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Sammanfattning 
Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång är ett företag som bland annat levererar 

gasturbinanläggningar till hela världen. Inför huvudleveransen av anläggningen från Finspång 

genomgås en process, kallad avropsprocessen, där förberedelser görs i form av bland annat 

utplock ur förrådet, packning och administration. Processen är idag ojämn då arbetet stoppas 

och startas flertalet gånger, dessutom krävs mycket handpåläggning och påtryckningar för att 

driva processen framåt.  

Avdelningar som ingår i det studerade systemet är främst projektstöd, förråd, montage och 

packning. Projektstöd har en administrativ roll och skapar den systemmässiga transporten med 

allt som ska levereras, där bland annat genereras plocklistor till förrådets kö. Förrådet i sin tur 

plockar material som ska levereras, och skickar det sedan till packningen som förpackar 

materialet enligt de behov som krävs beroende på transportsätt. Montagets del i processen är 

att montera av material som inte kan levereras monterat på maskinen och skicka det till 

packningen som packar på samma sätt som beskrivs ovan. 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga den nuvarande avropsprocessen för leverans av 

gasturbinanläggningar och ge åtgärdsförslag på hur material- och informationsflödet i processen 

kan utjämnas. Åtgärdsförslagen ska utvärderas med hänsyn till interna risker och kostnader. 

En kartläggning upprättades med hjälp av SIPOC-modellen för att skapa en detaljerad bild av hur 

avropsprocessen fungerar, med samtliga ingående avdelningarnas material och 

informationsflöden. Kartläggningen analyserades, och utifrån analysen identifierades ett antal 

orsaker till det ojämna flödet. De identifierade orsakerna strukturerades därefter med hjälp av 

Ishikawadiagram och samlades till följande huvudorsaker; att materialet hemkommer sent till 

SIT AB, att avropsmötet är bristfälligt, att processen för att skapa avrop är otydlig, att 

arbetssättet i förrådet brister, samt att vissa triggers är bristfälliga. Huvudorsakerna som 

framkom i orsaksanalysen diskuterades sedan i en åtgärdsanalys där diskussioner kring möjliga 

åtgärder fördes utifrån relevanta teorier. Dessa diskussioner sammanställdes sedan till mer 

konkreta åtgärdsförslag. Förslagen som framkom beskrivs kortfattat nedan: 

1. Sent material. Steg ett är att arbetet som påbörjats med att införa proactive planning, som 

åtgärd till grundproblemet, fortsätter. Detta kompletteras med att den lista med material som 

riskerar att bli sent fortfarande skapas och lämnas till internprojektledaren som tar reda på om 

materialet hinner komma hem i tid. Om det inte hinner hem är det viktigt att information om 

detta förmedlas till berörda avdelningar så att onödig väntetid inte uppstår, detta förslagsvis av 

internprojektledaren som har störst helhetsinsikt. 

2. Bristande avropsmöte. Ett förslag har tagits fram på hur checklistan för avropsmötet kan 

utvecklas för att underlätta förberedelser inför mötet. Denna ska distribueras av 

internprojektledaren tillsammans med övrig information till mötet i samband med kallelsen. Det 
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kan även vara bra att förtydliga de rutiner för genomförande som finns, till exempel gällande 

vem som håller i mötet. Ett uppföljande möte kan även hållas veckan innan packveckan för att 

följa upp och informera om läget i projektet. 

3. Otydlig process för avrop. Projektstöd bör inte invänta klartecken från packningen utan 

istället i största möjliga utsträckning göra samtliga avrop under samma dag och ange fredagen 

innan packveckan i deras avrop. Om materialet inte finns hemma i tid ska projektstöd invänta 

inlagringen på förrådet innan de gör sina avrop, och i de fallen föreslås att dagens datum skrivs 

in i avropet så att utskriften av listan görs så fort som möjligt. När avropet skapats skriver 

förrådet ut alla listor och lämnar till packningen för nytt plockdatum. Packningen föreslås alltid 

ge det nya datumet till förrådet exakt tre dagar innan de vill ha materialet för att minska risken 

för att de ska behöva ändra datumen flera gånger. I de fall förrådet i Centrum ska plocka på 

samma lista rekommenderas att det nya plockdatumet distribueras via mejl. Förslaget innebär 

att förrådet inte kan utföra mätningar genom SAP, och därför har en möjlig manuell mätning 

tagits fram i form av ett Excel-dokument.  

4. Arbetssätt förråd. Det första som tas upp är att dokumentera strulet för att kunna prioritera 

att lösa det strul som orsakar mest problem. Ett förslag för hur detta skulle kunna se ut har 

tagits fram i ett Excel-dokument. Viktigt är även att tid avsätts för förrådet för att kunna arbeta 

fram bra rutiner och processer för sitt arbete och att en person finns ansvarig för att driva 

förrådets arbete med förbättringsarbete. Förutom detta kan förbättringar uppnås för 

packningen om förrådet börjar göra muntliga överlämningar i samband med att de levererar 

material. För att förenkla detta vid de tillfällen då den ansvariga packaren inte finns tillgänglig är 

förslaget att en whiteboardtavla sätts upp med en kolumn för varje packare där plocklistan till 

det som lämnas över sätts upp. Det sista som tas upp i detta förslag är att förrådet borde skriva 

ut de korrekta märklapparna från början och märka materialet med dessa. Då lapparna inte går 

att få ut i plockordning är det viktigt att fortsätta att arbeta med detta för att hitta en bra 

lösning. 

