 
4 st. vibrationsgivare. 
Beställs på nytt mot 
denna repports QM-
order 30041029 

  Packlådorna för MTB till 
maskinerna är för små, man har 
haft med i beräkningen att 
struten är extra lång men missat 
att en kopplingslåda är större 
och inte får plats i lådan. Vi 
bygger ut packlådan i samband 
med packning och konterar tid 
för det på denna QM-order. 

Tag nr har 
förväxlats på 
märkskyltarna 

Kunden har vid 
idrifttagning upptäckt att 
4 st. vibrationsgivare. 
Beställs på nytt mot 
denna repports QM-
order 30041029 

  Packlådorna för MTB till 
maskinerna är för små, man har 
haft med i beräkningen att 
struten är extra lång men missat 
att en kopplingslåda är större 
och inte får plats i lådan. Vi 
bygger ut packlådan i samband 
med packning och konterar tid 
för det på denna QM-order. 

Tag nr har 
förväxlats på 
märkskyltarna 

Kunden upptäcker på 
site att 10 st Muttrar 
M30, 
9ABA450025P5035 och 
16 st Skrtuv M16x160, 
9ABA450023P0481 
saknas i leveransen och 
vi kan inte styrka med 
foton att dessa packade 
med. Nytt material 
skickas på denna QM 
ordern kopplad till detta 
kvalitetsmeddelande.. 
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   Vid packning 
fundamentsdetaljer har vi en 
överenskommelse om att en 
EUR-pall (bredd 800mm) med 
förankringsbult kan ställas 
ovanpå fundamentsplattorna. I 
detta fall var packlådan 780mm 
bred och därmed får inte en 
EUr-pall plats vilket gör 
packningen omständig och 
tidskrävande. Men detta har 
även inträffat på fler ordrar 
sista tiden. Nu upptäcktes också 
att packlådan är för låg för att 
kunna packa fundamentsbultar 
ovanpå plattorna. 

Märkskylten har fått 
fel 
maskinvikt.77100 
kg ändras till 45800 
kg 

Kunden mailar och 
meddelar att 
jordningsdon saknas i 
leveransen. Sökte i 
packningsunderlaget och 
kan inte hitta att något 
jordningsdon finns med 
där. 

  När kylartopparna till detta 
projekt skulle packas 
upptäcktes att packlådan 
3BSY209610-HNE var för liten 
i både bredd och höjd. I denna 
kylartopp var ett större 
kylarelement (3BSY201308-
HNE) från leverantör monterat 
vilket gjorde att den 
konceptstyrda packlådan blev 
för liten. Problemet löste sig 
dock med tur denna gång då vi 
kunde använda två överblivna 
packlådor. 

Det upptäcktes att 
CSA aldrig satt dit 
klisterlapp pga att 
märkskylten 
saknade CSA-
nummer under 
deras besök. Detta 
glömdes bort under 
sommaren och ny 
skylt köptes aldrig. 
Nu behöver vi köpa 
ny skylt, skicka den 
till CSA för att få 
klisterlapp och 
sedan skicka den till 
kund för att byta på 
maskin. 

Pos. 6-7 har fått fel 
märkning. 
1MKD10CT101 ska 
vara 1MKD10CT010 
och 1MKD20CT101 ska 
vara 1MKD20CT010 

  När kylartopparna till detta 
projekt skulle packas 
upptäcktes att packlådan 
3BSY209610-HNE var för liten 
i både bredd och höjd. I denna 
kylartopp var ett större 
kylarelement (3BSY201308-
HNE) från leverantör monterat 
vilket gjorde att den 
konceptstyrda packlådan blev 
för liten. Problemet löste sig 
dock med tur denna gång då vi 
kunde använda två överblivna 
packlådor. 

Märkskylten för 
MTB visar ref: 
3W701 vilket är för 
projektet. 
Rätt ska vara 
3Y011. Även 
märkskylt maskin 
visar fel 34011. 

För projekt anmärker 
kund på att det saknas 
vissa monteringsdetaljer 
till motorn. Bilder från 
packningen visar också 
på att det är detaljer som 
inte har packats. 
Material och frakt 
konteras mot detta QM. 
Utifrån bilder från 
packningen ser det också 
ut som om vi missat 
skicka vissa 
monteringsdetaljer för 
MTB/NTB. Kunden har 
dock inte påpekat detta 
fastän jag sagt åt dem att 
kolla. 
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  Denna QM gäller packningen 
av två luft/luft kylare i 
projektet. Vid packning av 
luft/luft kylaren i trälåda skall 
två U-balkar skruvas fast 
ovanpå kylaren som sedan 
sticker ut genom trälådans båda 
långsidor. Dessa balkar 
fungerar som en lastsäkring av 
det packade godset. Hålen i 
balkarna passar dock inte mot 
de lyftöron i kylaren som den 
skall skruvas fast i. Efter 
diskussion med konstruktion så 
beslutar vi att borra nya hål i 
balkarna. 

