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Abstract

Improvement of processes: case studie of the process
for the internal handling from order to delivery of
material
Yvonne Olsson Adolphsson

The master thesis in industrial technology started with a pre 
study in January 2019, based on the results from the pre study, 
the work with the master thesis begun. The purpose with the master 
thesis was to map the current process in a service company and to 
identify defects in the current process to shoe what the company 
can do to improve and avoid defects in the future.

The aim of the study was to visualize and give the company an 
understanding of how the work they performed today and how they 
could further develop the work to reduce defects that arose in 
connection with deliveries of material for further installation of 
service to the company's customers. The lack of process 
description in the current service company forms the base and 
design of this master thesis.
 
The basis for the work is the pre study, which was carried out as 
a qualitative study where the employees of the company in question 
were interviewed about how they experienced the errors that arose 
in connection with the delivery of materials. To create a visual 
picture of the company's process of the internal handling from 
ordering service until the service has been installed at the 
company's customers and opportunities for improvement and quality 
assurance, the student has used theories such as process theory, 
Six Sigma, Lean Management and ISO 9001. Based on these theories, 
the student has analysed the process and arrived at a result. The 
result shows that there is an opportunity for improvement by 
reducing the number of steps in the process, making use of only 
one order system throughout the process, letting a person be 
responsible for the internal handling from ordering to ordering in 
order to minimize errors and to introduce quality controls to 
avoid errors and defects.

The conclusions that the student has come up with is that the 
company now has a good foundation to stand in for upcoming work. 
The company needs to develop and work further with the process of 
adding instructions and routines for all different parts of the 
process and that the process needs to be tested, evaluated and 
approved by all employees. Future strategies and visions also need 
to be created by the company's management together with the 
employees so that everyone within the company is aware of the 
future and strives for the same goals.
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet i industriell teknik inleddes med en förstudie som påbörjade i januari 2019, 
baserat på resultatet i förstudien påbörjades arbetet med examensarbetet vars syfte var att 
kartlägga nuvarande process i ett tjänsteföretag och att identifiera eventuella brister i nuvarande 
process samt att visa på vad som kan förbättras. Målet med studien var att visualisera och ge det 
aktuella företaget insikt i hur arbetet idag utfördes och hur de skulle kunna vidareutveckla arbetet 
för att reducera fel som uppstod i samband med leveranser av material för vidare installering av 
tjänst till företagets kunder. Avsaknaden av processbeskrivning i det aktuella tjänsteföretaget 
ligger till grund för studiens problembeskrivning och utifrån detta har arbetet utformats. 
 
Till grund för arbetet ligger förstudien som genomfördes som en kvalitativ undersökning där de 
anställda på det aktuella företaget blev intervjuade om hur de upplevde de fel som uppstod i 
samband med leverans av material. För att skapa en visuell bild av företagets process över intern 
hantering från beställning av tjänst tills att tjänsten installerats hos företagets kunder samt 
möjligheter till förbättring- och kvalitetssäkring, har studenten använt sig av teorier så såsom 
processteori, Six Sigma, Lean Management och ISO 9001. Utifrån dessa teorier har studenten 
analyserat processen och kommit fram till ett resultat. Resultatet visar på att det finns möjlighet 
till förbättring genom att reducera antalet steg i processen, använda sig att ett ordersystem genom 
hela processen, låta en person vara ansvarig för den interna hanteringen från beställning till 
orderläggning för att minimera fel samt att införa kvalitetskontroller för att undvika att fel 
uppstår.  
 
De slutsatser som studenten har kommit fram till är att företaget nu har en god grund att stå på 
inför kommande arbete. Företaget behöver utveckla och arbeta ytterligare med processen för att 
tillföra instruktioner och rutiner för alla olika delar i processen samt att processen behöver testas, 
utvärderas samt godkännas av samtliga medarbete för att fungera. Framtida strategier och 
visioner behöver också skapas av företagets ledning tillsammans med de anställda så att alla inom 
företaget är medvetna om framtiden och strävar efter samma mål. 
 
 
Nyckelord: förbättring, ISO 9001, kvalitet, lean management, processer, six sigma 
 
 



 

 

Förord 
 
Det genomförda examensarbetet är en avslutande del i kandidatprogrammet Ledarskap – Kvalitet 
– Förbättring, med inriktning distans, vid Uppsala Universitet via Campus Gotland och produkten 
som är skapad genomfördes efter en genomförd förstudie hos UPS-Teknik i Väst AB. 
Resultatet från förstudien ledde till studentens uppgift med att kartlägga nuvarande process för 
hantering av en beställning av tjänst tills att kunden fått tjänsten installerad.  
 
Handledare för examensarbetet har varit Helena Vidal som är en av ägarna till UPS-Teknik i Väst 
AB och mycket tack vare hennes engagemang och vilja till förbättring har studenten haft 
möjlighet till att komma fram till det resultat som examensarbetet visar på. 
 
Ämnesgranskare för examensarbetet har varit Marco Santos och genom hans guidning och 
utmaningar har studenten lyckats genomföra examensarbetet på ett effektivt sätt. 
 
Arbetet med analysen hade inte varit genomförbart utan ett väl fungerande samarbete med UPS-
Teknik i Väst AB samt det stöd som jag har fått från Marco Santos som ämnesgranskare, och 
därmed vill jag tillägna ett stort tack till följande personer. 
 
Jag vill tacka UPS-Teknik i Väst AB och de medarbetare som deltog i den kvalitativa 
undersökningen som låg till grund för examensarbetet, utan ert engagemang och intresse hade 
arbetet inte varit genomförbar. Ett stort tack tillägnas även Marco Santos och Klas Palm för 
stöttning och vägledning under arbetets gång.   
 
Torslanda, maj 2019. 
Yvonne Olsson Adolphsson 
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1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 

 
Processer är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden, vilket gör att 
organisationer använder sig av processer i sin dagliga verksamhet medvetet eller omedvetet 
(Bergman och Klefsjö, 2012). Organisationer kan ständigt arbeta med att förbättra sina 
processer och genom ett aktivt arbete kan de säkra kvaliteten inom organisationen vilket 
ger dem nöjdare kunder samt kostnadseffektivare lösningar över tid. Processer är viktigt att 
arbeta med för alla organisationer då det ger insikt i företagets arbete samt kan ge insikt för 
de anställda om vad som behöver åtgärdas för att de och företaget ska bli mer effektiva.  

 
Vikten av processer är lika viktigt i tjänsteföretag som i producerande företag men det är 
svårare att mäta och specificera innehållet i en tjänst då tjänster inte är lika konkreta som 
till exempel varor är (Bergman och Klefsjö, 2012). Skillnader mellan varor och tjänster är 
att kunden ofta själv deltager aktivt i att skapa tjänsten, tjänsten konsumeras ofta samtidigt 
med att den skapas vilket innebär att den inte kan lagras eller transporteras. Tjänster består 
av aktiviteter och processer och blir på grund av detta svåra att testa eller prövas av kunden 
innan köpet samt att tjänster ofta består av ett system av deltjänster. Tjänsteföretag behöver 
arbeta hårdare för att analysera sina processer men har lika eller mer att vinna på att göra 
detta arbete då de är närmare sina kunder än vad många producerande företag är. Att 
eliminera eller minska variationen i ett företags processer kan ge stora resultatförbättringar 
samt att reduktion av variation i ett företags processer också kan leda till förbättrad 
leveranssäkerhet och förbättrat processutbyte vilket i sin tur kan skapa stora 
kostnadsreduktioner och minskad kundirritation (Magnusson et.al, 2003). 

 
Studentens avhandling fokuserar på hur processer kan förbättra och kvalitetssäkra ett 
företags interna hantering av en såld tjänst, från beställning av tjänst tills att material når 
slutkund för installering av tjänst.   

 
 1.2 Problembeskrivning 
 
Processer existerar i alla organisationer men alla har inte genomfört arbetet med att 
analysera och skapa flödesscheman över de processer som finns i företaget. Ett 
flödesschema är en kartläggning av processen där alla olika aktiviteter identifieras 
(Bergman och Klefsjö, 2012). Problemet med att inte ha tydligt uppritade processer inom 
ett företag är att det blir svårare att kvalitetssäkra sina varor och tjänster samt att finna fel 
som uppkommer och kvalitetssäkra dessa blir därmed också svårare.  
 
En bra start för ett företag som inte har processer tillgängliga är att börja analysera det 
interna arbetet och därefter rita upp ett flödesschema över arbetet. När detta finns 
tillgängligt som bas kan organisationen lättare se över vad som fungerar bra respektive 
dåligt och åtgärda det som behöver åtgärdas på ett enklare sätt.  
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Överskådliga processer ger även de anställda möjlighet att förstå syftet med arbetet på ett 
bättre sätt samt att de lättare kan komma med förbättringsförslag som gör arbetet 
effektivare vilket ger organisationen kvalitets- och kostnadsfördelar på sikt.  
Avsaknaden av processbeskrivning i ett tjänsteföretag ligger till grund för examensarbetets 
problembeskrivning och utifrån detta kommer arbetet att utformas. 
 
 1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga nuvarande process i ett tjänsteföretag och att 
identifiera eventuella brister i nuvarande process samt att visa på vad som kan förbättras. 
 
Följande frågeställningar kommer att användas: 
 

1. Hur ser processen ut idag? 
2. Vilka förbättringspotentialer finns det i den nuvarande processen? 
3. Hur kan bristerna i processen åtgärdas? 

 
1.4 Avgränsning 
 
Arbetet kommer att omfattas av en analys av hur ett företag hanterar materialorder från 
beställning av tjänst från en kund tills att material når slutkund för installering av tjänst.   
Analysen kommer inte att innefatta någon värdering av företagets hantering av material 
utan kommer endast visa på hur processen ser ut idag och hur visualisering kan hjälpa 
företaget i sitt framtida arbete med att kvalitetssäkra sina leveranser. Analysen kommer att 
ge företaget en bas som de kan använda sig av för att arbeta vidare med förbättringar och 
effektiviseringar i framtiden. 
 
 

2. Teori 
 
2.1 Processer 
 
I alla organisationer finns flera aktiviteter som upprepas över tid, till exempel används ofta 
samma rutiner när ett företag köper in materiel även om varorna som köps in är olika. En 
sån kedja av aktiviteter kallas process (Bergman och Klefsjö, 2012). Processerna i en 
organisation är det som knyter samman historien med framtiden, och det är detta som gör 
att framtida skeenden är möjliga att förutse och det är utifrån fokus på processerna som 
förbättringar i verksamheten kan genomföras. Begreppet process kommer från latinets 
”processus” och ”procedere” som betyder ”framåtskridande eller ”gå framåt” och ordet 
process kan beskrivas som olika typer av förlopp (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
En process transformerar exempelvis information eller material till olika typer av varor 
eller tjänster. Processens syfte är att tillfredsställa sina kunder med det som produceras och 
samtidigt använda så lite resurser som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2012).  
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Processen får stöd av en organisation i form av människor och deras relationer samt av 
olika typer av resurser. Det är även viktigt att processens leverantörer identifieras och att 
dessa är medvetna om vad processen kräver för att minimera resursåtgången och 
tillfredsställa processens kunder. Det är viktigt att information mellan leverantör, process 
och kund ständigt pågår så att processen fungerar, se figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figur 1: En process består av ett nätverk av sammanhängande aktiviteter (Bergman 
och Klefsjö, s.44, 2012). 

 
Processer delas ofta in i tre olika typer av processer, ledningsprocesser, huvudprocesser 
samt stödprocesser, se figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: En översikt över en organisations olika typer av processer (Bergman och 
Klefsjö, s.459, 2012). 
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Ledningsprocesser 
Ledningsprocessers uppgift är att besluta om organisationens mål och strategier samt att 
genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. 
 
Huvudprocesser 
Huvudprocessers uppgift i en organisation är att uppfylla de externa kundernas behov och 
förädla de produkter som organisationen har.  
 
Stödprocesser 
Stödprocessers uppgift är att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna.  
 
Många processer kan delas in i delprocesser och indelningen är då kopplad till antalet 
personer som är involverade i processen. Delprocesserna delas då in individuella processer, 
funktionella processer samt kärnprocesser där individuella processer utförs av enskilda 
individer, funktionella processer är kopplade till verksamheter som är knutna till en viss 
avdelning, funktion eller enhet. Kärnprocesser skär tvärs igenom en organisation över flera 
funktioner eller avdelningar, dessa kärnprocesser förser vanligtvis även organisationen med 
intäkter (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
2.1.2 Tjänster 
 
Processer handlar till stor del om koordination mellan människor, det är samverkan mellan 
olika individers kompetens. Syftet med varje process oavsett om det gäller tjänster eller 
varor är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång som möjligt. Det som skiljer 
tjänster mot varor är främst att tjänster inte är lika konkreta som varor är samt att tjänsten 
ofta konsumeras samtidigt som den skapas (Bergman och Klefsjö, 2012). Det innebär att 
tjänsten inte heller lagras eller transporteras. Tjänster består ofta av ett system av deltjänster 
och kunden värderar helheten när tjänsten har levererats hos dem. Kunden värderar 
helheten, de värderar från den tidpunkt de beställt varan tills tjänsten är installerad och hur 
tjänsten därefter lever upp till det som de har förväntat sig.  
 
Det finns olika typer av tjänster, servicetjänst och kunskapstjänst (Wildenstam och Uggla, 
2018). En servicetjänst är en tjänst som kunden själv kan bedöma sitt behov av samt att en 
servicetjänst bör vara standardiserad. En kunskapstjänst är en tjänst där säljaren har hela 
ansvaret att bedöma kundens behov, tjänsten är helt kundanpassad. Att leverera en 
kunskapstjänst kräver att företaget har insikt i kundens behov för att kunna anpassa tjänsten 
så att den passar den specifika kunden. Kunden är alltid viktig men då du säljer 
kunskapstjänster blir de än viktigare.  
 
2.1.3 Processledning 
 
Processledning är ett arbetssätt för att ständigt förbättra organisationens samtliga processer 
(Bergman och Klefsjö, 2012). Arbetssättet processledning kan sammanfattas i steg, 
organisera för förbättringar, förstå processen, observera processen samt förbättra processen 
kontinuerligt. 
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2.1.4 Förstå processen 
 
För att kunna göra ett bra arbete med organisationens processer är det viktigt att 
organisationen förstår processen. Det finns ofta stora förbättringsmöjligheter för många 
processer och genom att förstå processerna kan förbättringar lättare genomföras. Kund-
leverantörsmodellen är ett bra hjälpmedel för att förstå processens relation och behov av 
samverkan med dess kunder, se figur 3(Bergman och Klefsjö, 2012). Ett sätt att skapa 
kunskap om processerna i en organisation är att kartlägga processerna i flödesscheman, där 
de olika aktiviteterna kan identifieras. 
 
 

 
 

Figur 3: Kund-leverantörs-modellen, illustration över den aktuella processens 
relation och behov av samverkan med dess kunder (Bergman och Klefsjö, s.459, 2012). 
 

 
2.1.5 Organisera för förbättringar 
 
Flera organisationer har kommit till insikt att processer är viktiga för att företaget ska uppnå 
den framgång som de strävar efter. Genom att utse processägare som ska ha det strategiska 
ansvaret för processerna kan företaget genom dessa processägare förbättra och utveckla 
processen så att företaget utvecklas och når den framgång som de strävar efter (Bergman 
och Klefsjö, 2012). Genom att bygga in långsiktiga strategier i processerna utvecklar 
företaget processerna i positiv riktning. Flödet som skapas för en strategisk process ska ta 
hänsyn till historiska, nuvarande och prognostiserad data om verksamheten och dess 
kommande utveckling. Genom att ta hänsyn till detta skapar företaget en tydlig vision 
vilket kan underlätta arbetet med att förbättra företagets arbete med processer (Pearce, 
1981). 
 
2.1.6 Observera processen 
 
En process behöver observeras kontinuerligt för att kunna förbättras, som bas för detta 
arbete behöver fakta om hur processen tidigare har betett sig användas. Processresultat 
behöver mätas på olika sätt för att förbättringspotentialerna ska kunna identifieras. 
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2.1.7 Förbättra processen kontinuerligt 
 
Det viktigaste när ett företag arbetar med processledning är att utgå från ett 
helhetsperspektiv och att förbättra processernas kvalitet, effektivitet och 
anpassningsförmåga. Processförbättring kan ske på två olika sätt, genom mindre justeringar 
eller radikala förändringar som ofta innebär nyskapande av processen och detta radikala sätt 
brukar kallas processinnovation.  
 
Att skapa förbättringar inom tjänstesektorn har tidigare följt det konventionella sättet där 
produktivitet har skapats genom att försöka använda industriella metoder så som till 
exempel kvantitativ mätning, volym och automatisering detta har dock inte alltid varit 
lyckosamt inom tjänstesektorn (Vuorinen Et al, 1998).  
 
Enligt studier som har gjorts ökar företag inom tjänstesektorn produktiviteten bättre genom 
att använda sig av sex allmänna krav där utgångspunkten för att lyckas med effektiviteten 
var att utgå ifrån kunden.  
 