5. Otydliga triggers. Gällande triggern för att platslistan ska skapas förslås att packningen hör av 

sig till projektstöd när de vill ha listan. Behovet är tydligare hos dem och därför är det mer 

naturligt att de styr när de vill ha den. 
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Abstract 
Siemens Industrial Turbomachinery AB in Finspång is a company that, among other things, 

delivers gas turbine solutions to customers all over the world. Prior to the main delivery of the 

gas turbine from Finspång a process called the dispatch process is executed. During this process 

preparations such as picking material, packing and administration are conducted. Currently this 

process is not smoothly executed because the work is stopped and restarted several times and it 

takes a large amount of manual intervention and pressure to push the process forward.  

Operations which are included in the studied system are mainly project administration, storage, 

package assembly and packing. Project administration has an administrative role and creates the 

transport in the system with everything that is being delivered, from where, among other things, 

the picking lists for the storage are generated. The storage in turn picks the materials on the lists 

and sends the materials to the packing department, who packs the materials according to the 

needs of the transportation. The package assembly’s role in the process is to dismount the 

material that cannot be delivered assembled on the gas turbine and send it to the packing 

department, who packs as described above. 

The purpose of this thesis is to map the current dispatch process for delivery of gas turbine 

solutions and provide action proposals for how the material and information flow in the process 

can be leveled. The proposals will be evaluated with regard to internal risks and costs. 

A process map was established by using a SIPOC-model to create a detailed view of how the 

dispatch process is conducted with all of the included operations material and information 

flows. The map was analysed, and from the analysis a number of causes to the uneven flow 

were identified. The identified causes were thereafter structured using an Ishikawa diagram and 

were accounted for as a result of the following main causes; material is late delivered to 

Finspång, the dispatch meeting is insufficient, the process for making dispatches is unclear, the 

work methods in the storage are inadequate and some triggers are deficient. The main causes 

that appeared in the cause analysis were then discussed in an action analysis where discussions 

of possible actions were considered based on relevant theories. These discussions led to more 

concrete action proposals. The conclusions of those proposals are briefly described below: 

1. Late material. The first step is that the work of introducing proactive planning, as an action 

for the basic problem, continues. This is supplemented by the continued creation of the list of 

material that may come late, which is to be delivered to the internal project manager. The 

internal project manager will find out if the material will be arriving in time for the main 

delivery. If the material will not arrive on time, it is important that information about this is 

mediated to concerned operations to avoid unnecessary lag time. This is as a suggestion done by 

the internal project manager who has got the primary insight in the project. 
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2. Dispatch meeting is insufficient. A proposal for how the check list for the dispatch meeting 

can be developed to facilitate the preparations for the meeting has been formed. This will be 

distributed by the internal project manager with remaining information when the invitation for 

the meeting is sent out. It is also suggested that the routines for conducting the meeting are 

clarified. A second meeting can also be held the week before packing to follow up and inform 

about the project’s status. 

3. Unclear process for making dispatches. Project administration should not wait for clearance 

from the packing department. Instead they should, as far as possible, make all of the dispatches 

during one day and specify the Friday before the week of packing in their dispatches. If the 

material has not arrived in time, the project administration should await the storage of the 

material before the dispatch. For those cases it is suggested that today’s date is specified in the 

dispatch so that the printing of the picking list can be done as quickly as possible. When the 

dispatch is made the storage will print all of the picking lists and give them to the packing 

department for a new picking date. It is suggested that the packing department always gives the 

new date to the storage exactly three days before they want the materials to reduce the risk of 

them needing to change the dates several times. In those cases where the storage in Centrum is 

picking on the same list it is recommended that the new picking date is distributed via mail. The 

action proposal means that the storage cannot execute measurements through SAP, and 

therefore a potential manual measuring in an Excel file has been formed. 

4. Work methods in storage. The first step is to document the problems arising to be able to 

prioritize to solve the things that cause most of the problems. A proposal for how this 

documentation can be formed has been developed in an Excel file. It is also important that time 

is reserved for the storage to set good routines and processes for their work and that a person is 

responsible for leading the improvement of the storage. Beside this, improvements for the 

packing can be accomplished if the storage does oral handing over in connection with delivering 

material.  To simplify this for those times the responsible packer is not available the suggestion 

is to stage a whiteboard with a column for every packer where the picking list of the material 

that has been delivered is posted. The last part of this proposal is that the storage should print 

the correct labels from the start and mark the material with them. Since the labels cannot be 

printed in picking order, it is important to continue to try and find a solution for this. 