Kund har beställt 
reservdelsstator. 
Med den nya 
statorn blev 
magnetisteringsdata
t annorlunda. De 
behöver därför ny 
skylt. 

Jordningsdon finns med 
i packningsunderlag för 
MTB XYK210098-
HMZ men har inte 
skickats med i MTB. PL 
ser till att Kunden får två 
jorddon skickade till sig. 
Kostnaden för transport 
tas mot denna QM. PL 
har uppdaterat packlistan 
i SAP med 1 pc jorddon 
per generator. 

  : Denna QM gäller packningen 
av två luft/luft kylare i 
projektet. Vid packning av 
luft/luft kylaren i trälåda skall 
två U-balkar skruvas fast 
ovanpå kylaren som sedan 
sticker ut genom trälådans båda 
långsidor. Dessa balkar 
fungerar som en lastsäkring av 
det packade godset. Hålen i 
balkarna passar dock inte mot 
de lyftöron i kylaren som den 
skall skruvas fast i. Efter 
diskussion med konstruktion så 
beslutar vi att borra nya hål i 
balkarna. 

Ritning 
XYK213002-HNZ 
var inte konsekvent 
vad gäller märkdata 
på skyltarna (antal 
punkter mellan 
siffror och 
bokstäver varierade) 
Genomgång av 
skyltarna a vi fått 
levererade hittills, -
vi behöver ny 
beställa följande 
positioner på nya 
revisionen. 

  

  Pos.1, Golvet  var ca 46mm för 
kort (mot lådans kortsidor), 
varför springa uppstod mellan 
gavelsidor och golv. 
Springorna täcktes med brädor 
vid montage av lådan, extra 
arbete konteras mot detta QM. 

:Ritning 
XYK213002-HNZ 
var inte konsekvent 
vad gäller märkdata 
på skyltarna (antal 
punkter mellan 
siffror och 
bokstäver varierade 
Genomgång av 
skyltarna a vi fått 
levererade hitills, -
vi behöver 
nybeställa följande 
positioner på nya 
revisionen. 
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Bilaga 2: Störningslogg 
Kategori Beskrivning av störning 

Annan Signering saknas  

Annan Signering saknas  

Annan Sågning av underlägg till härvtillverkningen 

Annan Slipning och passning av bottenram åt montaget  
Annan Vajern till spridar oket blev för lång, fick ingen lyfthöjd, var tvungen att ställa ner statorn  

Annan Rivning för inspektion av statorplåt, det visade sig att det var en "SPARE" och således 
hade tryckfingrar  

Annan Maskin saknar checklista, får springa runt halva verkstaden för att jaga folk som ska 
signera  

Annan Maskin saknar checklista, får springa runt halva verkstaden för att jaga folk som ska 
signera  

Annan MP1 bas skickade fel folk till kursen arbetsplattformar, vilket resulterade att det blev 
endast en person kvar i packningen 

Annan Konstruera plattor till fötterna på maskin för att spänna in plasten så att båtpersonalen inte 
behöver kapa i plasten  

Annan Fick en utlastning utan information om det  

Annan Styrskåp går ej att frisläppa 

Annan Märkskylten fel  

Annan Öppna upp MTB för dokumentation  
Annan Flytt av diverse saker åt MS för utbildning 

Annan Kontroll av statorplåt på lindningen 

Annan Plock till reservdelar var ej omvandlade  
Hälsa och 
säkerhet 

Lådorna  står i vägen, stort hälso- och säkerhetsproblem när man ska förflytta maskiner 
med travers. Omöjligt att se om folk dyker upp bakom lådorna. 