De sex krav som analysen visade på gav ett bättre resultat var; 
 

o Serviceutgången måste ses som värdet för kunden och från kundens perspektiv. 
o Serviceutgången måste definieras av sin kvalitetsnivå. 
o Kunden måste bli en del av produktivitetskonceptet. 
o Produktivitetsåtgärder måste vara mer kundrelaterade. 
o Dynamiska produktivitetsindikatorer måste användas istället för statiska utgång / 

ingångs åtgärder. 
o Situationsspecifika åtgärder måste vara tillgängliga för att tillåta komplexitet och 

mångfald av serviceverksamhet. 
 
Att ständigt arbeta med förbättringar är väldigt viktigt då företag genom detta arbete 
ständigt kan bli bättre och att angripa problem/förbättringsområden som finns i 
organisationen på ett systematiskt och noggrant sätt och det kan man göra genom att 
använda sig av PDSA-cykeln eller förbättringscykeln som den också kallas, se figur 4. 
Syftet med förbättringscykeln är att genom upprepning uppnå löpande förbättringar som 
gör processerna och arbetet mer effektivt (Brau Et al, 2019). 
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Figur 4: PDSA-cykeln, illustration över förbättringscykeln (Bergman och Klefsjö, 
s.228, 2012). 

 
Steg 1. Planera 
 
När en organisation upptäcker ett problem är det viktigt att säkerställa  
orsaken till problemet. Stora problem behöver brytas ner till hanterbara  
problem och behöver man göra förändringar ska dessa baseras på fakta.  
De sju förbättringsverktygen kan användas för att analysera och bryta ner de problem som 
organisationen funnit i sina processer, datainsamling, histogram,  
paretodiagram, orsak-verkan-diagram, uppdelning, sambandsdiagram  
och styrdiagram. Genom dessa verktyg kan man systematiskt finna tänkbara anledningar till  
problemen och därefter sammanställa datan för att påbörja förbättringsarbetet. 
 
Steg 2. Göra 
 
När man har funnit en orsak till problemet ska man påbörja arbetet med att  
försöka finna åtgärder till att lösa orsaken. Med hjälp av en arbetsgrupp som är insatt i 
ämnet kan organisationen arbeta aktivt med att lösa orsaken till problemet. 
 
Steg 3. Studera 
 
När åtgärder är genomförda behöver företaget studera effekterna av dessa och säkerställa 
att åtgärderna har lett till en förbättring. Studera effekterna kan göras med hjälp av de sju 
förbättringsverktygen. Har företaget lyckats få fram en förbättrad nivå är det viktigt att 
företaget arbetar för att bibehålla den nya förbättrade nivån. 
 
Steg 4. Lär 
 
Förbättringsarbetet ska ge företaget lärdom som gör att problemen inte uppkommer igen 
Det är även viktigt att analysera hur arbetet med problemlösningen fungerade så att även 
sättet att lösa problem kan förbättras inom organisationen.  
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2.2 Six Sigma  
 
2.2.1 Variation 
 
Oönskad variation är en stor och viktig källa till kostnader och missnöjda kunder för företag 
och organisationer. Stora resultatförbättringar kan åstadkommas genom att eliminera eller 
minska variationen i ett företags processer. Att reducera variation i ett företags processer 
kan också leda till förbättrad leveranssäkerhet och förbättrat processutbyte vilket i sin tur 
kan skapa stora kostnadsreduktioner och minskad kundirritation. Six Sigma ger struktur till 
arbetet samt att det är en objektiv metod för att identifiera och hantera fel i företagets 
existerande processer (Carter, 2010).  
 
Orsakerna till variation i en tillverkningsprocess kan vara till exempel vibrationer, 
varierande belysningsförhållanden, inhomogent utgångsmaterial, dåligt kalibrerande 
mätinstrument samt varierande temperatur eller fuktighet (Bergman och Klefsjö, 2012).  
I en tjänsteprocess däremot kan orsakerna till variation istället vara till exempel, osäkerhet i 
information, brister i rutiner och olikheter mellan olika individer (Bergman och Klefsjö, 
2012). 
 
Inom Six Sigma används framförallt två olika metoder för att uppnå förbättringar, DMAIC 
och DFSS (Montogomery och Woodall, 2008). DMAIC som står för  Definiera, Mäta, 
Analysera, Improvements/förbättringar och Control/kontrollera används främst för att 
försöka skapa perfektion inom det operativa arbetet medan DFSS som står för Design for 
Six Sigma främst används för att fokusera på förbättringar för företagets resultat genom att 
finna möjligheter för att öka försäljningen för nya produkter och tjänster och genom att 
finna möjligheter för befintliga. 
 
Statistisk processtyrning är en vital del av det ständiga förbättringsarbetet.  
För att identifiera orsaker till problem och definiera dessa kan de sju förbättringsverktygen 
och de sju ledningsverktygen användas (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Sju förbättringsverktyg 

1. Datainsamling, insamling av data 
2. Histogram, genom histogram kan man illustrera hur en mätstorhet varierar på ett bra 

sätt. 
3. Paretodiagram, för att bestämma i vilken ordning problemen ska angripas 
4. Orsak-verkan-diagram, för att bena ut orsakerna till problemen 
5. Uppdelning, från data få fram orsaker till variation genom uppdelning eller 

stratifiering. 
6. Sambandsdiagram, visar hur produktegenskapen varierar beroende på värdet på en 

viss bakgrundsvariabel 
7. Styrdiagram, visar förändring eller utfallet som funktion av tiden 
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Sju ledningsverktyg 

1. Släktskapsdiagrammet, hjälpmedel för att strukturera stora mängder verbala data 
såsom idéer, kundönskemål eller åsikter, i grupper enligt någon form av naturligt 
släktskap. 

2. Träddiagram, ger ett systematiskt sätt att bryta ner ett centralt problem, en central 
idé eller ett kundönskemål i beståndsdelar på olika nivåer. 

3. Matrisdiagram, organiserar stora mängder information så att de logiska sambanden 
mellan olika element kan åskådliggöras grafiskt. 

4. Relationsdiagram, illustrerar de logiska sambanden mellan en central idé, ett 
problem eller en frågeställning och olika data. 

5. Matrisdataanalys, ett verktyg för statistisk analys, avsedd att hantera numerisk data. 
6. Processbeslutsdiagram, PDPC processbeslutsdiagram är ett verktyg för att under 

planeringsstadiet av en aktivitet kunna planera framtiden med målet att nå önskat 
resultat. 

7. Pildiagram, diagram för den dagliga planeringen 

 
För att förstå och mäta vad som är bra inom Six Sigma behöver först och främst kundens 
behov analyseras och för att genomföra denna mätning kan Kanomodellen användas, se 
figur 5. Kanomodellen är en modell som ofta används för att utreda kundbehov och denna 
modell illustrerar tre grupper av kundbehov som kunden har (Bergman och Klefsjö, 2012 
sid 320). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Egengjord Kanomodells illustration över kundtillfredsställelse (Magnusson et.al, s. 
291, 2003). 
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Urskiljbara orsaker till variation kan vara till exempel olikheter i råmaterial varupartier eller 
en felinställd maskin, medan övriga orsaker som ger små bidrag till variationen kallas 
slumpmässiga orsaker (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Statistisk processtyrning (SPS) innebär att förtaget försöker finna så många 
variationsbidrag som möjligt i sina processer för att därefter försöka eliminera dessa. När 
företaget har lyckats  få fram en stabil process med liten variation är målet att bibehålla den 
stabila processen. När en process endast består av slumpmässiga variationer är processen i 
statistisk jämvikt. 
 
Syftet med statistisk processtyrning är främst att (Bergman och Klefsjö, 2012).; 

• Identifiera urskiljbara orsaker och eliminera dessa 
• Övervaka processen när den är i statistisk jämvikt så att inte nya urskiljbara orsaker 

introduceras utan operatörens vetskap. 
• Fortlöpande fånga information från processen så att nya orsaker till variation 

identifieras som urskiljbara och sedan elimineras. 
• I samband med förbättringsinitiativ få ett kvitto på att förändringen faktiskt blivit en 

förbättring – att man, exempelvis, eliminerar urskiljbar variation. 

 
2.2.2 Six Sigma i tjänsteföretag 
 
Six Sigma har varit en utarbetad metod inom produktionsindustrin under en lång och det 
tog lång tid innan tjänsteföretag upptäckte fördelarna med Six Sigma även för deras 
verksamhetstyp. Allt fler tjänsteföretag har upptäckt och uppvisat effektivitet med hjälp av 
Six Sigma (Magnusson et.al, 2003). Tidigare har tjänsteföretag uppfattas som väldigt olika 
produktions företag, det har dock visat sig att de metoder och verktyg som kännetecknar 
Six Sigma även har fungerat bra i tjänsteorganisationer. Anledningen till detta är främst för 
att skillnaderna mellan de olika typerna av organisationer inte är så stora som man tidigare 
har trott samt att det gjorts nödvändiga justeringar av Six Sigma konceptet för att det ska 
passa även tjänsteorganisationer (Magnusson et. Al, 2003). 
Några av anpassningarna som har gjorts för att passa även tjänsteorganisationer är;  
 
● Starkare fokus på  kundnöjdhet 
● En mer tydlig betoning på beteende, disciplin och attityd av individer 
● En mer frekvent på tillämplig design förbättring och ny produktutveckling 
● En trend mot process utveckling snarare än endast process förbättringar 

 
Skillnaden mellan tjänsteföretag och producerande företag vad gäller Six Sigma är främst 
att i tjänsteföretag startar allt med fokus på kundnöjdhet medan fokus i produktions företag 
främst ligger på förbättring av processer och kostreduceringar. 
Artikeln Six Sigma and Total Quality Management: Different Day, same soup av Bengt 
Klefsjö och Bjarne Bergquist (2006) tas det upp att ursprungligen användes Six Sigma 
främst för reducering av kostnader orsakade av dålig kvalitet samt kostnader uppkomna av 
dåliga processer.  
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Fokus inom Six Sigma idag är att undvika fel och misstag genom DFSS (Design for Six 
Sigma) och samt att kundnöjdhet är en viktig del av Six Sigma. Design for Six Sigma, 
DFSS är ett komplement eller snarare en vidareutveckling av det ursprungliga Six Sigma 
som främst fokuserade på kostnadsbesparingar.  
 
DFSS är mer anpassningsbart till skillnad mot DMAIC som har fasta faser eller steg. DFSS 
kan istället anpassas och implementeras för att passa det specifika företaget som ska arbeta 
med det (Design For Six Sigma (DFSS) Versus DMAIC, 2018).  
 
2.3 Lean Management  
 
En av de mest använda modellerna för att organisera arbete är Lean Management (Börnfelt, 
2013). Lean Management kommer ursprungligen från industrin men har blivit mer vanligt 
även inom andra branscher, såsom till exempel inom den offentliga sektorn och 
byggindustrin. Lean Management är ett arbetssätt eller kanske snarare en filosofi, som 
företag kan använda sig av för att få en bättre fungerande organisation (Liker, 2009). Lean 
Management bygger på 14 grundläggande principer som man behöver implementera och 
arbeta efter för att få ett flöde genom hela företaget.  

Lean Management bygger på ett långsiktigt tänkande och det även om det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. När en organisation eller företag arbetar med 
Lean Management arbetar de för att göra det rätta för företaget, de anställda, för kunderna 
och för samhället som helhet. Inom Lean Management är kvalitet och lönsamhet en 
förutsättning snarare än en målsättning för att klara av det totala uppdraget. 
Lean Management är en modell som oftast används av större företag, men det passar även 
mindre företag då möjligheten att bjuda in personalen att vara mer delaktiga gynnar 
företagen (Vene, 2012). 
 
Inom Lean Management är det väldigt viktigt att tydliggöra flödet genom hela 
organisationsstrukturen för att lyckas med ständiga förbättringar och utvecklingen av de 
anställda. Det är även viktigt att känna av och reagera på dagliga förändringar i efterfrågan 
snarare än att lita på datorproducerade planer och system avsedda att hålla reda på onödiga 
lager. Inom Lean är det även viktigt att sträva efter att utjämna arbetsbelastningen i alla 
tillverknings- och tjänsteprocesser som ett alternativ till den ”stanna, kör vidare” – taktik 
som de flesta företag har som arbetar med någon form av batcher.  
 
Lean Management har traditionellt mest används inom interna processer i form 
produktionsprocesser för effektivisera och förbättra processer men studier visar även på att 
Lean Management kan vara effektivt för externa processer såsom logistik och 
försörjningskedjor (Prajogo, 2014). Om företag använder Lean Management även för 
externa processer har de möjlighet öka sin prestanda inom hela sin processkedja. Inom 
Lean Management är det också viktigt att ha ledningens stöd och det gäller även för externa 
processer, utan stöd från ledningen är det omöjligt att effektivisera och förbättra alla 
processer.  
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Det behövs gemensamma insatser mellan de anställda, ledningen och leverantörerna för att 
se över flödet för de externa processerna och därefter skapa effektiviseringar och 
förbättringar. Det viktiga för de externa processerna är att få leverantörerna i 
diskussionerna då de står för en del av kedjan. 
 
Inom Lean Mangement används Kanban, Heijunka, Jidoka, Standardiserat arbetssätt och 
Visuell styrning (Liker, 2009).  
Kanban används främst för att hålla nere lagren för att slippa överproduktion och överlager 
och Heijunka innebär utjämning av produktion vad gäller volym och produktmix. 
Processen som studenten har analyserat är en process som hanterar flödet från att order 
inkommer till företaget tills att kunden får tjänsten säker strömförsörjning installerad hos 
sig. Processen har ingen direkt länkning till överproduktion, överlager eller volym och 
produktmix, men värt att påpekas är att om företaget efter studien är avslutad kommer att 
använda sig av processen så kommer detta hjälpa dem att bli mer effektiva i sin hantering 
av material och genom detta kan företaget få en bättre översikt över materialet som hanteras 
på lagret. 
 
Jidoka innebär att företaget bygger in kvalitet i processen så att det blir näst intill omöjligt 
att göra fel. Processen som ligger till grund för analysen saknar kontrollfunktioner vilket 
gör att processen är sårbar och att fel kan uppstå, av den anledningen behöver Jidoka 
byggas in i processen. En kontrollfunktion bör finnas i samband med att order 
kompletteras/uppdateras, att kontrollera att kunddata stämmer samt att order är korrekt är 
lämpligt att införa när uppdatering redan sker samt innan Projektansvarig skickar följesedel 
och beställning vidare till internt lager samt extern leverantör. 
 
Standardiserat arbetssätt är en nyckelfaktor för kvalitet enligt Lean Management (Liker, 
2009). Studentens arbete med att skapa en grundläggande process kommer att skapa 
kvalitet för företaget då standardiserat arbetssätt genom processen blir en del av företagets 
framtida arbetssätt. 
 
För att förbättra flödet i en process kan företag använda sig av visuell styrning och genom 
att rita upp dagens process på ett tydligt sätt kan alla inom företaget visuellt se hur flödet 
för arbetet idag ser ut och genom detta arbeta mer effektivt. 
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Figur 6 nedan visar 4P modellen, denna modell visar de fyra huvudprinciperna, genchi 
genbutsu, kaizen, respekt och teamwork samt att anta utmaningar i relation till de fyra 
huvudgrupperna, filosofi, processer, anställda och partners samt problemlösning. Genchi 
genbutsu betyder, se med egna ögon och själv ta reda på fakta och kaizen betyder, arbeta 
med ständiga förbättringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Illustration över 4P-modellen (Liker, s.24, 2009). 
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2.4 ISO, International Organization for Standardization 
 
ISO är en internationell organisation som arbetar med att ta fram standarder som företag 
och organisationer kan använda sig av för införa olika ledningssystem för att leda och styra 
sina aktiviteter för att uppnå önskade mål inom företaget. 
Ett ledningssystem kan bestå av flera olika delar med allt ifrån kvalitetsarbete till 
arbetsmiljö och för att få ett komplett och effektivt ledningssystem bör man använda sig av 
flera olika standars.  
 
Exempel på standards är: 
 

� SS-EN ISO 9001:2015  Kvalitetsledningssystem 

� SS-EN ISO 19011:2011  Vägledning för revision av ledningssystem 

� SS-EN ISO 14001:2015  Miljöledningssystem 

� SS-EN ISO 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö 

� SS-EN ISO 26000:2010  Socialt ansvarstagande  

 
Genom att ha en tydlig krav- och målstyrning kan man finna vilka olika ledningssystem 
som är viktiga för olika verksamheter.  
En ISO standard, ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som en organisation kan 
använda sig av för att leda och styra aktiviteter för att uppnå önskade resultat för 
organisationens uppsatta kvalitetsmål (ISO 9001, 2016).  Enligt ISO 9001 är ett 
kvalitetsledningssystem ett system som är upprättat, infört, tillämpat, underhållet och 
ständigt förbättrat, tillsammans med nödvändiga processer och deras samverkan. 
Kvalitetsledningssystem är ett strategiskt beslut som hjälper en organisation att förbättra sin 
övergripande prestanda och ge en god grund för arbetet med hållbar utveckling (ISO 9001, 
2016).   
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3. Metod 
 
3.1 Design av studien 
 
Inriktningen för studien en fallstudie som visar på vikten av att ha processer i 
organisationer och företag och hur de kan påverkas av avsaknaden av processer. En 
fallstudie innebär att en undersökning på en mindre avgränsad grupp ligger till grund för 
studien (Patel och Davidson, 2011). Studenten valde att använda sig av en fallstudie då en 
fallstudie innefattar mer detaljrikedom, fullständighet och varians (Flyvbjerg, 2011).  
 