5. Deficient triggers. Concerning the trigger for the list of placement of the material it is 

suggested that the packing gets in touch with project administration when they are in need of 

the list. The need is more apparent to them and therefore it is more natural that they control 

when they want it. 
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Förord 
Detta är resultatet av den sista etappen, examensarbetet, på vår femåriga utbildning till 

civilingenjörer inom industriell ekonomi, vid Linköpings universitet. Arbetet är utfört på Siemens 

Industrial Turbomachinery AB i Finspång där vi har spenderat dagarna under de senaste sex 

månaderna. På företaget har vi blivit mycket väl bemötta och vi har imponerats av samtliga 

medarbetares öppna och hjälpsamma inställning. 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare, Karin Isaksson, samt våra opponenter, Andreas Ewertz 

och Samuel Hjorth, för flertalet värdefulla diskussioner och synpunkter under resans gång. Dessa 

har kommit till stor användning.  

Ett stort tack riktas också framför allt till våra handledare på SIT AB, Jan Karlströmer och Anette 

Andersson, som har bidragit med åsikter, vägledning och peppning. De, tillsammans med övriga 

berörda på SIT AB, har medverkat till att kvaliteten på arbetet höjts. Vi hoppas att arbetet 

kommer att vara till nytta för SIT AB, och vi vill lyfta upp kapitel 1 samt kapitel 6-10 som speciellt 

läsvärda för personer på företaget. Övriga kapitel är av mer akademisk art och kan läsas av den 

intresserade.  

Finspång, juni 2011 

Charlotta Palmqvist   Sofia Nilsson 

_______________________  ______________________ 
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Läsanvisningar 
Kapitel 1 innefattar bakgrund och syfte till att detta arbete har genomförts. Detta tillsammans 

med kapitel 2, nulägesbeskrivning ger alla bakgrundsfakta som behövs för att förstå varför 

arbetet har genomförts och vilken typ av resultat som förväntas. 

Kapitel 3, 4 och 5 innehåller undersökt teori som använts för att underbygga arbetet med 

vetenskaplig fakta samt en ingående beskrivning av hur arbetet har genomförts. 

Resultatet av det genomförande arbetet finns i kapitel 6, 7 och 8 i form av en utförlig 

beskrivning av kartläggning, analys och åtgärdsförslag. Detta utvärderas i kapitel 9, vilken ligger 

till grund för de slutsatser och rekommendationer som presenteras i kapitel 10. Dessa kapitel är 

av intresse för SIT AB och beskrivs närmare nedan.  

I kapitel 6 beskrivs en grundlig kartläggning av avropsprocessen, denna sammanfattas på ett bra 

sätt i flödesschemana för respektive avdelning som rekommenderas i första hand. Viktigast i 

kapitel 7 anses kapitel 7.3 vara och gällande kapitel 8 är hela viktigt men varje åtgärdsförslag 

sammanfattas i en punktlista efter respektive huvudområde. Kapitel 9 anses även det vara 

viktigt i sin helhet, men kapitel 9.7 framhävs i främsta hand, och kapitel 9.1 - 9.5 innehåller 

underlag till det som presenteras i kapitel 9.6, varför det kapitlet rekommenderas framför 

kapitel 9.1 -9.5. Gällande kapitel 10 är hela kapitlet av värde att läsa. 

Slutligen återfinns i kapitel 11 reflektioner där det akademiska bidraget, samt lärdomar som 

författarna till denna rapport erhållit, presenteras. Kapitlet kan vara av intresse för andra 

företag då det allmängiltiga intresset i arbetet lyfts upp här. 
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Ordlista 
Avropsprocess: Den del av hela processen av att sälja och tillverka turbinen som förbereder allt 

för leverans till site. Processen startar med ett avropsmöte och sträcker sig till dess att 

huvudleveransen är levererad. 

Avrop: Samma sak som SIT AB kallar för leverans, vilket innebär att en administrativ leverans 

skapas i affärssystemet samtliga material som ska skickas läggs in. 

Core engine, förkortning core: den del av maskinen som är själva turbinen, brännaren och 

kompressorn. 

Huvudgrupp, förkortning HG: Allt material som skickas är uppdelat efter så kallade 

huvudgrupper med fyrsiffriga nummer efter vilken typ av material det är. Exempelvis ingår 

samtliga reservdelar i tre olika huvudgrupper beroende på om de hör till elektronik & kontroll, 

mekanik, core engine.  

Huvudleverans: Den stora leveransen som skickas från Finspång till site, där det är tänkt att så 

mycket som möjligt av det som ska levereras ingår. 

Eftersändning: Det som inte kommer med i huvudleveransen skickas i efterhand i form av en 

eftersändning. 

Site: En benämning på olika platser där SIT AB arbetar. Anläggningen i Finspång är en site precis 

som de platser runt om i världen där maskinerna byggs.  

GPLO: Förkortning för avdelningen projektstöd. 

IPL: Förkortning för internprojektledare. 

DPL: Förkortning för delprojektledare. Dessa är uppdelade efter olika ansvarsområden. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges bakgrunden till examensarbetets uppgift som sedan leder fram till syftet. Ett 

förtydligande av syftet görs även för att behandla ordval och minimera risken för feltolkningar. 