Hälsa och 
säkerhet 

Dåligt intresse från projektledningen att göra ett avslut på ordern 

Hälsa och 
säkerhet 

Takbelysningen fungerar ej  

Konceptfel Rotorlåsning passar ej  

Konceptfel Rotorlåsning passar ej  

Konceptfel Rotorlåsning passar ej  
Konceptfel Rotorlåsning passar ej  

Konceptfel Bonding saknas på MTB-stag  

Konceptfel Bonding saknas på MTBstag  
Kundinfo Leverans ej gjord  

Kundinfo Märkning från projektiledning saknas fortfarande, 3 veckor efter packning  

Kundinfo Märkning från projektiledning saknas fortfarande, 3 veckor efter packning  

Kundinfo Märkning från projektiledning saknas fortfarande, 3 veckor efter packning 
Kundinfo Märkning skulle göras om, ändring  

Kundinfo Leverans ej fullständig, får göra den själv  

Kundinfo Leverans saknas  
Kundinfo Leveransadress saknas, fick lägga in den själv i SAP  

Kundinfo Leverans i SAP ej fullständig  

Kundinfo Leveransen i SAP var på fel språk, fick byta alla packlistor  



 

V 
  

Kundinfo Leverans ej gjord  

Kundinfo Fel märkdata i SAP, bara riva ner gammal och upp med ny  

Kundändringar Öppna upp redan packad GCP då man i efterhand kom på att man skulle ha en del från 
GCP'n till maskin  

Kundändringar All märkning och packlistor fick göras om nere på 340 p.g.a. kund  
Kundändringar ABB-skylt byts ut till SOLAR-skylt  

Kundändringar Märkning av maskin till ingen nytta, schabloner köps in  

Kundändringar Information angående maskin och åtgärdslista obefintlig  
Kundändringar Göra nya packlistor och märkning  

Kvalitetsfel Uttagsflaggor sitter för nära varandra  

Kvalitetsfel Byte av uttagsflaggor  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  
Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Lyft av tak och väggar  

Kvalitetsfel Kortsidans väggar var för höga   
Kvalitetsfel Kortsidans väggar var för höga  

Kvalitetsfel Kortsidans väggar var för höga  

Kvalitetsfel Kortsidans väggar var för höga  

Kvalitetsfel Bonding saknas  
Kvalitetsfel KKS-skyltar fel  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Jordmärkning saknas från leverantör  
Kvalitetsfel Jordmärkning saknas från leverantör  

Kvalitetsfel Märkskylt har teckenfel, ett komma saknas  

Kvalitetsfel Ompackning av maskin p.g.a. missade skyltar  
Kvalitetsfel MTB-stag passar ej, plattan på Z-plåten är felplacerad  

Kvalitetsfel Fel modell av transportskydd är utordrat  

Kvalitetsfel Balkar i maskinlåda felmonterade, borra nya hål och flytta balkar  

Kvalitetsfel Ompackning av maskin p.g.a. missade skyltar  
Kvalitetsfel Kortsidorna på packlådan till kylaren var 7 cm högre än långsidorna, fick bygga upp 

långsidorna.  
Kvalitetsfel 1 st bondingpunkt saknas  

Kvalitetsfel Lufttrumman var felaktig från leverantör, var ej svetsad på långsidorna  

Kvalitetsfel Skruv för att dra fast maskinen i balk fel (M30), fick bli M24 efter snack med konstruktör  
Kvalitetsfel Maskinen är ej fogad runt lagren  

Kvalitetsfel MTB-lådan för liten, mellanramen fick packas i egen låda  

Kvalitetsfel Fick lov att skruva Spax i balkarna på maskinlådan , de hade skarvat  
Kvalitetsfel Fick bygga om 2 st pallar för att frakta finska rotorer på, de som skickades från finland var 

under all kritik  
Kvalitetsfel Dörren till kopplingslåda GA har blivit för sned för att kunna stänga  

Kvalitetsfel Stag till MTB passar ej, felsvetsad platta på MTB  

Kvalitetsfel Bondingkablar hade dåligt klämda kabelskor - skickas tillbaka till leverantör 

Kvalitetsfel Felgraverade skyltar  
Kvalitetsfel Bonding saknas på MTB-stag  



 

VI 
 

Kvalitetsfel MTB-stag passar ej, tillverkaren av MTB'n har svetsat fästet för staget 70mm för kort. 
MTB-staget kortas med 70mm  

Kvalitetsfel Ingen signering från MP6  

Kvalitetsfel Ingen signering från MP7  

Kvalitetsfel Tankevurpa på konstruktionsavdelningen, bottenramen till (stator) galet konstruerad. 
Problemet löstes på golvet.  