De främsta styrkorna med en fallstudie är att studien blir djupare, studien får en hög 
konceptuell validitet, studien ger en större förståelse av sammanhanget samt att den främjar 
nya hypoteser och forskningsfrågor (Flyvbjerg, 2011). Det finns även svagheter med 
fallstudier som behöver beaktas inför val av fallstudie och dessa är till exempel att urvalet 
för undersökningen kan överstiga eller underskatta den relation som råder, det är svårt att 
generalisera till andra organisationer då endast en organisation är studerad samt att statistisk 
betydelse med undersökningen ofta är okänd.  
 
Till grund för studien ligger en tidigare genomförd förstudie, utifrån förstudiens resultat 
påbörjades arbetet med denna studie. Förstudien genomfördes hos UPS i Väst AB som är 
ett företag som arbetar med säker strömförsörjning. Företaget är ett tjänsteföretag som 
erbjuder sina kunder en tjänst som gör att de alltid har tillgång till elektricitet för att driva 
sin verksamhet. Organisationen har idag 22 anställda som verkar inom säker 
strömförsörjning och de har sitt huvudkontor i Kungälv utanför Göteborg.  
 
Företaget hade identifierat att fel uppstod vid vissa av företagets material-leveranser som 
skickades till företagets kunder. För att få klarhet i varför felen uppstod och hur ofta de 
skedde var företaget intresserade av att genomföra en analys och det var så studenten kom i 
kontakt med företaget. Studenten kände till företaget sedan tidigare då studenten känner 
båda ägarna av företaget och då studien skulle passa väl in som examensarbete samt att 
ämnet var väldigt intressant bad studenten om att få göra denna studie tillsammans med 
företaget. Intresset från studenten väcktes då felen verkligen orsakade problem för 
verksamheten samt att möjligheten till förbättring kändes som stor, att dessutom ha 
möjligheten att få tillgång till god och trovärdig information då företaget också hade ett 
intresse av att finna förbättringar gjorde valet ytterligare intressant.  
 
Studenten startade upp arbetet med att skapa ett frågeformulär med öppna frågor som skulle 
ge svar på hur de som arbetade med kunderna och material-leveranserna upplevde 
situationen. Förstudien bestod främst av en kvalitativ undersökning där den grupp 
bestående av sex servicetekniker som arbetar med att installera tjänsten hos kunden 
medverkade i en intervju med öppna frågor som skulle ge en mer beskrivande bild av hur 
det fungerade med material-leveranser inom företaget.  
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En kvalitativ undersökning går mer in på djupet av problemet och beskriver hur, vad och 
varför saker och ting sker i en öppen diskussion med de som intervjuas (Bryman, 2018).  
Intervjuerna genomfördes och resultatet utav den kvalitativa undersökningen blev grunden 
för det fortsatta arbetet med studien. Resultatet visade på att företaget inte idag hade några 
övergripande och gemensamma processer för hur arbetet med material-leveranser 
genomfördes och utifrån denna information skapades frågeställningarna och syftet för 
kommande arbete. 
Studien kommer att svara på följande frågeställningar; 
 

1. Hur ser processen ut idag? 
2. Vilka förbättringspotentialer finns det i den nuvarande processen? 
3. Hur kan bristerna i processen åtgärdas? 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
I december 2018 påbörjades förstudien till detta examensarbete genom att jag hade ett möte 
med UPS-teknik i Väst AB. Företaget hade upplevt att materielleveranserna ut till kunderna 
inte alltid fungerade och flera av serviceteknikerna hade klagat över att det ofta var fel i 
material-leveranserna. Material-leveranserna sker på tre olika sätt inom företaget, en del av 
leveranserna skickas från extern leverantör direkt till kunden, andra leveranser skickas 
direkt från UPS teknik i Väst ABs egna lager och vissa leveranser sker genom att 
serviceteknikerna själva tar med sig material från lagret till kunden även en kombination av 
de olika tillvägagångssätten förekommer.  
 
Förstudien 
Förstudien som ligger till grund för detta examensarbete genomfördes mellan januari 2019 
och april 2019 och bestod av muntliga intervjuer med serviceteknikerna som hade upplevt 
att material-leveranserna inte alltid fungerade. Studenten skapade ett frågeformulär med 
öppna frågeställningar som serviceteknikerna fick läsa igenom innan själva intervjun. 
Studenten bokade därefter upp möten med serviceteknikerna för att genomföra 
intervjuerna. 
 
Fem av sex servicetekniker medverkade i undersökningen, en av serviceteknikerna hade 
semester under perioden så denna person kunde tyvärr inte inkluderas i undersökningen. 
Intervjuerna genomfördes via telefon under vecka 8 och  
vecka 9 2019 och tiden för intervjuerna varierande, den kortaste intervjun varade i ungefär 
15 minuter medan den längsta varande i ungefär 55 minuter. Alla frågorna ställdes enligt 
det frågeformulär som serviceteknikerna tidigare hade mottagit och anledningen till att de 
fick frågorna innan intervjun var att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun och att de 
skulle kunna se nyttan med att besvara frågorna som enligt Patel och Davidson är viktigt 
vid en intervju (Patel och Davidson, 2011).  
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Efter att förstudiens resultat hade framförts till företaget träffade jag återigen UPS-teknik 
AB för att gå igenom kommande arbete. Studenten och företaget enades om att arbetets 
huvudinriktning skulle vara att rita upp hur processen ser ut idag för material-leveranserna 
och utifrån detta arbeta vidare med att försöka finna förbättringspotentialer i processen. 
 
De metoder som ligger till grund för studien är intervjuer och dokument analys. 
 
Intervjuer 
Det finns olika former av undersökningar, kvantitativa undersökning samt kvalitativa 
undersökningar. Kvantitativa undersökningar är undersökningar där man frågar många 
människor som representerar ett urval ur den målgrupp som är intressant att undersöka 
(Wildenstam och Uggla, 2018). Utifrån det representativa urvalet dras slutsatser som antas 
gälla för hela den aktuella målgruppen. Resultatet av en kvantitativ undersökning 
presenteras ofta i siffror och tabeller och detta gör att det resultatet kan uppfattas som 
absoluta sanningar, men det är då viktigt att komma ihåg att resultatet endast visar på ett 
urval. 
 
Kvalitativa undersökningar är undersökningar där få personer deltager och syftet med 
undersökningen är att få fram beslutsunderlag där få personer beskriver vissa företeelser. 
Kvalitativa undersökningar kan göras på flera olika sätt genom till exempel 
gruppintervjuer, djupintervjuer, observationer eller projektiva metoder. Fördelen med att 
använda sig av kvalitativa undersökningar är att svaren från undersökningen blir djupare 
och öppnare, dock kan en nackdel vara att det är mer tidskrävande att genomföra 
undersökningen samt att svaren kan vara svårare att tolka. 
Bearbetningen av den insamlade informationen gjordes i direkt anslutning till intervjuerna 
så att inte någon information skulle falla bort. Det är viktigt att skriva ner och samla alla 
tankar och reflektioner som dyker upp under intervjutillfället så snart som möjligt efter 
genomförd intervju då risken finns att de annars faller bort då dessa normalt inte 
dokumenteras (Patel och Davidson, 2011). 
 
Dokument analys 
Studenten har även arbetat utifrån data som studenten har mottagit från företaget i form av 
dokument. Dokumenten som studenten har mottagit är skriftlig data om hur företaget 
arbetar utifrån ett säljperspektiv, instruktioner över hur ett servicejobb utförs och arbetsmall 
för hur ett projekt genomförs i företaget.  
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3.3 Dataanalys 
 
Från januari till mars 2019 genomfördes en förstudie som gav grunden till fortsatt arbete. 
Problemformuleringen för förstudien var: 
UPS teknik i Väst AB är ett företag som arbetar med säker strömförsörjning för företag 
som alltid är beroende av att verksamheten är i drift. Driftstörningar påverkar produktionen 
och kan orsaka stora kvalitets- och kostnads problem. De kunder som använder sig av säker 
strömförsörjning finns inom flera olika branscher bland annat, industrier, sjukhus, 
kommuner, datahallar och inom sjöfart. UPS teknik i Väst AB har flera olika erbjudanden 
och erbjuder både produkter och tjänster inom säker strömförsörjning. Inriktning på arbetet 
är att göra en analys av nuläget för att finna förbättringsmöjligheter samt att ta fram förslag 
på hur företaget kan kvalitetssäkra sina leveranser samt att se över möjligheterna till 
förberedelser av kvalitetssystem. 
 
Utifrån problemformuleringen genomfördes intervjuer med de servicetekniker som 
installerar det material som skickas till kunderna och resultatet utav dessa intervjuer låg till 
grund för fortsatt arbete. 
 
Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes muntligt med en begränsad grupp av sex servicetekniker på 
företaget, dock deltog endast fem utav dessa då en av teknikerna var på semester vid 
tillfället när intervjuerna genomfördes. Intervjuer genomfördes på schemalagda och bokade 
tider så att serviceteknikerna skulle kunna ta sig tid att svara på frågorna. Intervjuerna 
varade från 15 minuter till 55 minuter beroende på hur utförliga svar som serviceteknikerna 
gav. Intervjuerna genomfördes via telefon och frågorna ställdes i samma ordning till alla 
servicetekniker. Studenten tog under tiden som intervjuerna genomfördes anteckningar och 
ställde följdfrågor till de svar som serviceteknikerna gav. Varje intervju numrerades och 
renskrevs direkt efter varje intervju, dessutom gjordes ytterligare en genomgång av 
intervjusvaren senare samma dag för att säkerställa att all data som framkom hade tagits 
med i anteckningarna. Efter att alla intervjuer var genomförda sammanställdes materialet 
genom att de olika svaren validerades och sorterades in i olika grupper där liknande svar 
samlades för att få en översikt om vad som upplevdes vara stora respektive små fel.  
 
Dokumentanalys 
De skriftliga dokumenten som studenten mottog analyserades och granskades. Enligt Patel 
och Davidson ska alla dokument som mottages granskas kritiskt, då dokumenten som 
studenten mottog var dokument som företaget använder som arbetsdokument fanns ingen 
anledning för studenten att förhålla sig kritiskt till dokumenten (Patel och Davidson, 2011). 
Utifrån de skriftliga dokumenten och dialog med företaget arbetade studenten fram en 
process över nuläget för hanteringen av material från beställning till leverans.  
När processen var skapad stämde studenten av processen och dess olika steg med företaget 
för att få processen granskad steg för steg. Efter genomgången och granskad 
nulägesprocess inledde studenten arbetet med att finna möjligheter till förbättringar och 
utifrån förstudien och dialog med företaget skapade studenten ett ytterligare flödesschema 
över processen som visar på var i processen företaget rekommenderas att påbörja sitt 
förbättringsarbete.   
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Utifrån resultatet av förstudien valde studenten i samråd med företaget att gå vidare med de 
tre problemformuleringarna nedan: 

1. Hur ser processen ut idag? 
2. Vilka förbättringspotentialer finns det i den nuvarande processen? 
3. Hur kan bristerna i processen åtgärdas? 

Processer är viktigt för att företag ska kunna identifiera sitt arbete och för att ha en grund 
att arbeta utifrån. Processer ger företag insikt i sitt eget arbete och ger dem möjlighet att 
standardisera så att alla arbetar på liknande sätt inom företaget.  
 
Arbetet med att ge svar på problemformuleringarna inleddes med att teoretiskt beskriva vad 
processer är och hur företag kan genom användning av processer kvalitetssäkra samt 
genomföra förbättringar i nuvarande arbete. Metoderna som användes för arbetet är först 
och främst grundläggande teori om processer där hänsyn tas till vad som ligger till grund 
för skapandet av processer för att därefter förstå processen och arbeta med förbättringar 
genom PDSA-cykeln (Bergman och Klefsjö, 2012). Förbättringar, säkerställande av 
kvalitet samt möjligheten till effektivisering är möjligt när grunden med process 
framställning finns framtagen. Metoder/filosofier som används för detta arbete med 
förbättringar, kvalitet samt effektivisering är Six Sigma, Lean Management samt ISO 9001. 
Intervjusvaren användes framförallt till att få svar på vilka fel som serviceteknikerna ansåg 
uppstod, medan dokumenten och analysen utav dessa främst användes för att skapa 
processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19(48) 



 

 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  
 
3.4.1 Validitet 
 
Förstudien som ligger till grund till studentens examensarbete bygger på en fallstudie. 
Fallstudien genomfördes som en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med 
företagets servicetekniker, en grupp på totalt sex personer dock var en av teknikerna på 
semester under veckorna då undersökningen genomfördes så endast fem av sex personer 
deltog i studien.  En kvalitativ undersökning används för att få en djupare insikt i problemet 
då intervjuer genomförs i en öppen dialog och ger svar på hur, vad och varför saker och 
ting sker (Bryman, 2018).  
 
Validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad 
vi faktiskt undersöker, dock är det svårt att veta om validiteten har varit god då resultatet 
inte kan generaliseras och jämföras med andra. Målet med undersökningen var dock att få 
fram ett resultat av de fel som uppkom i samband med företagets material-leveranser och 
vad som var anledningen till att de uppstod och detta har framkommit i undersökningen 
(Patel och Davidson, 2011).  
 
Studenten fick i undersökningen stor insikt i vad serviceteknikerna ansåg om hur det 
fungerade idag gällande material som levereras vilket var ett av syftena med 
undersökningen vilket tyder på att validiteten för undersökningen var god.  
 
Studenten fick svar på det som företaget och studenten ville ha svar på för att därefter 
kunna arbeta vidare på att finna förbättringsmöjlighet och effektiviseringar för leveranserna 
av materialet. För det fortsatta arbetet användes teorier och vetenskapliga artiklar för att 
finna ut hjälpmedel och lösningar för hur det fortsatta arbetet för företaget skulle kunna 
genomföras. Valet föll på att skapa en process över företagets nuvarande material-leverans 
och utifrån denna process analysera vad som behöver utvecklas vidare för att minska de fel 
som uppkommer i samband med leveranser av material.  
 
Studenten anser sig ha fått god insikt i företagets hantering av material och dess leveranser 
med hjälp av de svar som serviceteknikerna gav i undersökningen och genom den teori och 
vetenskapliga artiklar som har använts. Validiteten för studien, från förstudie till slutgiltigt 
resultat har varit god då studenten har fått fram det som sades skulle undersökas också 
undersöktes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20(48) 



 

 

 
3.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig mätningen är och i detta arbete baseras grunden på en 
fallstudie med intervjuer med öppna frågor (Patel och Davidson, 2011). När en 
undersökning genomförs med individer ger mätningen information om individens 
observerade värde och detta innehåller både individens sanna värde och ett felvärde. 
Felvärdet kan bestå av flera olika faktorer som är svåra att läsa som till exempel om svaret 
hade varit annorlunda om frågorna ställdes tidigt eller sent på dagen eller om svaret hade 
varierat om intervjuer skedde på några specifika dagar. Mätningen kan även vara känslig 
för slumpmässiga variationer som innebär att svaren hade varierat vid upprepade 
mätningar. Förutsättningen för god reliabilitet är att intervjuaren och den som intervjuas är 
tränade samt att intervjuerna är standardiserade (Patel och Davidson, 2011). 
 
Studenten genomförde intervjuerna med serviceteknikerna genom telefon vilket försvårar 
möjligheten till observation, men studenten anser ändå att tillförlitligheten för mätningen är 
medelgod då svaren var tänkt att användas för att försöka förbättra dagens leveranser av 
material. Information som framkom under intervjuerna gav en god insikt i hur 
servicetekniker upplevde situationen och även om ett visst felvärde som inte kunde 
identifieras fanns med i svaren så kunde resultatet användas för att arbeta vidare.  
 
Tillförlitligheten eller reliabiliteten för vidare arbete med att skapa en grundläggande 
process för leverans av material har varit god då detta arbete har genomförts genom att gå 
igenom varje steg i en av företagets checklistor för hantering av material för att därefter gå 
igenom denna data med involverade personer i företaget. Varje steg i checklistan har 
analyserats och kontrollerats med företaget för att få tillförlitlighet i skapandet av 
processen. Arbetet med förbättringsarbetet har på liknande sätt genomförts då den skapade 
grundläggande processen olika steg har verifierats och ifrågasatts av studenten. Utifrån 
förbättringsarbetet har studenten skapat ytterligare en process som visar på möjligheterna 
för företaget att göra flödet av material effektivare och med mindre fel.  
 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Organisationen som studerats är sedan tidigare känd av studenten. Studenten har haft insikt 
i organisationen genom organisationens ägare som sedan tidigare har arbetat tillsammans 
med studenten, men arbetet har genomförts tillsammans med organisationens anställda och 
när det gäller förhållandet mellan studenten och organisationens anställda finns det ingen 
tidigare kännedom så detta var en helt ny bekantskap för parterna.  
Studenten har genomfört arbetet med intervjuerna på ett objektivt och neutralt sätt då 
studentens mål med intervjuerna var att få in data om vad de som arbetade i organisationen 
ansåg om material-leveranserna. Studenten sökte endast data och lade ingen personlig 
aspekt i hur arbetet fungerade och hur arbetet kunde effektiviseras under intervjutillfällena.  
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De som deltog i undersökningen har inte angetts vid namn av studenten någon gång varken 
till organisationen eller i rapporten då det är viktigt att de som deltar i en undersökning som 
görs i ett företag får behålla sin anonymitet under hela processen. Anonymitet är viktigt så 
att de som intervjuas kan känna sig trygga med att svara på frågorna så att informationen i 
undersökningen blir så trovärdig som möjligt och att de som deltar inte behöver tänka på 
hur och vad de svarar på frågorna. 
 