1.1 Bakgrund 
Siemens Industrial Turbomachinery AB, i fortsättningen kallat SIT AB, är ett tillverkande företag 

beläget i Finspång i Östergötland. På anläggningen i Finspång arbetar cirka 2600 personer med 

att utveckla, tillverka och leverera komponenter och hela anläggningar för kraft- och 

värmeproduktion, inklusive gasturbinanläggningar. 

Leveransen av färdiga gasturbinanläggningar sker genom en avropsprocess där många av 

företagets funktioner är inblandade, däribland projektstöd, internprojektledning, operativt 

inköp, förråd och godsmottagning, transportpackning och hemmamontage. 

Avropsprocessen sätts igång med ett avropsmöte där de medverkande; internprojektledare, 

medarbetare från projektstöd, delprojektledarna för elektronik & kontroll, mekanik och core 

engine samt spedition går igenom det som ska förberedas inför leveransen. Mötet startar en 

process där de olika funktionerna utför olika uppgifter i en viss ordning och stora drag ser 

processen ut som följer. Projektstöd genererar listor med det material som ska levereras, dessa 

skickas vidare till förrådet som plockar och märker materialet. I samband med detta monteras 

även vissa delar på turbinen bort av hemmamontaget och märks separat. Plockat och 

demonterat material packas därefter i transportpackningen inför leverans till kund.  

I dagsläget trycks avropet ut genom kedjan av aktiviteter och ingen hänsyn tas till att vissa 

funktioner bildar flaskhalsar. På grund av bristen på hänsyn till kapacitet samt att planeringen 

för leveranserna inte hålls bildas lager framför flaskhalsarna. Lagret kan bestå av både köer i 

form av material och information beroende på vilken funktion som studeras. Flödet i processen 

blir därmed ojämnt och processen måste stoppas och startas upp genom påtryckningar från de 

olika funktionerna. 

Informationsköerna uppstår i form av plocklistor innan avdelningen förråd och godsmottagning 

på grund av problem med nyligen införda system och arbetssätt. Köerna växer dels för att 

material inte kan plockas eller i vissa fall inte får levereras vidare till packningen, dels för att de 

helt enkelt inte hinner med på grund av att de nya systemen skapar problem. Det materiella 

lagret uppstår innan transportpackningen och fylls till sin maxgräns innan processen måste 

stoppas. Att lagret fylls innebär ibland att saker placeras på tillfälliga platser och sedan måste 

flyttas runt för att det som eftersöks ska kunna tas fram och detta i sin tur innebär ibland att 

saker försvinner. Förutom lagerbildningen blir arbetsbelastningen för berörda parter ojämn 

eftersom processen ibland måste stoppas. 
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Ojämn arbetsbelastning uppstår även på grund av att planeringen för projekten inte alltid hålls. 

Transportpackningen ligger sist i kedjan, vilket innebär att den så kallade packveckan, då allt 

material enligt tidplanen ska transportpackas, förskjuts. Transportpackningen har därmed för 

lite att göra den veckan transportpackningen skulle ha skett, och för mycket att göra den veckan 

transportpackningen måste ske istället.  

För tillfället befinner sig SIT AB:s gasturbinverksamhet i en kraftig expansionsfas där 

belastningen på samtliga, i avropsprocessen ingående funktioner, har ökat markant och en 

förändring av avropsprocessen önskas därför, med jämnare flöden som önskat resultat. Detta 

innebär att en kartläggning måste ske för att lokalisera de problem som kan knytas an till det 

ojämna flödet. Dessutom måste problemen analyseras för att finna lämpliga åtgärder, och en 

utvärdering genomförs för att avgöra relevans och möjliga effekter på SIT AB. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga den nuvarande avropsprocessen för leverans av 

gasturbinanläggningar och ge åtgärdsförslag på hur material- och informationsflödet i processen 

kan utjämnas. Åtgärdsförslagen ska utvärderas med hänsyn till kostnader och interna risker. 

1.3 Förtydligande av syfte 
Eftersom de olika funktionerna bidrar med olika former av input och output i varje steg kommer 

flödet att behandla både informationsflödet och det fysiska flödet. Åtgärdsförslagen syftar till 

att jämna ut flödet så att arbetsbelastningen för de olika funktionerna blir jämnare och 

lagernivåerna minskar. 

Utvärderingen sker med avseende på kostnader och interna risker för att motivera varför 

förändringarna ska genomföras. Utvärderingen ska innehålla sådant som kan tala för eller emot 

att en förändring ska genomföras, vilket i detta examensarbete tolkas som kostnadsförändringar 

och interna risker.  

För att kunna ge rekommendationer till SIT AB används även en effekt- och 

genomförbarhetsmatris. De åtgärder med stor effekt och som är enkla att genomföra bör 

genomföras först medan de som eventuellt har en liten effekt och är svåra att genomföra 

kanske inte ska genomföras alls. 
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2 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver SIT AB:s historia och organisation för att ge läsaren en grundläggande 

förståelse för företaget och avropsprocessen. All information om SIT AB har inhämtats genom 

intervjuer med anställda på SIT AB eller via SIT AB:s intranät. 