Kvalitetsfel Textrad fattas på märkskylt  
Kvalitetsfel Spricka i kylarelement  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  
Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Dåligt målat vibrationsstag, färgen lossade i stora sjok  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  
Kvalitetsfel Fel kulör på MTB  

Kvalitetsfel Gland plate felmonterad på MTB  

Kvalitetsfel Fästhålen för MTB-staget felborrade  

Kvalitetsfel Fel galler på kylaren  
Kvalitetsfel MTB'n kopplingslåda ej EX-standard  

Kvalitetsfel MTB gland plate felmonterad  

Kvalitetsfel Inpassning och slipning av hål på kylare  
Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Godsuttag ej gjort på cirka 50 projekt av flera anledningar 

Kvalitetsfel Förborrade hål för skyltar placerade på fel sida  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  
Kvalitetsfel Rotor går ej att använda, kopierad ritning som avser maskin med mindre lager  

Kvalitetsfel Uttagslådans stag för kort  

Kvalitetsfel Uttagslådans stag för kort  
Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Skyltlistan som vanligt ej genomgången av konstruktion, massa onödig tid läggs ner för 
att rätta till listan  

Kvalitetsfel Bonding saknas på MTB-stag 

Kvalitetsfel 3 kylare fick bättringsmålas på insidan  
Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Rotor ej i läge  

Kvalitetsfel Hål för ABB och Märkskylt ej förborrade  

Kvalitetsfel Maskinlådans balkar felborrade, maskinen passade ej 
Kvalitetsfel Packlådan till kylaren är för liten, en konceptstyrd låda beställd  

Kvalitetsfel Packlådan till kylaren är för liten, en konceptstyrd låda beställd  

Material saknas  Skyltproblem lagersaldot stämmer ej, skyltar fattas  
Material saknas  Skyltproblem lagersaldot stämmer ej, skyltar fattas  

Material saknas  Letat reda på pressverktyg kabel mm.  

Material saknas  Standard lyftskylt slut i lager, har tagit upp det med H Trollvad och hoppas på förändring 

Material saknas  Fick leta M36 bult var ej köpt, hittade på förråd men blev tvungen att kapa dem i rätt 
längd  

Material saknas  Mtrl saknas 8 pinnbult till inlopp  



 

VII 
 

Material saknas  Mtrl saknas 8 pinnbult till inlopp  

Material saknas  Endast ett uttagsskydd utordrat  

Material saknas  Endast ett uttagsskydd utordrat  
Material saknas  Fundamentsdetaljer är ej omvandlade. P.g.a. detta fanns det inget att frisläppa.  

Material saknas  Fundamentsdetaljer är ej omvandlade. P.g.a. detta fanns det inget att frisläppa.  

Material saknas  Dålig planering ang. packning, saknas det mesta  

Material saknas  När levererades för renovering skickades den hit utan rotorlåsning, jag har ej hittat någon 
att ersätta den med, ny måste beställas. 

Material saknas  Manual till RST ej gjord  

Material saknas  Märkskylt saknas  

Material saknas  Lånar stag till MTB, ej beställd  

Material saknas  Kontakt till värmare (Hona) beställd men saknas  
Material saknas  Transportskydd av fel sort utordrad  

Material saknas  Detaljer saknas till MTB  

Material saknas  Saknas plock på reservdelar  
Material saknas  Plock ej fullständigt, saknas lagerfoder & matarrotor  

Material saknas  Monteringsdetaljer saknas till båda maskinerna  

Material saknas  Fel voltvärde på värmarskyltar  

Material saknas  Fel voltvärde på värmarskyltar  
Material saknas  Beredningsfel därav inget plock  

Material saknas  Manual till RST ej gjord  

Materialhanterin
g 

Omflyttning av maskiner p.g.a. logistikproblem 

Materialhanterin
g 

Omflyttning av maskiner etc. p.g.a. trångbodhet 

Materialhanterin
g 

Dåligt plogat och sandat, körde fast med trucken  

Materialhanterin
g 

Skottat bort snö och is från väggar och tak, fick raka bort vatten från golvet  

Materialhanterin
g 

Fel skruv utordrad, fick plocka nya och byta ut  

Materialhanterin
g 

Lossning av 5 st maskiner, lyft av lådor, väntar med svar mm.  

Materialhanterin
g 

Flytta stator och rotor för att Independencia ska få plats  

Materialhanterin
g 

Fick ta bort skivan från fötterna, snitta plasten och tejpa  

Materialhanterin
g 

Problem med lastningen, chauffören visste inte vart M-värdet (viktbalanseringen) var på 
bilen.  

Materialhanterin
g 

Kapa till virke till plåten 

Materialhanterin
g 

Packlådor slut står hos J&S kommer på onsdag  

Materialhanterin
g 

Öppna upp MTB-lådor från Italien åt konstruktion  

Materialhanterin
g 

Reservdelar ej omvandlade. Fick ej plock/hämta själv  

Ordning och 
reda 

Plasta, lyfta på huven, skruva och flytta. På grund av platsbrist tvingas vi tillfälligt packa 
en av ZabSib maskinerna för att få plats att packa  

Ritningsunderla
g 

Bonding saknas på stag till MTB  



 

VIII 
 

Ritningsunderla
g 

Tag-skyltar fel 

Ritningsunderla
g 

Tag-skyltar fel 

Ritningsunderla
g 

Problem med TAG-skyltar, prefix och suffix är blandat huller om buller mellan alla 
Technip maskiner. 