De som deltog i undersökningen hade själva möjlighet att välja om de ville deltaga eller 
inte och de informerades innan om när intervjuerna skulle genomföras så att de hade 
möjlighet att förbereda sig.  
De som deltog i undersökningen var informerade om syftet med undersökningen samt vad 
materialet skulle användas till och ingen av dem hade invändningar till att materialet 
användes för kommande arbete. 
 
3.6 Metoddiskussion 
 
Arbetet med examensarbetet har bestått av två delar, en förstudie för insamling av data 
samt en fördjupningsstudie där ett av förbättringsområdena som framkom i förstudien har 
analyserats ytterligare.  
 
Studenten är mycket tacksam för att deltagarna har öppnat sig och givit så mycket svar som 
de faktiskt har gjort. Studenten fick utförliga svar från de som intervjuades och underlaget 
gav mycket att arbeta vidare med. Risken när studier som denna görs är att deltagarna inte 
vill ge så mycket information av rädsla för vad det egentligen kommer att användas till, 
men det kändes inte som någon av deltagarna höll inne med något utan de kändes väldigt 
öppna i sina svar. 
 
Metoden att arbeta med en förstudie följt av en djupare analys har varit väldigt lärorikt då 
det blir en längre studie som gör att insikten i företaget blir större samt att flera olika 
kunskaper kan användas för att komma fram till resultat som gynnar företaget och studien.  
Studenten har fått möjlighet att använda sig av olika teorier och kunskap som studenten har 
lärt sig under programmets gång vilket har gjort att kunskapen har utökats ytterligare i flera 
av de ämnen som har lästs av studenten de senaste tre åren.  
De teorier som har legat till grund för studentens analys har varit information om processer 
i allmänhet , Six Sigma, Lean Management samt ISO. Dessa teorier har givit studenten en 
god grund att arbeta utifrån för att kunna genomföra och komma fram till det resultat som 
presenteras i studien. Processer är väldigt intressant att studera för att mycket information 
finns redan tillgängligt i företagen, dock så har företagen inte alltid själva insikten i all den 
datan. 
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4. Resultat  
 
4.1 Process 
 
En process består av ett nätverk av sammanhängande aktiviteter (Bergman och Klefsjö, 
2012). Det finns idag rutiner som UPS-teknik AB arbetar efter men de har inte ritat upp 
processerna så att de kan få en överblick över hur det idag ser ut och vad det finns för 
möjligheter till förbättring och effektivitet. Studien bygger på tre övergripande 
frågeställningar; 
 

1. Hur ser processen ut idag? 
2. Vilka förbättringspotentialer finns det i den nuvarande processen? 
3. Hur kan bristerna i processen åtgärdas? 

4.1.1 Skapa processen 
 
Den första frågeställningen för denna studie var, hur ser processen ut idag? För att ge svar 
på detta inleddes arbetet med att skapa en översikt. En översikt över en organisations 
processer inleds med ett kundbehov som därefter delas in i tre olika typer av processer, 
ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. Dessa olika processer har en 
samverkan som leder till att de externa kunderna därefter får vad de efterfrågar. 
 
Kundbehovet uppstår hos de kunder som idag behöver ha en säker strömförsörjning till sin 
verksamhet, såsom till exempel sjukhus, industrier som är känsliga för störningar samt 
båtar. Den person som har den första dialogen med kunden är säljaren som tar säljer in och 
tar emot order från kunden.  
 
Ledningsprocesserna är i det här fallet är ägarnas mål och strategier som de behöver få 
medarbetarna att följa och arbeta efter, det är även viktigt att ägarna står bakom eventuella 
förbättringar som behöver göras (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Huvudprocessen i det här fallet är från det att säljaren lägger order fram till att kunden 
mottager leveransen av material som därefter ska installeras av en servicetekniker på plats 
hos kunden. 
 
Stödprocesserna består till exempel av det arbete som säljarna gör för att upprätthålla 
kontakten med kunderna under tiden som de tar del av tjänsten. Serviceteknikernas service 
av installerad tjänst är också en stödprocess som sker kontinuerligt mot kunden men som 
inte ses som en del av huvudprocessen. 
 
Huvudprocessen som vi ska titta närmare på består av olika delmoment som leder till att 
kunderna får sin tjänst installerad hos sig för att få en säker strömförsörjning. Anledningen 
till att förstudien inleddes var att material som skickades till kunderna för installering ofta 
innehöll fel, dock var det svårt att se var i processen felen uppstod och varför. Förstudien 
visade på att felen uppstod av olika anledningar och att processen bakom material 
leveransen inte alltid var tydlig.  
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För att få en översikt över hur materialet beställs, hanteras och når kunden skapades 
processen nedan utifrån organisationens information, se figur 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Egenskapad process över UPS Teknik i Väst AB:s leverans av material 
 
4.1.2 Förstå processen 
 
Arbetet som ligger till grund för processen är hur säljaren tar emot en beställning från en 
kund för att därefter lägga in ordern i systemet och få ut materialet till kunden för 
installering. 
 

1. Säljaren tar emot order från kunden 
2. Säljaren lägger in order i systemet  
3. Säljaren uppdaterar från offert till order i systemet 
4. Säljaren överlämnar från CRM till projekt 
5. Projektansvarig tar över och kompletterar och uppdaterar order 
6. Projektansvarig lämnar över följesedel till lagret samt skickar beställning till extern 

leverantör. Beställning delas in i tre olika delar, en beställning till lagret som packar 
ihop det som behövs för installering hos kunden, en beställning av batteri som går 
till extern leverantör samt en intern UPS beställning som tas emot av internt lager 
som modifierar UPS-modulen så att den anpassas för att passa den specifika 
kunden. 

 
4.1.3 Organisera för förbättringar 
 
Utifrån förstudien som utfördes framkom att säljaren som tog emot beställningen från 
kunden inte alltid hade tillräcklig information om hur det såg ut hos kunden som beställde. 
Kunden som beställde uppgav deras bild av hur det såg ut hos dem och detta gjorde att 
kommunikationen mellan kunden och säljaren inte alltid fungerade. Utifrån denna 
information skulle en av de första förbättringsåtgärderna vara första åtgärden att uppdatera 
kunddata så att den alltid är uppdaterad utifrån hur det ser ut hos kunden samt att ha en 
kontrollfunktion som innebär att säljaren gör en avstämning med den servicetekniker som 
tidigare har besökt kunden för att kontrollera att informationen som kunden angivit är 
korrekt utifrån den bild som serviceteknikern behöver när den ska installera tjänsten hos 
kunden.  
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Om det är en ny kund är det viktigt att någon besöker kunden för att se vad för material 
som behövs för att tjänsten ska fungera hos den specifika kunden. 
 
Säljaren skapar order, uppdaterar och lägger därefter över ärendet till Projektansvarig, 
utifrån hur det beskrivs är det flera moment som skulle kunna göras samtidigt för att spara 
tid och effektivisera processen. Ytterligare möjlighet till förbättring är att använda sig av ett 
och samma system för att inte behöva hantera olika system då riskerna blir större att fel 
uppkommer när arbete behöver läggas in flera gånger i olika system. Projektansvarig 
kompletterar och uppdaterar ordern med överenskomna tider och därefter lämnas följesedel 
till lagret samt att material från externa leverantörer beställs. 
 
Projektansvarig lämnar följesedel och leveransmall till internt lager samt skickar 
beställning till extern leverantör. Följesedeln som lämnas till internt lager innehåller intern 
beställning av det som serviceteknikern behöver ha med sig för att installera det som 
kunden beställt samt att det finns en beskrivning om hur UPS-modulen behöver förberedas 
av det interna lagret för att passa hos kunden. Detta är två olika interna beställningar som 
lagret tar emot och arbetar med. Det interna lagret tar emot följesedel och leveransmall och 
förbereder därefter materialet.  
 
4.1.4 Observera processen 
 
Processen som är skapad behöver observeras och granskas. Processen är nyskapad och 
eventuellt sker redan ytterligare steg i processen utan att de har upptäckts, så processen 
behöver observeras av företaget för att kontrollera att stegen som är skapade är korrekta. 
 
4.1.5 Förbättra processen kontinuerligt 
 
Förbättringar av framtagen process behöver ske kontinuerligt. Det som bland annat 
framkom i förstudien var att materialet som plockades samman av det interna lagret inte 
alltid stämde så serviceteknikerna gjorde ofta manuella kontroller innan de tog med sig 
materialet för installering hos kunden. Dessa manuella kontroller förutsätter att 
serviceteknikern har erfarenhet och känner kunden sedan innan annars har de svårt att göra 
denna kontroll. Att i en process ha en manuell kontrollfunktion som utförs av olika 
personer med olika erfarenhet är väldigt sårbart. Istället bör företaget implementera en 
kontrollfunktion i processen som gör att inte processen blir så sårbar. En standardiserad 
checklista som lagret själva använder sig av efter att de har plockat ihop det material som 
behövs till en specifik kund bör införas samt att ett extra utrustnings kit som 
serviceteknikerna skulle kunna behöva ute hos kund alltid ska finnas tillgängligt i 
serviceteknikernas bilar. Detta skulle säkra upp processen så att om fel uppstod skulle dessa 
upptäckas när extra kontrollen av intern lagret genomfördes eller kunde åtgärdas på plats 
genom att serviceteknikerna hade med sig extra utrustning i sina bilar ifall om fel ändå 
uppstod. 
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4.1.6 PDSA-Cykeln  
 
Problemet som företaget har identifierat är att leveranserna av material till kunderna 
innehåller fel som gör att serviceteknikerna behöver lägga mer tid hos kunderna än planerat 
för att installera utrustningen. För att säkerställa orsaken till problemet har problemet 
brutits ner enligt nedan:  
 
Steg 1. Planera 
Datainsamling gjordes i förstudien för att identifiera problemet till hanterbara problem. 
Förstudien visade på att fel uppstod vid hantering av material leveranser på grund av att 
processer och rutiner saknas för denna hantering. Orsak, avsaknad av processer och rutiner 
för hantering av material. 
Datainsamlingen bestod av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att få en fram 
en djupare beskrivning av vad för fel som kunde uppstå. 
 
Steg 2. Göra 
Orsak, avsaknad av processer 
Åtgärder, påbörja arbete med att skapa en process som kan ligga till grund för arbetet för att 
få en mer rutinbaserad process för hur material ut till kund kan säkras. 
 
Steg 3. Studera 
Studera effekterna får företaget göra när processen är skapad, genomgången och godkänd. 
 
Steg 4. Lär 
När processen är implementerad i företaget behöver företaget ta lärdom av tidigare situation 
och undvika att det händer igen genom att följa processen och ständigt arbeta med 
förbättringsarbete. 
 
4.2 Six Sigma 
 
Oönskad variation i tjänsteföretag kan till exempel vara osäkerhet i information, brister i 
rutiner och oklarheter mellan olika individer (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Tjänsteföretag uppfattades tidigare som väldigt olika produktionsföretag och detta gjorde 
att Six Sigma inte har varit så framgångsrikt inom tjänsteföretag, men det har framkommit 
att Six Sigma fungerar bra även inom tjänsteföretag med vissa anpassningar (Magnusson et. 
Al, 2003).  
 
Några av anpassningarna som har gjorts för att passa även tjänsteorganisationer är; 
● Starkare fokus på  kundnöjdhet 
● En mer tydlig betoning på beteende, disciplin och attityd av individer 
● En mer frekvent på tillämplig design förbättring och ny produktutveckling 
● En trend mot process utveckling snarare än endast process förbättringar 
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Inom Six Sigma används framförallt DMAIC och DFSS som metoder för att uppnå 
förbättringar, detta arbete kommer dock endast att hantera DMAIC som metod då 
frågeställningen till arbetet inte inriktar sig emot resultat och försäljning som DFSS främst 
används till (Montogomery och Woodall, 2008). Studien riktar sig främst till att finna 
möjliga förbättringspotentialer samt hur eventuella brister kan åtgärdas i den nuvarande 
processen och DMAIC är utifrån detta lämpligt att använda sig av.  
 
Två av arbetets frågeställningar var att finna ut och ge svar på vilka förbättringspotentialer 
som finns i den nuvarande processen samt hur bristerna i processen kan åtgärdas och för att 
svara på detta använde studenten bland annat DMAIC, då denna metod inriktar sig på att 
finna förbättringspotentialer samt att analysera hur bristerna kan åtgärdas.  
 
Define (Definiera Problemet) 
 
UPS-teknik i Väst AB är ett företag som säljer en tjänst som ger kunderna säker 
strömförsörjning. När materialet som ska säkra upp för säker strömförsörjning hos 
kunderna skickas direkt ut till kunderna uppstår ofta fel. Materialet som serviceteknikerna 
ska installera  för att tjänsten ska fungera stämmer inte alltid och då behöver 
serviceteknikerna själva åka och köpa material som kan behövas för att tjänsten ska kunna 
installeras korrekt eller återvända till företagets interna lager för att hämta ytterligare 
material. Detta gör att företaget får ökade kostnader i form av ökad arbetstid för 
serviceteknikerna samt att materialet som köps till extra också kostar företaget pengar. 
Dessutom blir arbetet mindre effektivt och kunden drabbas i form av att installeringen tar 
längre tid än vad som utlovats. Figur 8 nedan visar på hur processen över materialhantering 
sker idag. 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Egenskapad process över UPS-teknik i Väst AB:s materialhantering 
 
Potentiella orsaker till att fel uppstår i leveranserna ut till kunderna, se figur 9;  
 

• Brist i kommunikation mellan säljare och projektansvarig 
• Brist i kommunikation mellan projektansvarig och internt lager samt extern 

leverantör 
• För många steg för att lägga in en order i systemet, data kan falla bort mellan de 

olika stegen. 
• Kunskap saknas om vad som behövs för den specifika kunden 
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• Följesedeln som skickas till det interna lagret är inte tillräckligt tydlig 
• Beställning till extern leverantör är inte tillräckligt tydlig 
• Internt lager plockar och packar fel material 
• Extern leverantör packar fel material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Egengjord fiskbens illustration över troliga orsaker till problemet med fel som 
uppkommer i samband leveranser av material (Bergman och Klefsjö, s.243, 2012). 
 
Measure (Mäta problemets storlek och påverkan)  
 
För att förstå vad som är bra behöver först och främst kundens behov analyseras. Hur 
upplever företagets kunder problemet med fel material leveranser? Vad är deras behov och 
krav?  
Kanomodellen är en modell som ofta används för att utreda kundbehov och denna modell 
illustrerar tre grupper av kundbehov som kunden har (Bergman och Klefsjö, 2012 sid 320). 
 
Basbehov, detta är de behov som kunden förväntar sig och ser som självklara utan att 
behöva tänka efter. Om dessa behov inte blir uppfyllda skapar det irritation och missnöje. 
För kunderna till UPS teknik i Väst AB innebär detta att det får en tjänst installerad som ger 
dem säker ström försörjning. 
 
Uttalade behov, detta är de behov som kunden förväntar sig att få och upplever som 
viktigt. För kunderna till UPS teknik i Väst AB innebär detta att serviceteknikerna kommer 
på överenskommen tid, att de har det material som de behöver för att installera tjänsten 
samt att det endast tar den tid som de har kommit överens om med säljare samt 
projektansvarig. 
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Omedvetna behov, detta är de behov som kunden inte vet att de har behov av. För 
kunderna till UPS teknik i Väst AB kan detta till exempel vara att installationen går 
snabbare än planerat. 
 
För att kunna mäta hur stort problemet är för UPS Teknik i Väst AB behöver företaget få in 
kvantitativ data. Syftet med studentens studie är att ta fram en grundprocess som företaget 
kan använda sig av för att kunna fortsätta sitt förbättringsarbete så rekommendationen är att 
efter att företaget har byggt upp och bekräftat gällande process genomför en kvantitativ 
studie under förslagsvis sex månader för att få ut ytterligare data som kan analyseras. 
 
Analyze (Analysera data och finna grundorsaken till problemet) 
 
Utifrån förstudien och information från företaget förekommer fel med material leveranser i 
cirka hälften av fallen dock finns det ingen data om var felen uppstår.  Informationen 
baseras på hur de upplever det och rekommendationen enligt ovan kvarstår att genomföra 
en kvantitativ undersökning för att utvärdera hur ofta det sker och om felen går att härleda 
till specifika orsaker.  
 
Studenten baserar sin analys på att fel ofta uppstår och utifrån hur nuläget ser ut i företaget 
vad gäller hantering av order tills att materialet når kunden. Enligt den process som 
studenten skapat utifrån datan mottagen av företaget så hanteras en order i flera steg innan 
den når internt lager samt extern kund.  
 