2.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
SIT AB grundades år 1913 under namnet Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström (STAL). 

Företaget har under åren varit verksamt under flera namn, bland annat STAL-LAVAL och ABB 

ALSTOM POWER Sweden AB, men har sedan 2004 hetat Siemens Industrial Turbomachinery AB. 

Under företagets nästan 100 verksamma år har produktionen av turbiner varit aktiv, om än 

inriktad på olika marknader. Idag utvecklas och tillverkas komponenter och anläggningar för 

kraft- och värmeproduktion, och SIT AB levererar både gas- och ångturbiner. SIT AB erbjuder 

idag nio olika gasturbiner, varav den senaste, SGT-750, lanserades under hösten 2010. Fem 

stycken av dessa gasturbiner tillverkas i Finspång och de övriga tillverkas i Lincoln, England. Ett 

projekt pågår där två av maskinerna som tillverkas i Lincoln ska börja packas i Finspång. 

SIT AB har mellan åren 2006 och 2009 ökat omsättningen från 6 300 MSEK till 10 600 MSEK och 

har under 2011 rekordmånga order på gasturbiner, över 50 stycken.   

2.2 Organisation 
SIT AB har idag tre huvudområden i Finspång; ångturbiner, gasturbiner och kraftanläggningar. I 

Trollhättan produceras brännkammare och även denna verkstad tillhör SIT AB. 

Gasturbindivisionen består i sin tur, utöver de övergripande stödfunktionerna administration, 

human resources, affärsutveckling och controlling, av projektledning, konstruktion och supply 

chain management. Avdelningen för supply chain management har fyra delenheter; projektstöd, 

hemmamontage, inköp och driftsättning. I Figur 1 illustreras gasturbindivisionens uppbyggnad. 



 

Figur 1 - Organisationsschema för gasturbindivisionen

De som är inblandade i avr

management. Den första är project support där projektstöd, som ansvarar för avrop av material 

inför leverans av gasturbinanläggningar, ingår. I package assembly ingår hemmamontage, 

fortsättningsvis benämnt montage, som ansvarar för demontering av det material som ska 

sändas avmonterat. Under material logistics ligger 

material samt plockning sker. Hela SIT AB använder sig av SAP som affärssystem.

Utöver de ovan nämnda delenheterna är också transportpackningen, fortsättningsvis 

packningen, involverad i avropsprocessen. Dessa ligger under en egen division, partner/shared 

services, som är en stödfunktion till hela SIT AB.

Varje projekt består av en tillfälligt sa

och den kompetens som på det effektivaste sättet löser arbetsuppgiften. Ett exempel på en 

standardprojektorganisation på SIT AB kan ses i 

projekt beroende på hur kontraktet med kunden är formulerat.
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De som är inblandade i avropsprocessen är tre av fyra delenheter under supply chain 

management. Den första är project support där projektstöd, som ansvarar för avrop av material 

inför leverans av gasturbinanläggningar, ingår. I package assembly ingår hemmamontage, 

benämnt montage, som ansvarar för demontering av det material som ska 

sändas avmonterat. Under material logistics ligger förråd och godsmottagning

material samt plockning sker. Hela SIT AB använder sig av SAP som affärssystem.

an nämnda delenheterna är också transportpackningen, fortsättningsvis 

packningen, involverad i avropsprocessen. Dessa ligger under en egen division, partner/shared 

services, som är en stödfunktion till hela SIT AB. 

Varje projekt består av en tillfälligt sammansatt projektorganisation för att samla de resurser 

och den kompetens som på det effektivaste sättet löser arbetsuppgiften. Ett exempel på en 

standardprojektorganisation på SIT AB kan ses i Figur 2 nedan. Denna kan dock skilja 

projekt beroende på hur kontraktet med kunden är formulerat. 
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Figur 2 - Exempel på projektorganisation. 

Projektledaren, fortsättningsvis kallad externprojektledaren, är den som leder projektet utåt 

sett, vilket innebär att denne har mycket kontakt med kunden. Till sin hjälp har 

externprojektledaren en internprojektledare som har ansvar för att det interna arbetet går som 

det ska. Den kommersiella projektledaren har ansvaret för exempelvis administrativa och 

finansiella ärenden samt för legala angelägenheter.  Förutom dessa finns även delprojektledare 

för kvalitet och dokumentation på den övergripande nivån. Kvalitet har ansvar för exempelvis 

intyg gällande material från underleverantörer medan dokumentation ansvarar för den 

dokumentation som ska sändas till kunden, exempelvis ritningar och manualer. 

Under ovanstående finns delprojektledare för elektronik & kontroll (fortsättningsvis el), mekanik 

och core engine (fortsättningsvis core), som alla arbetar med konstruktionen av maskinen. Core 

är SIT AB:s benämning på själva turbinen samt brännaren och kompressorn, som alltid finns i en 

gasturbin och därför ses som kärnan i hela gasturbinen. Delprojektledaren för workshop 

ansvarar för en förberedelsevecka inför den verkstadsprovning som alla maskiner genomgår och 

delprojektledaren för site är den som ansvarar för uppbyggnaden av maskinerna hos kunden. 