Ritningsunderla
g 

Total avsaknad av packinstruktion och intresse från projektledare  

Ritningsunderla
g 

Outline fel, kopplingslådor omkastade  

Ritningsunderla
g 

Skylt GA5 saknas i skyltlistan  

Ritningsunderla
g 

Skylt GA5 saknas i skyltlistan  

Ritningsunderla
g 

Kundens TAG-skyltar har missats från konstruktion (8 timmar sömnlös natt)  

Ritningsunderla
g 

Skylt till MTB-värmare saknas i underlag  

Ritningsunderla
g 

MTB-stag passar ej, leverantören har gjort struten 170mm ska vara 200mm  

Ritningsunderla
g 

Enligt målningens underlagen ska det vara bonding, men inte enligt kompletteringens 
underlag  

Ritningsunderla
g 

1 st Informationsskylt felaktig  

Ritningsunderla
g 

1 st Informationsskylt felaktig 

Ritningsunderla
g 

Bonding saknas på MTB-stag  

Ritningsunderla
g 

Skyltlistan som vanligt diverse fel; Utordrade skyltar till obefintliga detaljer, Fel antal… 
etc.  

Ritningsunderla
g 

Fel Solarnummer på märkskylt  

Ritningsunderla
g 

Fel Solarnummer på MTB 

Ritningsunderla
g 

Diverse fel på skyltlistan (fel antal, instrumentskyltar saknas, är för många eller helt annan 
skyltstandard)  

Ritningsunderla
g 

Nya galenskaper upptäckta i skyltlistan, ett problem som kommer kvarstå tills listan gås 
igenom och rättas till innan den släpps  

Ritningsunderla
g 

Märkskylt ej beställd (två dagar kvar tills den ska vara packad)  

Ritningsunderla
g 

Kretsschemat och skyltlistan anger olika namn på kopplingslådorna GC/GC1, har inte 
upptäckts av MPD, MP6 eller MP7  

Ritningsunderla
g 

Diverse fel på skyltlistan (fel antal, instrumentskyltar saknas, är för många eller helt annan 
skyltstandard)  

Ritningsunderla
g 

Diverse fel på skyltlistan (fel antal, instrumentskyltar saknas, är för många eller helt annan 
skyltstandard)  

Ritningsunderla
g 

Fler fel upptäckta i skyltlistan  

Ritningsunderla
g 

MTB-stag felkonstruerat  

Ritningsunderla
g 

MTB-stag felkonstruerat  

Ritningsunderla
g 

Fel ritningar utordrade i packunderlag, kollade med konstruktion och plocka ut nya  

Ritningsunderla
g 

Skyltlistan som vanligt ej genomgången av konstruktion, massa onödig tid läggs ner för 
att rätta till listan  

Ritningsunderla
g 

Felaktiga packunderlag till MTB  

Travers Travers trasig står precis ovanför maskin som vi jobbar med, kommer inte vidare  



 

IX 
 

Travers På grund av trasig travers fick arbetet med Sasol avbrytas  

Väntetid Väntat på travers, lampbyte 

Väntetid Väntat på fogning och målning av dropplist  
Väntetid På grund av lampbytet i hall 3 kom inte rotorerna i tid till MP10 

Väntetid Klockan 11:00 blev vi lovade signeringav maskin, klockan är nu 16:00 och fortfarande 
ingen signering  

Väntetid Sade till dag 1 om att manualer saknas, skulle ta 2 timmar att fixa, det tog 3 dagar  

Väntetid P.g.a. lampbytet på gården har vi ej kunnat sågat och hämtat material  
Väntetid Manual dyker upp 2 veckor för sent får åka till 340, riva upp plasten och lägga manualen 

med maskin  
Väntetid Väntar på manualen till maskin, manualen saknas inför packning. Igen  

Väntetid Vänta på signering  

Väntetid Skulle få statorn klockan 8, det blev inte så  
Väntetid Dubbla besked om maskinen skulle packas eller inte, konstruktion hävdade hela tiden att 

de väntade på en punchlista  
Väntetid Fick lov att vänta på att packa Estland statorn 

Väntetid Väntar  

Väntetid Styrskåp ej signerat  

Väntetid Oklart vad som gäller vid packning stopp tills vidare  

 