Den första personen som mottager beställningen är säljaren som har direktkontakt med 
kunden. Kunden förmedlar vad de skulle vilja beställa och säljaren mottager denna data för 
att därefter lägga in detta i företagets ordersystem, Fortnox. När detta är inlagt korrigerar 
säljaren offerten från kunden till en order i Fortnox och därefter lämnas order över till 
CRM. CRM är UPS Teknik i Väst AB:s kundsystem, där all data om kunderna finns 
tillgängligt såsom till exempel tidigare orders, faktureringsuppgifter och kontaktuppgifter.  
 
När all denna data finns tillgänglig i systemet tar projektansvarig över ärendet och planerar 
in arbetet när det finns tid att utföra arbetet. Projektansvarig behöver bekräfta att det finns 
tillgänglig personal som kan installera utrustningen, de behöver även bekräfta med kunden 
om några särskilda tillstånd krävs för att teknikerna ska kunna komma in på området där 
materialet ska installeras samt tid och datum då arbetet ska genomföras. Projektansvarig 
uppdaterar därefter order och överlämnar följesedel till internt lager för att de ska förbereda 
och packa materialet som ska skickas till kunderna. Förberedelserna består i att förbereda 
UPS-modulen så att den passar den specifika kunden och packning av materialet består i att 
packa ner allt som behövs för att installera tjänsten hos kunden, detta kan vara till exempel 
vara olika kablar i olika längder samt skruvar, muttrar, kabelskor med mera. 
Projektansvarig skickar även order till extern leverantör som levererar batterier direkt till 
kunden. 
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I förstudien framkom att kundregister inte alltid var uppdaterat vilket medförde att fel 
material beställdes samt att material som behövdes för installering var felaktigt då 
grundinformationen om kunden var felaktig. 
 
Improve (Förbättra processen) 
 
Analysen av processen som är skapad visar på att det sker många steg med att få in order i 
företagets system. Uppdateringarna sker manuellt av säljare eller projektansvarig vilket 
medför risker att fel uppstår då ändringar sker flera gånger i ordersystemet och även i CRM 
systemet dessutom är minst två personer inblandade i uppdateringarna vilket också ökar 
riskerna för att fel läggs in då de görs manuellt.  
 
Förslag till förbättringar; 
 

1. Endast lägga in order i systemet en gång med all data samtidigt samt att ha ett och 
samma system för order och kunddata så att överföring ej behöver genomföras. 

2. Endast ha en person som hanterar order från kund till att följesedel och extern order 
skapas. En person ansvarar för hela processen så att kommunikation mellan olika 
enheter som kan orsaka fel i processen inte inträffar. 

3. Öka kommunikationen mellan orderläggaren och serviceteknikern så att korrekt 
kunddata säkerställs. 

4. Uppdatera kundregistret kontinuerligt 
5. Inför ett kontrollsteg där material som packats till en specifik kund kontrolleras 

innan det lämnar internt lager. 
6. Skapa materialkit som serviceteknikerna alltid har i sina bilar för att säkra upp om 

något packats fel. 
 

Utifrån dessa förbättringsförslag behöver lösningarna testas.  När lösningarna är testade och 
resultatet mätt behövs beslut tas på om förbättringarna/förändringarna ska införas och dessa 
beslut ska baseras på fakta som framkommer. 
 
Control (kontrollera processen) 
 
Kontroll behöver genomföras när förbättringarna är införda. Företaget behöver fortsätta att 
mäta och följa upp arbetet. De behöver kontinuerligt arbeta med att följa upp och sträva 
efter att bli bättre samt att styra processen för att behålla förbättringarna som är införda 
över tid.  
Det kan de göra genom att; 

1. Skapa instruktioner för alla olika delar i processen. 
2. Informera om förändringarna som är genomförda och varför de är genomförda. 
3. Göra kvantitativa mätningar och undersökningar så de får ytterligare fakta att arbeta 

med för att förbättra sig ytterligare. 
4. Be personalen om feed back om hur de tror att flödet i processen skulle kunna bli 

bättre. 
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5. Mäta kontinuerligt för att säkerställa att förbättringarna efterföljs. 
6. Motivera medarbetarna så att de bibehåller förändringarna och följer dem. 

 
4.3 Lean Management 
 
Figur 10 nedan har använts som bas för att ta fram översikten över de 14 grundläggande 
principerna som behövs för att implementera och arbeta med Lean Management inom ett 
företag. 
 
 
 
 
 
 
Figur 10, Egenskapad process för UPS-Teknik i Väst AB 
 
Lean bygger på 14 grundläggande principer som man behöver implementera och arbeta 
efter för att få ett flöde genom hela företaget och utifrån den process som är skapad för 
företaget finns nedan översikt (Liker, 2009). De 14 grundläggande principerna som finns i 
figuren nedan har använts för att ge ytterligare svar på frågeställningen om vilka 
förbättringspotentialer som företaget har möjlighet till, se figur 11. 
 

Princip Innebörd Status UPS-teknik 
Princip 1 Basera era ledningsbeslut på långsiktigt 

tänkande, även om det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. 

UPS-Teknik har precis påbörjat sin resa för långsiktigt tänkande. 
De har inlett arbetet med att se över sina processer och är villiga att 
arbeta med förändring för att nå sina framtida mål. Företagets vilja 
att skapa förändring som på långsikt kommer gynna företaget är 
påbörjat så grund tänket  finns inom förtaget. 

Princip 2 Skapa kontinuerliga processflöden som för 
upp problem till ytan. 

UPS-Teknik har inte tidigare arbetat med processflöden, utkomsten 
av denna studie är det första flödet som företaget tar del av.  

Princip 3 Låt efterfrågan styra för att undvika 
överproduktion 

UPS-Teknik arbetar med kundorderstyrd verksamhet så princip 3 är 
svår att applicera för UPS-Teknik. 

Princip 4 Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka).  Processen som är skapad för UPS-Teknik idag innefattar flera steg 
där uppdatering och komplettering sker, dessa steg behöver 
reduceras för att jämna ut arbetsbelastningen i processen. 

Princip 5 Bygg upp en kultur där man stoppar processen 
för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt 
från början. 

Processen som är skapad för UPS-Teknik idag innefattar inga 
kvalitetskontroller. För att processen ska bli mer effektiv behöver 
kvalitetskontroll byggas in i processen samt att de som arbetar med 
processen behöver vara intresserade av att lösa felen tidigt i 
processen. 

Princip 6 Lägg standardiserade arbetssätt till grund för 
ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet. 

Att arbeta på samma sätt är viktigt för att minimera fel och genom 
att skapa en process över arbetet gör att grunden skapas och 
synliggörs så att företaget lättare kan arbeta med förbättringar. Det 
blir även lättare för de anställda att följa processen samt att föreslå 
förbättringar då de ser processen. 

Princip 7 Använd visuell styrning så inga problem 
förblir dolda. 

Skapad process synliggör arbetet så problem som tidigare inte setts 
blir synliga. 
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Figur 11, Egenskapad figur över Lean Management principer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princip 8 Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som 
stöder personalen och processerna. 

Tekniken som UPS-Teknik använder sig av idag har funnits i flera 
år så den är väl utprovad, dock skulle ny teknik vad gäller 
ordersystemet kunna underlätta för företaget och de anställda. 

Princip 9 Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, 
lever efter filosofin och lär ut den till andra. 

Det är viktigt att utveckla ledare inom företaget hellre än att 
anställa dem utifrån. Eftersom en avgörande beståndsdel i kulturen 
är genchi genbutsu, det vill säga att djupgranska den faktiska 
situationen i detalj, måste ledarna kunna uppvisa förmågan att göra 
detta, och förstå hur arbetet går till.  
Ledaren ska kunna genomföra uppgifter och ha goda 
personalledaregenskaper men också vara en förebild för företagets 
filosofi och affärsmetoder. 

Princip 10 Utveckla enastående människor och team som 
följer företagets filosofi. 

För att skapa de rätta förutsättningarna för den enskilda 
medarbetaren bör företaget arbeta med teamwork som grund. Det är 
viktigt att känna tillhörighet och att de har gemensamma mål. Det 
är inte teamet i sig som utför det värdehöjande arbetet, utan var och 
en av medarbetarna. Förstudien som genomfördes i företaget visade 
på att de som arbetade som servicetekniker var samspelta och 
arbetade emot samma mål dock framkom att ett bättre samarbete 
med andra enheter skulle påverka arbetet positivt så detta är något 
som företaget skulle behöva arbeta med för att få en vi-känsla i hela 
företaget. 

Princip 11 Respektera det utökade nätverket av partners 
och leverantörer genom att utmana dem och 
hjälpa dem bli bättre. 

UPS-Teknik har både interna- och externa partners som de behöver 
arbeta med. Kommunikation var något som framkom i förstudien 
som en av anledningarna till att fel uppstod så detta är något som 
företaget skulle behöva arbeta mer med. Utökad kommunikation 
och kännedom om de interna- och externa partners som de har 
skulle utveckla företaget i rätt riktning. 

Princip 12 Gå och se med egna ögon för att verkligen 
förstå situationen (genchi genbutsu). 

Viktig del som nu efter studien är möjlig att följa på ett enklare sätt.  

Princip 13 Fatta beslut långsamt och i konsensus, 
överväg noga samtliga alternativ, verkställ 
snabbt. 

Att tillämpa denna princip på processen i dagsläget är svårt men när 
processen är genomarbetad och beslutad är det viktigt att de 
verkställer snabbt. 
 

Princip 14 Bli en lärande organisation genom att 
oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 
förbättra (kaizen). 

UPS-Teknik har precis påbörjat sin resa mot ständig förbättring så 
förhoppningsvis är detta något som blir en del av företaget även i 
framtiden. 
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Lean Management, Utveckling och implementering av värdeflödeskartor i 
tjänsteföretag. 
 
Figur 12 nedan visar hur utveckling och implementering av värdeflödeskartor i 
tjänsteföretag kan genomföras. 
 

  
Figur 12, Egenskapad översikt av utveckling och implementering av värdeflödeskartor i 
tjänsteföretag (Liker, s.327, 2009). 
 
Steg 1: Vem är kunden? 
I alla förbättringsprocesser är det viktigt att fastställa kundens behov och de processer som 
stöder eller tillför värde för att tillgodose detta behov (Liker, 2009). Kundens behov kan 
vara svårt att fastställa men i UPS tekniks fall har de externa kunderna liknande behov. 
UPS-Tekniks kunder är i behov av säker strömförsörjning. Kunderna arbetar inom 
branscher som kräver att de inte kan acceptera något avbrott då konsekvenserna skulle bli 
för stora. 
Steg 2: Analysera nuläge 
Det effektivaste sättet att analysera nuläget inom Lean Management är med Genchi 
Genbutsu, se med egna ögon och själv ta reda på fakta. Studien som görs i detta arbete är en 
analys av nuläget som ska ritas upp som en visuell process som företaget ska använda som 
bas för att reducera fel i framtiden och när processen är genomgången och beslutad inom 
företaget bör ytterligare analyser göras då förbättringar alltid är möjliga. När ett företag 
analyserar ett nuläge är det viktigt att titta på vad som är värdehöjande, icke värdehöjande 
och vad som är icke värdehöjande men ändå är nödvändigt att ha med i processen. 
Steg 3: Skapa en framtidsvision 
Innan ett företag påbörjar arbetet med att förändra de processer de arbetar utefter idag 
behöver de ha skapat en framtidsvision. Var vill företaget nå och vad vill de befinna sig i 
framtiden. UPS-Tekniks framtidsvision är att reducera fel i dagens material leveranser för 
att få nöjdare kunder och höjdare medarbetare. 
 

Vem är kunden?

Karta över nuvarande 
tillstånd

Karta över framtida 
tillstånd

Implementeringsfas

Genomför

Utvärdera
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Steg 4: Implementera och genomför  
Implementering kan ske när ett företag har granskat och beslutat att processen är gällande. 
Det är viktigt att alla som är delaktiga i processen har förståelse för de förändringar som 
behöver göras för att implementeringen ska kunna genomföras så smidigt som möjligt. 
 
Steg 5: Utvärdering: mätning av arbetspresentation 
Det är viktigt att utvärdera det som är förändrat genom att mäta skillnaderna emot tidigare. 
Ett företag bör alltid arbeta med ständiga förbättringar och utvärdering och mätning gör att 
de hela tiden kan förbättra sig som företag. 
 
4.4 ISO 9001:2015 
 
Ett ledningssystem kan bestå av flera olika delar med allt ifrån kvalitetsarbete till 
arbetsmiljö och för att få ett komplett och effektivt ledningssystem bör man använda sig av 
flera olika standars. Detta arbete kommer att fokuseras på ISO 9001 då detta är ett 
kvalitetsledningssystem som är upprättat för att leda och styra aktiviteter som leder till att 
önskade resultat uppnås i avseende på kvalitet (ISO 9001, 2016). 
 
Utifrån intervjuerna som genomfördes i förstudien framkom att det fanns 
förbättringspotentialer som företaget kunde arbeta med för att reducera fel som inträffade. 
Det som bland annat framkom var att det fanns brister i kommunikationen mellan olika 
enheter, det saknades kunskap om kunderna då kundregister inte var uppdaterat samt att det 
interna lagret plockade ihop fel material som skulle sändas till kunden. Att åtgärda bristerna 
i processen var en av de grundläggande frågeställningarna för denna studie och med hjälp 
av ISO 9001 och dess uppbyggnad har studenten har studenten kommit fram till resultatet 
nedan. 
 
ISO 9001 är uppbyggt av olika delar som kan hänvisa företaget åt en viss riktning för att 
uppnå kvalitet i avseende till de brister som uppkommit, så utifrån det som framkommit i 
förstudien har nedan behandlats. 
 

• Organisationens förutsättning 
• Ledarskap 
• Kommunikation 
• Brister i rutiner 

 
ISO 9001:2015  
 
4 Organisationens förutsättningar 
4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar 
Organisationen ska avgöra vilka externa och interna frågor som är relevanta för dess syfte 
och strategiska inriktning och som påverkar dess förmåga att nå de avsedda resultaten med 
sitt kvalitetsledningssystem (ISO 9001, 2016). 
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4.2 Att förstå intressenternas behov och förväntningar 
Beroende på intressenternas inverkan, eller tänkbara inverkan, på organisationens förmåga 
att ständigt erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga 
författningskrav, ska organisationen bestämma (ISO 9001, 2016). 
b) vilka av dessa intressenters krav som är relevanta för kvalitetsledningssystemet. 
 
4.4 Kvalitetsledningssystem och dess processer  
4.4.1 Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett 
kvalitetsledningssystem, inklusive nödvändiga processer, enligt kraven i denna standard. 
Organisationen ska bestämma vilka processer som behövs för kvalitetsledningssystemet 
och hur de ska tillämpas inom hela organisationen, och den ska: 
a) bestämma nödvändiga underlag och förväntade resultat för dessa processer; 
d) bestämma vilka resurser som behövs för dessa processer och säkerställa att dessa 
resurser är tillgängliga; 
h) förbättra processerna och kvalitetsledningssystemet. 
  
5 Ledarskap 
5.1 Ledarskap och åtagande 
Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om 
kvalitetsledningssystemet genom att: 
a) ta ansvar för kvalitetsledningssystemets verkan; 
c) säkerställa att kvalitetsledningssystemets krav integreras i organisationens 
verksamhetsprocesser; 
d) främja ett processinriktat arbetssätt och riskbaserat tänkande; 
e) säkerställa att kvalitetsledningssystemet ges nödvändiga resurser: 
h) engagera, leda och stödja personer så att de bidrar till ett väl fungerande 
kvalitetsledningssystem; 
i) främja förbättring 
5.1.2 Kundfokus 
Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om kundfokus genom att: 
a) det avgörs vilka kundkrav och författningskrav som är tillämpliga, att de förstås och 
ständigt uppfylls; 
c) fokus på att förbättra kundtillfredsställelsen upprätthålls 
 
5.2 Policy 
5.2.1 Upprättande av kvalitetspolicy 
Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy som: 
a) är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar samt stöder dess strategiska 
inriktning; 
b) ger ett ramverk för att sätta kvalitetsmål; 
d) innefattar ett åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet 
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6 Planering 
6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
6.1.1 När organisationen planerar kvalitetsledningssystemet ska den beakta de frågor som 
de hänvisas till 4.1 och de krav som det hänvisas till i avsnitt 4.2, samt avgöra vilka risker 
och möjligheter som behöver hanteras för att: 
b) förstärka önskvärda effekter; 
c) förebygga eller minska oönskade effekter; 
d) uppnå förbättring. 
6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem 
6.2.1 Organisationen ska upprätthålla kvalitetsmål för relevanta funktioner, nivåer och 
processer, som behövs för kvalitetsledningssystemet. 
Kvalitetsmålen ska:  
b) vara mätbara; 
c) ta hänsyn till tillämpliga krav; 
e) övervakas; 
f) kommuniceras; 
g) uppdateras efter behov. 
 