Det finns dessutom en delprojektledare som ansvarar för transporten och en som ansvarar 

under den tid som kontraktet innehåller service.  

Utöver de arbetsposter som tas upp i Figur 2 finns för varje projekt även en ansvarig 

medarbetare från respektive avdelning av projektstöd och packning. Det är dessa två personer 

som är mest aktiva i avropsprocessen eftersom det är då den största delen av materialet ropas 

av och packas. Utöver dessa är avdelningen för förråd och godsmottagning också aktiva i 

avropsprocessen till stor del, dock inte med en specifik ansvarig för ett projekt. 
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På SIT AB i Finspång finns en viss geografisk utspridning av produktionen i form av två 

anläggningar, Centrum och Norrmalm. I Centrum finns bland annat två verkstäder med 

produktion av olika delkomponenter till turbinerna, samt kontor och förråd. I 

Norrmalmverkstaden finns till exempel montage, packning, förråd och testrigg. Mellan de båda 

anläggningarna är det ett avstånd på en dryg kilometer. 

2.3 Avropsprocessen 
När en gasturbin beställs påbörjas en omfattande process som inbegriper bland annat 

kontraktsförhandling, tillverkning, driftssättning och garantitid. I denna process ingår även den 

så kallade avropsprocessen som är den del då huvudleveransen förbereds. Avropsprocessen är 

det som omfattas i detta examensarbete och beskrivs därför närmare i detta kapitel.  

Avropsprocessen är den del av projektet som tar vid åtta veckor före utsatt leveranstid och 

planeringen av leveransen till site påbörjas. Processen består av detaljerade förberedelser av 

arbetet på site samt förberedelser inför, genomförande, bevakning och mottagande av både 

huvudtransporten och eftersändningarna.  

Processen för leverans är uppdelad veckovis för olika aktiviteter. Förfarandet skiljer sig dock 

något mellan olika maskiner och projekt. För att sätta igång leveransprocessen sammankallar 

den interna projektledaren till ett avropsmöte. Medverkande på mötet är delprojektledarna för 

el, mekanik och core samt en representant från projektstöd och internprojektledaren. Det 

förekommer även att den externa projektledaren, delprojektledare för site och spedition, samt 

en representant från packningen medverkar om, för dem, intressanta saker ska diskuteras. 

På mötet går deltagarna igenom vad som ska göras och levereras. Detta görs utifrån en 

checklista samt en huvudgruppsförteckning, det vill säga en förteckning över allt material som 

ska skickas med turbinen uppdelat i så kallade huvudgrupper. Huvudgrupperna gås igenom en 

och en och för varje fastställs om huvudgruppen ska levereras direkt till site eller direkt till hamn 

från underleverantören, alternativt om huvudgruppen ska levereras till Finspång och monteras 

eller packas där. Hur huvudgruppen ska packas bestäms också under avropsmötet, till exempel 

om det måste klara sjöfärd. 

I Figur 3 nedan kan en tidslinje för avropsprocessen ses. Efter avropsmötet, som hålls någon 

gång under första veckan, följer ett antal veckor av planering, montage och allmänna 

förberedelser. Under den tredje veckan efter avropsmötet påbörjas provning av maskinen, vilket 

pågår under cirka tre veckor. Parallellt med detta gör projektstöd avrop på material som kommit 

hem, vilket sedan plockas av förrådspersonal. Då provningen är färdig träder packveckan in och 

löst material, det vill säga sådant material som ska monteras av maskinen innan leveransen och 

levereras löst, monteras även av. Under den veckan ska allt material packas enligt det tänkta 

sättet, dock finns en till två veckor till godo innan leveransen ska gå som kallas VD-marginal. För 

att få utnyttja VD-marginalen måste, som hörs på namnet, en högre chef godkänna detta. Till en 

början var det tänkt att gå via VD:n, men i dagsläget är det chefen för gasturbindivisionen som 
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tar beslut om detta. Det interna arbetet i Finspång avslutas efter VD-marginalen, då materialet 

går utanför grindarna. Denna punkt kallas Ex Work och är alltså det som avslutar 

avropsprocessen någon gång under sista veckan. Ex Work innebär inte alltid att maskinen går 

direkt till site utan i vissa fall lagras maskinen i väntan på leverans. Förfarandet för 

avropsprocessen är dock detsamma oavsett om maskinen lagras eller levereras direkt till site. 

v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 

Planering & montage Avrop och plockning Packvecka VD-marginal 

Avropsmöte  Provveckor  Demontering  Ex Work 

Figur 3 - Tidslinje över avropsprocessen. 

I de fall som material restas på grund av till exempel sena leveranser från underleverantörer tas 

ställning till om materialet ska skickas med eftersändning eller om VD-marginalen ska utnyttjas. 