8 Verksamhet 
8.1 Planering och styrning av verksamheten 
Organisationen ska planera, införa och styra och kontrollera de processer som behövs för 
att uppfylla krav på att tillhandahålla produkter och tjänster, och utföra de åtgärder som 
anges i avsnitt 6 genom att: 
a) bestämma kraven på produkter och tjänster; 
d) införa styrning och kontroll över processerna enligt kriterierna; 
e) bestämma behovet av och i nödvändig utsträckning underhålla och bevara dokumenterad 
information för att: 
1) ge förtroende för att processerna utförts som planerats; 
 
ISO 9001 syftar inte till att införa något helt nytt sätt att arbeta på inom en organisation, 
istället är syftet att studera hur verksamheten bedrivs nu och vilka resultat som nås och 
utifrån detta skapas implementeringen av ett kvalitetsledningssystem. Syftet med ett 
kvalitetsledningssystem är att stärka och vägleda organisationen till ett bättre kvalitetsutfall. 
Studenten har utifrån datan som framkom i förstudien tagit fram de standarder som kan ge 
UPS-Teknik en bra grund att stå på inför förändringarna som företaget står inför. 
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5. Analys  
 
5.1 Analys Process 
 
Studien som är gjord är baserad på en tidigare genomförd förstudie. Förstudien är 
genomförd i en organisation som arbetar med säker strömförsörjning, alltså en organisation 
som säljer en tjänst till företag som alltid behöver ha tillgång till ström. Företaget heter 
UPS-Teknik i Väst AB och de som medverkade i förstudien var företagets servicetekniker 
som installerar materialet som ger kunderna en säker strömförsörjning. Förstudien visade 
på att det uppstod fel i de material leveranser som skickades direkt till kunderna som 
servicetekniker sedan på plats skulle installera och utifrån denna information påbörjades 
arbetet med att skapa en grundläggande process som skulle visa på hur företaget arbetar 
idag. Processen skapades utifrån mottagen data från UPS-Teknik och studenten använde sig 
av olika steg för att komma fram till processen. 
 
För att ge svar på arbetets frågeställning om hur processen ser ut idag, var det inledande 
steget att skapa själva huvudprocessen och detta genomfördes utifrån data från företaget i 
kombination med den teori som beskrivits tidigare i arbetet. Att skapa en process över det 
arbete som sker i företaget idag var intressant då studenten redan i skapande fasen insåg att 
förbättringar kunde göras för att processen skulle bli mer inriktad mot kvalitetssäkring.  
 
Huvudprocessen består av en input i form av att en kund lägger en beställning till en säljare 
som tar emot beställningen och skapar en order. Ordern bearbetas utav säljaren i flera steg 
och läggs efter bearbetning in i ett CRM system som är företagets kundsystem. Säljaren 
överlämnar därefter ordern till projektansvarig som kompletterar och uppdaterar ordern 
igen och denna gång med datum och tid som projektansvarig kommer överens med kunden 
om.  
 
När datum och tid är planerat överlämnar projektansvarig följesedel och leveransmall till 
lagret samt skickar order till extern leverantör så att allt material ska finnas på plats 
samtidigt när serviceteknikern kommer till kunden för att installera materialet som ska ge 
kunden en säker ström försörjning.  
 
Analysen som studenten gjorde efter att ha skapat processen är att det sker många manuella 
steg i processen som skapar risker till fel. Att lägga in en order i olika system och vid flera 
olika tidpunkter manuellt skapar risker som kan påverka att fel uppstår. Processen har inte 
heller några inbyggda kvalitetskontroller vilket gör att en order kan innehålla fel från början 
till slut utan att någon uppmärksammar felet och då skickas felaktigt material ut till kunden. 
Det kan även vara så att ordern från början är rätt, men att de som packar materialet tar fel 
material och inte heller detta upptäcks då inte några kvalitetskontroller finns innan 
materialet skickas till kunderna. I förstudien framkom att vissa av serviceteknikerna själva 
gjorde en kontroll av materialet innan det skickas till kunderna, men detta är något som 
utförs manuellt och endast av vissa av serviceteknikerna så detta är inget som är med i 
företagets grundprocess. 
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En av de grundläggande frågeställningarna för studien var att finna vilka 
förbättringspotentialer som finns i den nuvarande processen och analysen som studenten 
gjorde av processen visar på att förbättringar är nödvändiga för att säkra upp 
materialhanteringen. De förbättringar som analysen visar på är att det skulle vara bättre om 
endast en person hanterar hela flödet från order till överlämning till lagret och extern 
leverantör och detta för att inte behöva överlämna data och undvika risk med att fel uppstår. 
Ytterligare en förbättring skulle vara om endast ett system behövde användas för 
orderhantering och att order endast lades in en gång i systemet med all tillgänglig data från 
början. Komplettering, uppdatering och kontroll av korrekt kunddata skulle kunna utföras 
vid ett och samma tillfälle och innan order gick vidare till internt lager och extern 
leverantör. Genom att lägga in en kvalitetskontroll innan order sänds vidare till internt lager 
och extern leverantör minskar riskerna för fel. 
 
5.2 Analys Six Sigma 
 
Analysen av processen med hjälp av Six Sigma inleddes med metoden DMAIC som grund 
(Magnusson et. Al, 2003). Problemet som definierades var att företaget får ökade kostnader 
i form av ökad arbetstid för serviceteknikerna när fel uppstår i material leveranserna till 
kund samt att materialet som köps till extra också kostar företaget pengar. Dessutom blir 
arbetet mindre effektivt och kunden drabbas i form av att installeringen tar längre tid än vad 
som utlovats.  
 
Under definieringsfasen tas också fram potentiella orsaker till att fel som uppstår och 
utifrån skapad process fann studenten flera potentiella orsaker till att fel uppstår i 
leveranserna ut till kunderna, exempel på potentiella orsaker till att fel uppstår är brist i 
kommunikation mellan olika enheter, för många hanteringssteg för att lägga order i 
systemet samt plock och packningsfel både av internt lager samt extern leverantör. 
 
Six Sigma innefattar även mätning av problemets storlek och för att förstå vad som är bra 
behöver kundens behov analyseras (Magnusson et. Al, 2003). En kund har olika behov, 
basbehov, uttalade behov och omedvetna behov. Basbehov är behov som kunderna 
förväntar sig och ser som självklara utan att de behöver tänka efter. För en kund till UPS-
Teknik handlar detta om att få den tjänst som de beställt installerad. 
Uttalade behov är behov som kunden förväntar sig att få och upplever som viktiga 
(Bergman och Klefsjö, 2012 sid 320). Kunderna till UPS-Teknik räknar med att 
serviceteknikerna kommer på överenskommen tid och att tjänsten därefter fungerar. Det är 
viktigt att tjänsten uppfyller vad den lovar då verksamheter som behöver säker 
strömförsörjning inte kan riskera att fel uppstår i deras verksamheter.  
Omedvetna behov är behov som kunden inte vet om att de har behov av. Det kan i detta fall 
vara att installeringen går snabbare än planerat och att kunden har möjlighet till säker 
strömförsörjning tidigare än planerat. 
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Att analysera och finna grundorsaken till problemet är en viktig del inom Six Sigma 
(Magnusson et. Al, 2003). Analysen som studenten gjort med hjälp av Six Sigma visar på 
att för att undvika variation så bör företaget reducera antalet steg i processen. Processen 
består idag av flera olika steg där olika personer uppdaterar olika system med olika data för 
att order ska nå fram till internt lager samt extern leverantör. Effektiviteten minskar när 
uppdatering behöver ske vid flera tillfällen av olika personer samt att riskerna ökar för fel 
då olika personer utför arbetet samt att data kan gå förlorad om det missas att uppdateras i 
något av systemen. Inom Six Sigma är kvalitetskontroll en viktig del och detta saknas också 
idag i processen. 
 
Förbättring av processen är nödvändig för att den ska kunna bli effektiv och de delar som är 
möjliga att förbättra utifrån den data som idag finns tillgänglig är att endast lägga in order i 
systemet en gång och rekommendationen är att endast en person hanterar detta. För att ge 
svar på hur bristerna i processen kan åtgärdas som är en av studiens grundläggande 
frågeställningar ger studenten följande rekommendationer, öka kommunikationen mellan 
olika avdelningar som säkerställer att rätt material beställs samt att kundregistret behöver 
vara uppdaterat. Infoga kvalitetskontroller är att rekommendera samt att serviceteknikerna 
skulle behöva ha mer utrustning i bilarna som kan täcka för eventuella fel i material 
leveranserna.  
 
Kontroll är en viktig del inom Six Sigma och vid varje förändring som är införd bör 
kontroll genomföras och detta för att utvärdera att de förändringar som är gjorda skapade 
effektivitet och förbättring. 
 
5.3 Analys Lean Management 
 
Lean Management är mer som en filosofi än ett arbetssätt och ska ett företag implementera 
Lean Management i sitt företag måste alla vilja arbeta med det och det måste få ta tid då 
stora förändringar tar tid att implementera (Liker, 2009). Inom Lean Management är det 
viktigt att få upp problem till ytan, arbeta med problemen när de uppstår och att visualisera, 
genom det arbete som nu är påbörjat hos UPS-Teknik kan Lean Management hjälpa till att 
få företaget att bli mer effektivt dock är steget från att inte har arbetat med denna typ av 
arbete innan till att implementera Lean Management väldigt stort.  
 
För att Lean Management ska fungera fullt ut måste ett företag satsa allt och leva med Lean 
Management och dess filosofi och där befinner sig inte UPS-Teknik just nu. Analysen som 
studenten har gjort är att Lean Management är viktigt för företaget att ha insikt i och även 
om de inte väljer att implementera Lean Management kan de använda sig av vissa delar 
som kan förbereda dem inför framtida kvalitets arbete. Att arbeta med standardiserade 
arbetssätt är enligt Lean Management en nyckelfaktor till kvalitet och att rita upp och 
visualisera ett företags arbetsflöde är en bra start för kommande arbete med kvalitet. 
 

39(48) 



 

 

 
När ett företag fokuserar på förbättringsarbete är det lätt att glömma att anledningen till 
förändring ofta beror på kundernas behov. För att kunna genomföra ett bra 
förändringsarbete behöver företaget analysera sina kunders behov innan de analyserar 
nuläget i företaget. Har marknaden ändrats och vad söker kunden idag jämfört med 
tidigare?  
 
Att följa trender och utveckling inom sina egna och liknande branscher är väldigt viktigt då 
det idag går väldigt snabbt på utvecklings sidan samt att kunderna ändrar sina behov efter 
vad som finns tillgängligt på marknaden.  
 
Andra viktiga faktorer för att lyckas med förändringsarbete inom ett företag är att analysera 
nuläget samt framtidsvisionen som företaget har. Nuläget visar på var företaget står idag 
och framtidsvisionen visar på vart de vill nå, denna grund är viktig att ha innan ett företag 
påbörjar implementeringen och genomförandet av förändringarna då det blir tydligare för 
alla inblandande vad orsakerna är till förändringarna om detta arbete är gjort. 
 
5.4 Analys ISO 9001 
 
ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som är upprättat för att leda och styra aktiviteter 
som leder till att önskade resultat uppnås. Systemet kan vägleda företaget hur de ska arbeta 
för att uppnå sina resultat (ISO 9001, 2016).  
ISO 9001 består av flera olika delar och ett företag kan få vägledning och guidning utifrån 
det som företaget vill inrikta sig på att förbättra.  
 
De utvalda delar som studenten valt att fokusera på utifrån informationen som framkom i 
förstudien är; 

• Förstå sin egen organisation 
• Ledarskap 
• Policy 
• Planering 
• Verksamhet 

Grunden till att uppnå önskade resultat ligger många gånger i att förstå sin egen 
organisation. Genom att analysera vilka förutsättningar som företaget har i kombination 
med intressenternas behov och förväntningar kan strategier skapas för att uppnå de resultat 
som företaget vill uppnå.  
 
Vid förändringsarbete är det viktigt att ledningen har samma inriktning och mål som övrig 
organisation och att de aktivt arbetar med att genomföra och stå bakom förändringarna. 
Ledarskapet lägger grunden till hur visioner och strategier utformas och arbetas efter så 
detta är en väldigt viktig del, då långsiktiga strategier i processerna utvecklar företaget 
processerna i positiv riktning (Pearce, 1981). UPS-teknik är ett privatägt företag där ägarna 
själva främst är ledningen och då är det än viktigare att sprida och få med sig de anställda 
när förändringsarbete påbörjas, om ledningen inte får med sig de anställda kommer 
förändringar vara svårt att genomföra.  
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Ledningen behöver även skapa en policy som innehåller ett ramverk för hur kvalitetsarbete 
ska genomföras i företaget, de behöver fokusera på att planera för risker och möjligheter 
och det ligger även på deras ansvar att utforma verksamheten på ett sätt som gör att det 
motiverar de anställda inom organisationen.   
 
ISO 9001 styr och vägleder hur arbetet utifrån ett ledningsperspektiv kan genomföras och 
detta arbete är viktigt att göra så att grunden finns tillgänglig när förändringsarbetet inleds. 
 
5.5 Sammanfattning  
 
De grundläggande frågeställningarna för arbetet var; 
 

1. Hur ser processen ut idag? 
2. Vilka förbättringspotentialer finns det i den nuvarande processen? 
3. Hur kan bristerna i processen åtgärdas? 

Sammanfattningen i punktform och figur 13 nedan visar på de svar som studenten har 
kommit fram till i analysen för arbetets frågeställningar. 

• Reducera antalet steg i processen för att få ett smidigare och effektivare flöde 
• Låta endast en medarbetare hantera hela flödet från kunden beställning tills att order 

lägg till internt lager och extern leverantör 
• Hantera beställningen endast en gång och uppdatera allt på en och samma gång för 

att minska riskerna för fel 
• Genomföra endast en uppdatering av ordern och i samband med detta utföra en 

kvalitetskontroll för att säkerställa att korrekt material skickas. 
• Införa kvalitetskontroll innan internt lager sänder varorna vidare till kunden 
• Skapa ett materialkit som serviceteknikerna har med sig i bilen för täcka upp för 

eventuellt fel skickat material 
•  Ledningen behöver skapa en strategi och vision för framtiden så att medarbetarna 

känner sig motiverade inför framtida förändringar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13, Egenskapad förnyad process över UPS-teknik i Väst AB:s materialhantering 
 
 
 

41(48) 



 

 

 

6. Diskussion  
 
UPS-Teknik är ett företag som har byggt upp sin verksamhet från grunden. Verksamheten 
har växt de senaste åren och idag är de 22 medarbetare. När ett företag växer snabbt 
fokuseras det främst på att kunna leverera till sina kunder, arbete med processer, kvalitet 
och förbättring läggs åt sidan tills företaget anser sig ha tid med denna typ av arbete. 
Problemet är att ofta hinner det gå lång tid innan ett företag anser sig ha tid för att arbeta 
med dessa delar och då blir arbetet svårare att införa samt att arbetet blir större i och med 
att företaget har växt. 
 
6.1 Reflektion  
 
Processer är ett sätt att visualisera hur arbetsflöden ser ut inom ett företag, genom att skapa 
en bild av det som företaget arbetar med blir det enklare att förstå vad som tar tid att utföra 
samt att det blir tydligare vad som behöver förändras och effektiviseras.  
Det studenten har undersökt i denna studie är hur ett företag med hjälp av processer kan bli 
hjälpta att finna de delar som företaget skulle kunna förändra för att få en mer 
kvalitetssäkrad process för leverans av material. Med hjälp av processteori, Sig Sigma, 
Lean Management och ISO 9001 har studenten kommit fram till en ny process som 
kommer att föreslås för företaget som rekommendation för framtida förbättringsarbete. Den 
nyskapade processen innefattar mindre manuell hantering, mindre extraarbete samt fler 
kvalitetskontroller för att undvika fel i de leveranser av material som skickas till kunderna.  
 
Teorierna bakom resultatet är processteori, Six Sigma, Lean Management och ISO 9001, 
dessa teorier är vanliga inom förbättrings- och kvalitetsarbete och de har varit till god grund 
för det resultat som studenten har kommit fram till. Processteorin användes för att bygga 
upp och visualisera huvudprocessen för hantering av material som skickas till kunderna. 
Utifrån skapandet av huvudprocessen kunde studenten med hjälp av Six Sigma utvärdera 
processen genom att använda DMAIC för att få en djupare förståelse för den process som 
var skapad utifrån företagets arbete. Tidigare forskning visar på att processer ger en god 
struktur till arbetet inom företag och genom att bygga in långsiktiga strategier i processerna 
utvecklar företaget processerna i positiv riktning (Carter, 2010). 
 
Lean Management däremot var svårare att arbeta med utifrån skapad process då Lean 
Management mer handlar om en filosofi som bygger på att ett företag inför Lean 
Management som helhet för att få ett standardiserat arbetssätt som ska gälla alla enheter 
inom organisationen. Lean Management är bra på många sätt men då UPS-Teknik nyligen 
har påbörjat sitt kvalitet- och förbättringsarbete blir Lean Management väldigt stort för 
dem.  
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Det finns mycket utav Lean Management tänket som UPS-Teknik kan ha med sig in i sitt 
kommande kvalitet- och förbättringsarbete, men studentens rekommendation är att 
företaget fokuserar på att skapa grunderna och när detta arbete är genomfört gå vidare till 
nästa steg.  
 
ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som styr och vägleder företag att arbeta mer med 
kvalitet. Studenten anser att företaget borde undersöka möjligheterna med att implementera 
ISO 9001 då det är ett system som efterfrågas inom flera branscher samt att systemet ger 
bra kvalitetsinsikt och styrning för att in mer kvalitetstänk i företaget. ISO 9001 ser till alla 
delar inom företaget och det är relativt lätt att följa de riktlinjer som är uppsatta för att 
implementera systemet. Det är dock tidskrävande och det krävs investering av företaget så 
det behöver vara ett genomtänkt beslut av företaget. 
 