Detta beror på vad det är för material och vilken funktion det fyller. Eftersändningar sker i 

dagsläget för varje projekt, men i varierande antal, och innebär en extra kostnad för SIT AB. Det 

är inte bara restat material som kan orsaka eftersändningar. Om till exempel något går sönder 

på site eller om fel material levererats måste eftersändningar också göras. 

2.3.1 Projektstöd 
Efter avropsmötet förbereder sig projektstöd genom att dra ut listor från SAP där allt material 

som ska skickas finns med. Materialet på listorna måste delas upp i rätt huvudgrupp. 

När materialet börjar komma hem till förråd och godsmottagning görs interna avrop via SAP på 

varje huvudgrupp som sedan hamnar i plockkö hos förrådet. Avropet består av både listan som 

hamnar i kön och att ett mejl skickas till packansvarig att avropet har gjorts och till vilken 

transport det hör. 

När turbinen har testats klart plockas material som ska levereras löst bort från maskinen av 

montaget. Det som monteras av skrivs upp på en separat mall som projektstöd får för att 

registreras i SAP som bulkplock eftersom det redan är utplockat från förråd. Materialet blir till 

en egen huvudgrupp och kallas för löst material och listan skapas för att redovisa innehållet dels 

för tullen och dels för personalen på siten. Märklappar som montaget ska fästa på löst material 

kan också skrivas ut när materialet har registrerats i SAP. Projektstöd skriver ut dem och skickar 

dem till montaget med internposten. 

Om saker inte har kommit hem två veckor innan packveckan tar projektstöd kontakt med 

internprojektledaren som får ta reda på varför. Detta är inte rutin än utan har nyligen införts. 

2.3.2 Montage 
Montagets uppgifter efter avropsmötet är att, då provningen är klar, montera av det lösa 

materialet, vilket är samma material som projektstöd bulkar enligt beskrivning tidigare. 
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Processen för löst material ska ske i två steg. Första steget berör sådant material som i princip 

alltid går löst. Eftersom montagepersonalen vet vilka delar detta är kan, och ska, de listorna 

skrivas ut i andra provveckan. Det gör att märklapparna också kan skrivas ut tidigare och därmed 

minskar arbetsbelastningen under packveckan. Steg två är de delar som ingen i förväg vet ska gå 

löst, det vill säga projektspecifika delar. Den listan ska vara klar så att märklappar kan skrivas ut 

och sättas på materialet i början av packveckan. 

Det finns standardlistor som fungerar som mallar för varje maskintyp med de delar som ofta går 

löst. Dessa ska fyllas i med antal av varje del, först av konstruktionsavdelningen inför 

avropsmötet och sedan kompletterande av montaget. Därefter skickas listan till projektstöd som 

då kan ropa av materialet.  

Som följd av att Siemens, internationellt, håller på att standardisera arbetssätten på samtliga 

anläggningar och därmed även affärssystemet SAP, genom ett projekt kallat Atlas-projektet, har 

hanteringen av löst material förändrats. Numera fylls förtryckta mallar i av montaget med det 

material som ska levereras. 

2.3.3 Förråd och godsmottagning 
På SIT AB finns idag två godsmottagningar med förråd, en vid montaget på Norrmalm och en i 

Centrum. Till Centrum levereras material till delkomponentverkstäderna, samt reservdelar till 

service. Till Norrmalm kommer allt som ska till montaget samt det som ska packas för att skickas 

till site. Tidigare fanns endast förråd i Centrum och endast godsmottagning i Norrmalm. Material 

som mottogs i Norrmalm skickades då ner till Centrum för förrådsläggning. Det material som 

behövdes i Norrmalm skickades sedan upp igen vid behov. Utökningen av förråd och 

godsmottagning gjordes i mitten av 2010 och SIT AB har sedan dess jobbat med att lagra in 

material på rätt plats och skapa rutiner för de nya arbetsuppgifterna. Allt material är ännu inte 

på rätt plats och internleveranser mellan lagren måste fortfarande göras. 

Till Norrmalms godsmottagning ankommer material konstant. Vid godsmottagningen registreras 

det i SAP och WMS (Warehouse Management System) och läggs in i förrådet. Förrådet är 

uppdelat i flera olika platser, däribland ett höglager, två hissautomater och gården, antingen 

utomhus, i ett kallager eller i uppsatta tält. När materialet är inlagt i systemet kan projektstöd 

skapa ett avrop i SAP som gör att en plocklista genereras till en av tre plockköer. Förrådet har tre 

separata köer för sina interna kunder som de levererar till; packning, delmontage samt montage. 

Projektstöds avrop hamnar i kön för leveranser som ska till packningen. Plockarna plockar 

därefter materialet som finns på listan och skickar till packningen. Tillfälliga märklappar skrivs ut 

och sätts på materialet innan det skickas iväg, så att packarna som märker om materialet, ska 

veta vilket material som är vilket. 

2.3.4 Packning 
Packningen ska enligt tidschema alltid ske under en veckas tid, två veckor innan Ex Work. 

Materialet kommer till packningen dels från förrådet och dels från montaget. Av det material 
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som kommer från förrådet är det dels förrådsfört material och dels färdigpaketerat material från 

leverantörer som inte ska monteras utan skickas direkt till site, men behöver packas om. 