Metoderna och teorierna som användes för att ta fram resultatet för denna studie var 
effektiva och gav en god insikt i det arbete som skulle behöva genomföras för att företaget 
ska kunna påbörja sitt förbättringsarbete på ett bra sätt. Resultatet av skapad studie ger en 
god grund för företaget att arbeta med, men för att utveckla och effektivisera företaget 
vidare skulle mer arbete behöva genomföras av företaget. En metod som studenten inte 
använde sig av i studien är kvantitativ undersökning, denna metod i kombination med 
resultatet från studien skulle kunna ge företaget ännu mer insikt i hur framtida arbete skulle 
kunna fortskrida. Företaget skulle kunna genomföra en kvantitativ undersökning för att ta 
reda på hur stort problemet egentligen är genom att låta serviceteknikerna under en viss tid 
rapportera när fel uppstår och var i processen de anser att felet har uppstått. Utifrån detta 
kan därefter företaget fortsätta med att utveckla sitt förbättringsarbete. 
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7. Slutsatser 
 
Syftet med studien var att kartlägga företagets nuvarande process och att identifiera vilka 
fel som kunde finnas i processen samt att visa på hur kvalitet- och förbättrings arbete skulle 
kunna påbörjas för att processen skulle fungera bättre. 
 
7.1 Slutsatser 
 
De frågeställningar som låg till grund till studien var följande; 
 

1. Hur ser processen ut idag? 
 
Syftet med examensarbetet var att kartlägga nuvarande process vilket också gjordes. 
Idag finns ingen process visualiserad i företaget, det finns arbetssätt som de anställda 
arbetar efter men de har alla en individuell vinkling av hur arbetet genomförs vilket gör 
att det blir svårt att genomföra förbättringar och kvalitetssäkringar då grunden saknas. 
Processen är genom detta arbete skapad och visualiserad så att företaget kan använda 
detta som grund inför kommande arbete. 

 
2. Vilka förbättringspotentialer finns det i den nuvarande processen? 
 
Det finns flera förbättringspotentialer i nuvarande process som företaget kan arbeta med 
och dessa finns presenterade under analysdelen i detta arbete, men det finns ett 
genomgående tema för förbättringspotentialerna och det är att reducera antalet steg i 
processen, öka kommunikationen mellan de olika avdelningarna, undvika manuellt 
arbete samt att införa kvalitetskontroller. Tar företaget hand om dessa potentialer i ett 
inledande arbete så kommer förändringarna märkas snabbt och det gör att framtida 
arbete kommer att underlättas betydligt.  
 
3. Hur kan bristerna i processen åtgärdas? 

Att åtgärda de brister som idag finns i processen kan genomföras med hjälp av följande 
rekommendationer; 

1. Utveckla processen ytterligare med att tillföra instruktioner och rutiner för alla olika 
delar i processen. 

2. Reducera ytterligare steg i processen genom att införa ett nytt ordersystem som gör 
att data inte behöver födas i två olika system. 

3. Använda sig av bara en person som har övergripande ansvar från beställning av 
tjänst tills att order för material läggs, detta för att undvika att fel uppstår på grund 
av felaktig kommunikation och överlämnande. 

4. Ledningen behöver motivera och informera medarbetarna som framtida strategier 
och visioner för att alla ska sträva emot samma mål.  
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5. Motivera medarbetarna så att förändringarna tas emot på ett bra sätt samt att 

förklara att det är viktigt att de följer förändringarna då syftet är att skapa en bättre 
process för alla inblandande. 

6. Be personalen om feedback om hur de tror att flödet i processen skulle kunna bli 
bättre. 

När ett företag har möjlighet att se en process även visuellt blir det enklare att ta till sig hur 
arbetet ser ut idag samt att onödiga steg och arbetsuppgifter syns tydligare. Slutsatserna är 
att processen visualiserat hur arbetet idag genomförs och att det finns flera möjligheter för 
företaget att utveckla processen ytterligaste för att få ett ännu effektivare flöde i 
arbetsprocessen. 

 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 
 
UPS-Teknik i Väst AB är ett företag som arbetar med säker strömförsörjning, de säljer 
tjänsten till företag som har en verksamhet som är beroende av att alltid ha tillgång till 
ström.  UPS-Teknik i Väst AB har utökat sin verksamhet under de senaste åren och de har 
arbetat hårt med att tillgodose kundernas behov av att ha säker strömförsörjning. Detta har 
gjort att företaget inte har haft energi eller möjlighet att arbeta med kvalitet- och 
förbättringsarbete. De har nu genom denna studie fått en möjlighet och en grund att arbeta 
vidare med vilket gör att det blir lättare för dem att fortsätta med arbetet då det är inlett och 
en bas finns. Företaget är i en inledande fas i sitt arbete med kvalitet- och förbättrings 
arbete och det finns mycket kvar att arbeta med, men förhoppningsvis kan denna studie ge 
dem engagemang och energi att fortsätta med sitt arbete.  
 
Arbetet med studien har varit intressant och studenten har fått en djupare insikt i hur ett 
företag kan arbeta med sina processer för att starta upp ett kvalitet- och förbättringsarbete 
på ett bra sätt. Studenten har genom studien fått flera insikter men en av de tydligaste är hur 
viktigt det är att medarbetarna också är informerade om vad syftet är med arbetet är. Om ett 
företag vill förändra något är det viktigt att de har med sig medarbetarna in i arbetet. Det är 
de som har kunskapen om hur arbetet fungerar, de har ofta förslag på vad som skulle kunna 
förbättras och det är de som ska genomföra eventuella förändringar. Har företaget inte med 
sig medarbetarna in i detta arbete, blir det svårt att genomföra förändringarna och istället 
för att arbeta tillsammans för att genomföra förändringarna skapas ett motstånd från 
medarbetarna och då blir implementering av förändringarna svårare att genomföra. 
Ledningen bör därför tidigt informera om syftet med arbetet de har tänkt genomföra samt 
att de förmedlar att de behöver de anställdas support för att genomföra förändringarna och 
att de skulle vilja att de genomförde arbetet tillsammans.  
 
De förslag som studenten har för kommande arbete är att företaget går igenom processen 
som är skapad med medarbetarna och diskuterar om förändringarna är möjliga att 
genomföra samt om det finns ytterligare saker som de anser är möjligt att förändra.  
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Företaget skulle även kunna genomföra kvantitativa mätningar och undersökningar så att de 
får ytterligare fakta att arbeta med. Var exakt i processen uppstår de största felen och finns 
det några ytterligare fel att hantera som inte har kommit upp i denna studie. Det är även 
viktigt att om de inför de föreslagna förändringarna behöver de mäta innan och efter för att 
se om utfallet blir positivt och dessa mätningar behöver ske kontinuerligt och inte endast i 
samband med att förändringarna genomförs. Kvalitets- och förbättringsarbete är något som 
behöver bli en del av vardagen för ett företag för att det ska kunna fungera så ytterligare ett 
förslag är att företaget arbetar med detta på daglig basis för att uppnå de mål och strategier 
som de har satt upp för framtiden. Det finns ytterligare ett förslag och det är att genomföra 
en kundanalys av hur de upplever företaget idag och vad de anser att företaget skulle kunna 
göra för att bli ännu bättre, i denna studie har det inte fokuserats på kunden så detta arbete 
finns kvar att göra av företaget för att få en helhetsbild om vad de behöver arbeta med för 
en bättre framtid.  
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Sammanfattning 

 
Kursen Förstudie för examensarbete i industriell teknik inleddes med kursstart i januari 2019. 
Jag och de andra studenterna i kursen fick i uppgift att ta kontakt med en organisation för att 
genomföra en förstudie för kommande examensarbete inom kandidatprogrammet ledarskap, 
kvalitet och förbättring. Syftet med förstudien för examensarbetet var att ge en nulägesbild av 
företagets utmaningar idag och finna tänkbara förbättringspotentialer. 
 

UPS-Teknik i Väst AB är ett företag som arbetar med säker strömförsörjning. 
Företaget har upplevt att fel har förekommit vid leveranser av material direkt ut till kund för 
installering och montering och utifrån detta har beslutet tagits att undersöka detta närmare 
och försöka finna lösningar för hur detta kan bli bättre.  

 
Förstudien som har genomförts har baserats på intervjuer med de servicetekniker som 

arbetar med installering och montering och utifrån deras svar har förbättringsområden tagits 
fram. De förbättringsområden som har identifierats är att kommunikationen mellan olika 
avdelningar behöver förbättras, kontrollutrustning för att säkerställa att rätt material levereras, 
uppdatera kundregister med korrekt data, utöka kunskapen inom teamet för att fel går att 
motverkas med mer erfarenhet, skapa grundprocesser för hur säkra leveranser kan 
genomföras samt att införa ett fel rapporteringssystem för att säkerställa tydlig uppföljning. 

 
Slutsatsen är att UPS-teknik i Väst AB är ett företag där de lyssnar på de anställda och 

försöker genomföra förbättringar. I den studie som har genomförts framkom det att felen med 
leveranserna var större för ett år sedan, men genom serviceteknikernas engagemang har det 
blivit bättre. Det finns dock förbättringsmöjligheter kvar att lösa så detta kommer att vara 
målet för kommande forskning inom UPS-Teknik i Väst AB. 
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Inledning 

Bakgrund 

Bakgrunden till att UPS Teknik i Väst AB vill göra en analys och studie är att de idag 
upplever att det finns stora förbättringsmöjligheter inom vissa processer i företaget. Idag 
bokas servicetekniker upp till olika företag för att installera och serva UPS-systemen och det 
händer att problem uppstår när serviceteknikerna kommer fram till kunden. 
 
Problem som uppkommer är; 

o Material som ska installeras finns inte på plats 
o Fel material finns hos kunden 
o UPS-modulen är inte korrekt modifierad så serviceteknikerna får ändra på produkten 

för att den ska passa på plats hos kunden. 

Problemen brukar lösas på plats då serviceteknikerna är erfarna och har med sig mer 
utrustning än vad de egentligen skulle behöva för att göra installationen. Kunden får oftast 
det de beställt även om det eventuellt tar lite längre tid än de hade beräknat, men UPS –teknik 
i Väst AB förlorar både tid och intäkter samt att kostnaderna ökar då mer material används 
för varje installation. Inriktning på arbetet är att göra en analys av nuläget för att finna 
förbättringsmöjligheter samt att ta fram förslag på hur företaget kan kvalitetssäkra sina 
leveranser samt att se över möjligheterna till förberedelser av kvalitetssystem.  

Syfte 

Nyttan, eller effektmålet med rapporten är att tillämpa de kunskaper som programmets 
innehåll skapar för att genomföra en förstudie i en utvald organisation. Den genomförda 
analysen ska ge en nulägesrapport av leveranserna av material ut till kund som 
serviceteknikerna därefter ska installera och montera hos kunden.  
Syftet med analysen är att få svar på; 
Hur nuläget med material leveranserna upplevs av medarbetarna idag? 
Vilka fel som upplevs av medarbetarna vad gäller material leveranser? 
Vilka förbättringsmöjligheter finns det enligt medarbetarna?  

Avgränsningar 

I analysen ingår endast en medarbetargrupp inom organisationen, så svaren visar endast på 
deras syn på problemen som kan uppkomma i samband med leveranser. 
Analysen innefattar inte någon värdering av medarbetargruppen som grupp och resultatet 
kommer ej att jämföras med tidigare status då detta inte finns tillgängligt.   

Mål 

Ett mål ska ge en bild av vad man konkret vill uppnå inom en given tidsram (Bergman och 
Klefsjö, 2012). För att kunna genomföra och utvärdera mål är det bra om de är SMART:a, det 
vill säga, Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna (Bergman och 
Klefsjö, 2012). 
Målet med studien är att utreda hur stort problemet med felaktiga leveranser är i tid och kost, 
samt att förbättra kvaliteten på leveranserna ut till kund med 5% det första 6 månaderna efter 
genomförd studie detta för att bli mer tidseffektiva och för att öka kundtillfredsställelsen. 
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Tillvägagångssätt 
 

Datainsamling 

Organisationen som ligger till grund för analysen är ett företag med 18 anställda som verkar 
inom säker strömförsörjning. Företaget heter UPS-teknik i Väst AB och har sitt huvudkontor 
i Kungälv utanför Göteborg. Den grupp som arbetar med att montera, installera samt att 
utföra service på produkterna som ger kunden en säker strömförsörjning består av sex 
personer och dessas svar ligger till grund för analysen. En person utav dessa sex deltog inte i 
undersökningen på grund av att denna person var på semester.  
 

I december 2018 hade jag ett möte med UPS-teknik i Väst AB och vi pratade igenom 
arbetet som de ansåg behövde göras för att komma underfull med vad i processen som felade 
när materielleveranser för installering hos kunder blev fel. Uppgiften lät väldigt intressant så 
jag kom överens med UPS-teknik i Väst AB om att jag skulle genomföra mig förstudie för 
examensarbete hos dem. 

 
I mötet med UPS-teknik i Väst AB enades vi om arbetets inriktning och vilken 

problemformulering som arbetet skulle innefatta. Vi gick igenom bakgrunden till varför 
företaget ville genomföra studien samt vilken metod och mål analysen borde innehålla.  
I samråd med organisationen enades vi om att muntliga intervjuer med de servicetekniker 
som drabbas utav felande materielleveranser skulle genomföras och att information om detta 
skulle delges vid organisationens personalmöte. Inför personalmötet skapade studenten frågor 
som skulle ligga till grund för den muntliga intervju som sedan skulle genomföras. Det 
fastställdes även att intervjuerna skulle genomföras under vecka 8 och vecka 9 2019 efter ett 
schema som skapades på personalmötet. 
 

Gruppen servicetekniker på förtaget består av sex personer och fem av dem deltog i 
intervjuerna. Bortfallet av en servicetekniker berodde på att denne person var på semester då 
intervjuerna genomfördes. 
 

Intervjuerna genomfördes via telefon under vecka 8 och vecka 9 och frågorna som 
ställdes finns under avsnittet bilagor längre ner i rapporten. Tiden för intervjuerna varierande, 
den kortaste intervjun varade i ungefär 15 minuter medan den längsta varande i ungefär 55 
minuter. Alla frågorna ställdes enligt det frågeformulär som serviceteknikerna tidigare hade 
fått se på personalmötet och anledningen till detta var att de skulle kunna förbereda sig inför 
intervjun och att de skulle kunna se nyttan med att besvara frågorna som enligt Patel och 
Davidson är viktigt vid en intervju (Patel & Davidson, 2011, s.74). Under slutet av vecka 9 
och vecka 10 sammanställdes svaren på intervjufrågorna och under dataanalys nedan finns 
detta sammanställt. 

 
Två styrgruppsmöten med handledaren på UPS-teknik i Väst AB och 

ämnesgranskaren har genomförts under perioden och dessa har varit väldigt givande då vi har 
haft en bra dialog om vad som behöver förtydligas samt hur arbetet ska kunna fortsätta framåt 
på ett smidigt sätt och bra sätt.  
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Dataanalys  

Torsdagen den 21 februari påbörjade jag intervjuerna med serviceteknikerna som arbetar på 
UPS-teknik i Väst AB. Frågorna som ställdes var skapade utifrån den problemformulering 
som uppgiften bygger på. 

 
Problemformulering 
UPS teknik i Väst AB är ett företag som arbetar med säker strömförsörjning för företag som 
alltid är beroende av att verksamheten är i drift. Driftstörningar påverkar produktionen och 
kan orsaka stora kvalitets- och kostnads problem. De kunder som använder sig av säker 
strömförsörjning finns inom flera olika branscher bland annat, industrier, sjukhus, kommuner, 
datahallar och inom sjöfart. UPS teknik i Väst AB har flera olika erbjudanden och erbjuder 
både produkter och tjänster inom säker strömförsörjning. Inriktning på arbetet är att göra en 
analys av nuläget för att finna förbättringsmöjligheter samt att ta fram förslag på hur företaget 
kan kvalitetssäkra sina leveranser samt att se över möjligheterna till förberedelser av 
kvalitetssystem. 

 
o Analys av nuläget och skapa processer där det idag saknas 
o Förberedelse för implementering av kvalitetssäkring av leveranser för tjänster 
o Förberedelse för implementering av kvalitetssäkring av leveranser för produkter 

 

Undersökningen gjordes på en utvald grupp av människor i organisationen och inriktningen 
som valdes var en fallstudie då detta lämpar sig bra när undersökningen utförs på en mindre 
avgränsad grupp av individer (Patel & Davidson, 2011). Vid fallstudier utgår vi från ett 
helhetsperspektiv och försöker täcka in så mycket information som är möjligt. Valet av att 
använda fallstudie med intervjufrågor grundades i att vi ville studera processen bakom de 
uppkomna felen samt för att få en bild av vilka förändringar som var nödvändiga att 
genomföra för att minska antalet fel. 

 

Det finns två aspekter att ta i beaktning när frågor ställs för att samla in information, 
grad av standardisering och grad av strukturering (Patel & Davidson, 2011). Grad av 
standardisering tar i beaktning hur mycket ansvar som ligger på intervjuaren när det gäller 
frågornas utformning och inbördes ordning och grad av strukturering tar i beaktning i vilken 
utsträckning frågorna är fria att tolka fritt från intervjupersonen beroende av dennes egen 
inställning och tidigare erfarenheter. Figuren nedan visar på att en intervju med öppna frågor 
som har använts i denna analys har en hög grad av standardisering och en låg grad av 
strukturering. 
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Figur 1. Inspirerats av exempel i kurslitteraturen över hög eller låg grad av standardisering och 

strukturering. Källa: Patel & Davidson, 2011 
 
Intervjuerna som genomfördes hade öppna frågor, alltså frågor utan fasta 

svarsalternativ och graden av strukturering var låg då frågorna som ställdes vad formulerade 
med ett fritt svarsutrymme (Patel & Davidson, 2011). 

 
När alla intervjuerna var genomföra påbörjade jag arbetet med att analysera svaren 

och göra en sammanställning av det som framkommit under intervjuerna. Jag renskrev alla de 
anteckningar som jag tagit under intervjuerna och försökte analysera utkomsten av svaren. 

 
Den vetenskapsteori som bäst beskriver kulturanalysrapporten är konstruktivist teori, 

vilket innebär att kunskapen i analysen är konstruerad och analysen är ingen direkt avbild av 
verkligenheten utan istället bygger analysen på flera medarbetares synpunkter och 
upplevelser utav organisationen (Norberg, 2017). 
 

Reliabilitet 

Den medarbetargrupp som jag har varit i kontakt med består av sex medarbetare totalt, men 
en av medarbetarna deltog ej i undersökningen då personen i fråga var på semester. Svaren 
som jag fick genom intervjuerna ger en god bild av hur de som arbetar med montering och 
installering av produkterna upplever fel med leveranser direkt till de kunder som de ska 
utföra arbete hos. 

 
Det jag har mätt är hur de som befinner sig hos kunden upplever situationerna med 

olika fel som kan uppkomma vid olika arbeten och de har alla fritt fått beskriva sina 
erfarenheter.  

  
Det resultat jag har kommit fram till ger en god bild av de fel som serviceteknikerna 

har upplevt, reliabiliteten är god vilket innebär att informationen som kommit fram är 
tillförlitlig (Patel & Davidson, 2011).  
 
 
 
 

Enkät med fasta svarsalternativ 
 
 

Enkät eller intervju med öppna frågor 
 
 

Fokuserande intervjuer Journalistiska intervjuer 

Hög grad av 
strukturering 

Låg grad av 
strukturering 

Hög grad av 
standardisering 

Låg grad av 
standardisering 
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Validitet 

Jag anser mig ha fått en god bild av de fel som kan uppkomma i samband med arbeten 
som serviceteknikerna ska genomföra men variationen på svaren har varit väldigt spridda och 
det gör att jag funderar på om frågorna kunde ha ställts på ett annat sätt för att få ett mer 
jämnt resultat. Samtidigt har serviceteknikerna olika bakgrund och erfarenhet vilket också har 
speglat de svar som jag har fått in under intervjuerna. Att veta vad vi undersöker handlar om 
överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker, 
vilket är validitet och här skulle jag varit tydligare (Patel & Davidson, 2011). 

Resultat 
Analysen baseras på en grupp av företagets anställda som arbetar med installering och 
montering av UPS-system hos olika kunder som behöver säker strömförsörjning. Kunder som 
kan behöva säker strömförsörjning kan vara till exempel sjukhus, kärnkraftverk eller andra 
produktions företag som är känsliga för plötsliga produktionsstopp. Gruppen består av sex 
personer som har titeln servicetekniker och i denna analys ingår fem av dem. En av 
serviceteknikerna var på semester när arbetet genomfördes så analysen består av de övriga 
fem serviceteknikerna. 
 
Första frågan som ställdes var hur många kundbesök totalt serviceteknikerna har där 
material skickas direkt till kund för installering eller montering (inte endast kundbesök 
med utförande av underhåll/service)? 

 
Servicetekniker Antal besök 
Nummer 1 - 
Nummer 2 2 gånger/månad 
Nummer 3 2 gånger/månad 
Nummer 4 2-3 gånger/månad 
Nummer 5 2-3 gånger/månad 

 
Figur 2. Egenskapad tabell över antalet kundbesök där material skickas direkt till kund för installering 

eller montering. 
 

Serviceteknikerna utför olika typer av arbete under sina arbetsveckor. De kundbesök som var 
av större omfång där material skickas direkt till kund för installering eller montering utfördes 
enligt serviceteknikerna cirka 2-3 gånger per månad över året. En av serviceteknikerna hade 
ännu inte upplevt något fel så därav inget svar på frågan. 

Andra frågan som ställdes var, hur ofta upplever du som servicetekniker att fel uppstår 
med leveranserna av material som skickas direkt till kund som du därefter ska 
installera och montera? Per vecka/per månad? 

Det som framkom i fråga två var att det framförallt gällde större arbeten som skulle utföras 
som drabbades av fel. De större arbetena bestod i att installera och sätta in ny utrustning hos 
olika kunder och dessa större arbeten var mest utsatta för fel. Antalet fel som 
serviceteknikerna upplevde det varierade något och flera av dem sa att det hade blivit bättre 
det senaste året. En av serviceteknikerna hade ännu inte upplevt något fel så därav inget svar 
på frågan. 
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Servicetekniker Antal fel 
Nummer 1 - 
Nummer 2 3-5 totalt/år 
Nummer 3 3-4 totalt/år 
Nummer 4 6 gånger/år 
Nummer 5 1 gång/år 

 
Figur 3. Egenskapad tabell över antalet fel där material skickas direkt till kund för installering eller 

montering. 
 

Tredje frågan som ställdes var, upplever du att vissa leveranser felar oftare än andra? 
Och i så fall vilka? 

Serviceteknikerna upplever att felen under senaste året har minskat och detta beror på enligt 
dem att de har rapporterat och diskuterat när fel uppkommit på serviceteknikernas möte som 
hålls varannan vecka. De fel som upplevs fortfarande är främst relaterade till 
batterileveranserna.  

Fjärde frågan som ställdes var, vad anser du är orsaken till felleveranserna? 

Det som framkommit är att ett byte av batterileverantör har genomförts och i samband med 
det bytet blev det en del fel i leveranserna. Felen som uppkommit i samband med 
batterileveranserna har varit att utrustning för att montera batterierna har saknats i 
leveranserna. 

Ytterligare en orsak som framkom var att fel med leveranser också uppkom då de som 
sålt in produkterna inte alltid har varit på plats hos kunden. Säljaren har då baserat 
beställningen utifrån kundens beskrivning och detta har ibland orsakat fel som 
serviceteknikerna först märker när de kommer till kunden och ser vad som är beställt.  

Femte frågan som ställdes var, vad tror du är lösningen på problemen med 
felleveranserna? 

Lösningen på felen i samband med batterileveranserna tror serviceteknikerna går att lösa 
genom att be batterileverantören att lägga i lite extra monteringsutrustning i samband med 
leverans. 

Lösningen vad gäller felbeställningar av material tror serviceteknikerna går att lösa 
med kommunikation och detta arbete är redan påbörjat. Kommunikation mellan säljare, 
kunden och serviceteknikern har förbättrats och detta har gjort att flen minskat.  

Det är serviceteknikerna som är ute hos kunderna och har kunskapen om hur det ser ut 
hos kunden så om säljaren är osäker på om kunden har gett honom eller henne fel uppgifter 
kan en extra kontroll genomföras med serviceteknikern för att undvika fel.   
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Sjätte frågan som ställdes var, hur ofta uppstår felleverans av UPS-system? Per 
vecka/per månad? 

 Serviceteknikerna upplever att det är få fel med leveranser av UPS-system. Nästan 
aldrig till någon gång per månad är svaren som anges vad gäller felleveranser av UPS-
system. Om ett fel uppstår beror det oftast på att kunskap om anläggningen har varit 
bristfällig så att UPS-systemet inte passar anläggningen. 

Sjunde frågan som ställdes var, hur ofta uppstår felleverans av batterier?  Per 
vecka/per månad? 

Uppskattat av serviceteknikerna sker felleveranser med batteri ungefär var tionde besök, 
vilket inte upplevs som ofta av teknikerna själva. Felen som uppkommer i samband med 
leveranserna av batterier och kringutrustning är att beställningarna är ofullständiga, 
beställningarna innehåller för lite material. Dialog med batterileverantören har genomförts 
och de har nu ändrat så att de lägger i lite extra utrustning vid varje leverans. 

Åttonde frågan som ställdes var, hur ofta uppstår felleverans av By-
passen/batteribrytare eller andra tillbehör? Per vecka/per månad? 

Felleverans av By-passen/batteribrytare sker väldigt sällan. Enligt serviceteknikerna är detta 
inget problem längre idag.  

Nionde frågan som ställdes var, hur ofta uppstår felleveranser av reservdelar, tex 
fläktar och kondensorer? Är det fel modell/fel antal?  

Enligt svaren som framkommit sker det en del fel vad gäller reservdelar och detta beror på 
olika faktorer. Vanligaste felet är att det är fel modell som levereras. En av orsakerna till att 
detta blir fel är att listan över vilka produkter som kunden har installerat inte är korrekt 
uppdaterad. Serviceteknikerna har själva löst vissa av problemen genom att de kontrollerar 
ordern som är ihop plockad innan de lämnar lagret. Serviceteknikerna har kunskap om 
kunden och deras installerade produkter vilket gör felen har minskat men om det är en ny 
tekniker uppstår problemen lättare då erfarenheten saknas och listan över kundernas 
installerade produkter inte helt stämmer med verkligenheten. 

Tionde frågan som ställdes var, kan det vara andra typer av fel som uppkommer som 
inte är direktlänkat till leveransen? I så fall vilka? 

Det händer att fel uppstår med för korta kablar på UPS:en. Detta fel uppkommer främst för 
att kommunikation mellan de som lägger order och de som installerar inte alltid har varit 
tydlig. 
Fel kan även uppstå i samband med kundbesök. Bokningen av kundbesöket kan vara avstämt 
och godkänt av kunden men när teknikerna kommer till kunden får de ändå inte påbörja 
jobbet. Detta fel beror oftast på att intern kommunikationen hos kunden inte fungerat, den 
som har gjort bokningen har inte stämt av det med avdelningen som arbetet ska utföras på. 
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Elfte frågan som ställdes var, vilka olika fel kan uppstå? Vilka är vanligast enligt dig?  

De vanligaste felen som teknikerna upplever är; 

• Det som ska installeras inte passar hos kunden 
• För lite kringmaterial levereras 
• Material behöver justeras för att passa hos kunden 

Tolfte frågan som ställdes var, hur arbetar ni med fel? Rapportering och uppföljning 
till exempel? 

Idag finns inget rapporteringssystem utan fel som uppkommer diskuteras på 
serviceteknikernas möte som de har tillsammans varannan vecka och i protokollen från dessa 
möten finns informationen. 

Trettonde frågan som ställdes var, hur brukar du lösa felen som uppstår?  

Om felen uppkommer då teknikerna är nära lagret löser de felen genom att åka och hämta det 
som saknas. Utförs jobbet på en ort längre ifrån lagret brukar teknikerna själva köpa det som 
behövs för installering om detta är möjligt. 

Fjortonde frågan som ställdes var, hur mycket tid lägger du på att lösa fel som uppstår 
per kund? 

Tiden som teknikerna lägger på att lösa fel som uppkommit hos kunden beror på felets 
omfattning. Om fel uppstår vid stora arbeten kan det ta flera dagar extra för att lösa ut 
problemen medan vid mindre fel kan det ta från 30 minuter extra tid till 2 timmar extra tid. 

Femtonde frågan som ställdes var, vad anser du är orsaken till problemen som 
uppstår? 

Teknikerna anser att orsakerna till problemen som uppstår beror på: 

• Brist i kommunikation 
• Brist på kunskap/erfarenhet 
• Dålig planering och förberedelse 
• Stress 
• Brist i bakgrundsarbetet  

Sextonde frågan som ställdes var, vad tror du är lösningen på problemen? 

• Bättre dialog mellan olika avdelningar med andra ord öka kommunikationen 
• Erfarenhet, utnyttja varandras kunskap för att bygga erfarenhet i teamet 

 
 
 

 



Yvonne Olsson Adolphsson                                                                        Datum 2019-03-12 

Förstudie för examensarbete i industriell teknik, distans 

UU Campus Gotland, VT-19 
 

9 
 

Förbättringsområden 
De förbättringsområden som framkommit av analysen är att öka kommunikationen mellan 
olika avdelningar är viktigt. Framförallt vad gäller kommunikationen mellan säljarna och 
serviceteknikerna, men även mellan de som plockar ihop materialet till det som är beställt på 
lagret.  
 

Det har även framkommit att serviceteknikerna idag har börjat gå igenom materialet 
inför ett kundbesök innan de lämnar lagret. En förbättringspotential för detta är att även de 
som plockar ihop materialet gör en extra kontroll av ordern innan de packar ihop allt så att 
inget missas. Detta kan göras med hjälp av checklistor eller med hjälp av utrustning som till 
exempel scannar av en order för att säkerställa att allt som beställts finns med i ordern och att 
det är rätt material som har packats. 

 
Ett av de identifierade felen var kopplat till att kundregistret inte var korrekt. Det 

register som visar på vad kunderna har för utrustning installerat är inte uppdaterat helt så en 
genomgång av registret är ett förbättringsområde som skulle motverka att fel material togs 
med till kunden då service ska utfärdas av produkterna.  

 
Flera av teknikerna pratar om att många fel löses på hjälp av erfarenhet. Teknikerna 

som har arbetet en längre tid lär känna produkterna och kunderna och kan genom detta redan 
i tidigt skede se vad som är fel och på så sätt motverka att fel uppstår med leveranserna. Det 
är såklart positivt att de anställda tar detta ansvar men utifrån ett företagsperspektiv är detta 
en sårbar lösning som behöver säkras upp. Utbildning av personalen är viktigt för att säkra 
upp att erfarenheten är likvärdig hos de anställda samt att rutinerna säkras upp så att inte fel 
endast avhjälps på grund av teknikernas erfarenheter. 

 
Utifrån min tolkning av de svar jag har fått under intervjuerna så arbetar 

serviceteknikerna väldigt individuellt. De arbetar efter sina egna processer och alla hanterar 
arbetet på olika sätt. Återigen är det positivt att de anställda tar eget initiativ, men en 
grundprocess för hur arbetet skulle kunna utföras hade varit bra att skapa så att nya tekniker 
snabbt kunde komma in i arbetet samt att en tydlig process för säkra leveranser bör skapas.  

 
Införa rapporteringssystem för att få klarhet i hur stora problemen är med 

felleveranser samt att ha möjlighet att följa upp fel som uppkommer och åtgärda det utifrån 
datan som framkommer av systemet. 
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Slutsatser 
 UPS-teknik i Väst AB är ett företag där de lyssnar på de anställda och försöker 
genomföra förbättringar. I intervjuerna framkom att för ett år sedan var felen större med 
leveranserna än vad de är idag. Genom serviceteknikernas engagemang och att felen 
rapporterades har företaget arbetet med att försöka åtgärda de fel som uppkom i samband 
med leveranser av produkter. Fel uppstår fortfarande men inte i den utsträckning som tidigare 
och anledningen till flera av felen inte längre uppstår beror på personligt engagemang av de 
anställda samt att kommunikationen mellan de olika avdelningarna har ökat. Lösningarna 
som har skapats är personberoende så rekommendationen utifrån analysen är att det även 
införs system och rutiner som gör att fel inte uppkommer om någon i personalen slutar. 
 
 Då det idag inte finns några rapporteringssystem tillgängliga är det svårt att veta hur 
stora problemen är med felleveranser är. För att ta reda på hur stort problem det är 
rekommendationen att under en period be de servicetekniker som arbetar ute hos kunderna, 
att rapportera status om varje gång det inträffar något fel och utifrån denna data införa ett 
system som fångar upp de fel som uppkommer i samband med leveranser ut till kunderna. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Frågor till UPS-tekniks servicetekniker: 
 

1. Hur ofta upplever du att fel uppstår med leveranserna av material som skickas direkt 
till kund som du därefter ska installera och montera? Per vecka/per månad? 

2. Upplever du att vissa leveranser felar oftare än andra? Och i så fall vilka? 
3. Vad anser du är orsaken till felleveranserna? 
4. Vad tror du är lösningen på problemen med felleveranserna? 
5. Hur ofta uppstår felleverans av UPS-system?  Per vecka/per månad? 
6. Hur ofta uppstår felleverans av batterier? Per vecka/per månad? 
7. Hur ofta uppstår felleverans av By-passen / batteribrytare eller andra tillbehör? Per 

vecka/per månad? 
8. Hur ofta uppstår felleveranser av reservdelar, tex fläktar och kondensatorer? Är det fel 

modell / fel antal? 
9. Kan det vara andra typer av fel som uppkommer som inte är direktlänkat till 

leveransen? I så fall vilka? 
10. Vilka olika fel kan uppstå? Vilka är vanligast enligt dig?  
11. Hur arbetar ni med fel? Rapportering och uppföljning till exempel? 
12. Hur brukar du lösa felen som uppstår?  
13. Hur mycket tid lägger du lösa fel som uppstår per kund? 
14. Vad anser du är orsaken till problemen som uppstår? 
15. Vad tror du är lösningen på problemen? 

 