Materialet som kommer från montaget, är det lösa materialet som monteras bort från maskinen 

efter provningen. Hur materialet ska packas inför leveransen är bestämt enligt kontraktet och 

avhandlat på avropsmötet. Mycket material skickas med båt och då krävs speciell sjöpackning, 

medan annat levereras med lastbil som innebär ett annat packsätt. Om maskinerna ska lagras 

efter Ex Work krävs också ibland speciell packning. Packarna skriver även ut och sätter på de 

rätta märklapparna på det material som kommit från förrådet. Löst material är som sagt märkt 

av personalen på montaget. När materialet är packat tar speditionsavdelningen över.  

Packningen ska, under tiden för detta examensarbete, förflyttas från nuvarande ytor i samma 

byggnad som montaget och förrådet till nybyggda lokaler strax intill. Detta beror på att 

montaget behöver mer yta i och med expansionen och att Lincoln-maskinerna delvis har börjat 

tillverkas i Finspång. Dessutom är det tänkt att en packningsenhet ska startas upp i Norrköping, 

där tanken är att material som inte behöver användas till montering ska ompackas istället för att 

lagras in i Finspång. 

2.3.5 Problembeskrivning 
Avropsprocessen fungerar idag inte på ett tillfredsställande sätt på grund av flera olika faktorer. 

För att ge en större förståelse för den problematik som detta examensarbete syftar till att 

minska beskrivs här de upplevda problemområdena närmare. Möjliga anledningar till att 

problemen har uppkommit, samt effekter av dem beskrivs också om sådana kommit på tal 

under intervjuerna. 

Idag sker avropsprocessen utan något omfattande samarbete mellan de inblandade aktörerna. 

Det kommuniceras en hel del mellan de olika funktionerna, men på grund av olika arbetssätt och 

organisationsuppbyggnad blir det ingen samstämmig process. Projektstöd arbetar endast med 

gasturbiner och en person har ansvar för ett projekt. Förråd och godsmottagning servar inte 

bara gasturbindivisionen och har ingen ansvarsfördelning baserat på projekt. Packningen jobbar 

däremot på samma sätt som projektstöd med en ansvarig packare per projekt, men packar, likt 

förråd och godsmottagningen, till andra än gasturbindivisionen. 

Avropsprocessen sätts igång vid avropsmötet som hålls ett givet datum enligt tidplanen. Mötet 

startar en process där material som är levererat från leverantörerna trycks ut genom processen, 

utan att hänsyn tas till att vissa avdelningar bildar flaskhalsar där lager byggs upp till maxgränsen 

och flödet till slut måste stoppas. Följden av att flödet måste stoppas är att arbetsbelastningen 

blir ojämn och när lagren fylls till bredden leder det dessutom till att det blir svårare att få plats 

och att hitta i lagret. Sakerna flyttas då ibland runt vilket kan leda till att de försvinner. Överlag 

kan bristen på samstämmighet bero på att ansvarsfördelningen mellan de olika avdelningarna är 

otydlig. Flera mindre problem har dessutom lösts på ett tillfälligt och suboptimerat sett, och 

lösningarna har sedan blivit mer eller mindre permanenta istället för att åtgärda orsaken till 

problemet.  
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Nedan beskrivs upplevda problem utifrån respektive avdelning. Samtliga upplevda problem 

kommer inte att behandlas i detta examensarbete då vissa av dem hamnar utanför det 

studerade systemet. De är dock intressanta att belysa för att skapa en förståelse för hela 

problematiken då flera av problemen hör ihop med varandra och vissa saker är ett krav för att 

avropsprocessen ska kunna starta, vilket är viktigt att poängtera. 

Projektstöd 
Projektstöds största problem i nuläget är att de ständigt måste jaga på processen för att saker 

ska hända. Detta tros vara en följd av att ansvarsfördelningen är otydlig och att vissa saker faller 

mellan stolarna. I och med att projektstöd finns både i början och i slutet av processen samt att 

de har kontakt med samtliga av de andra, i avropsprocessen ingående delarna, innebär det ett 

antal svårigheter.  

Ett exempel på detta är att för att de ska kunna ropa av material krävs att materialet finns 

hemma, och om så inte är fallet behöver de få veta varför och när det kommer hem. Om 

sakerna inte finns hemma kan det, som tidigare nämnt, bero dels på leverantörerna och dels på 

godsmottagningen. Detta betyder att de måste lägga ner tid på att ringa runt till olika 

avdelningar och leta efter material, vilket kan bero på flera saker. Exempel på orsaker är att 

leverantören inte har levererat i tid, att materialet har fastnat i godsmottagningen eller att intyg 

eller tullkoder saknas vilket kan leda till problematiken som beskrivs i exemplet ovan. 

Förråd och godsmottagning 
I och med delningen av godsmottagningen och införandet av ett lager på Norrmalm uppstod en 

period med oordning och barnsjukdomar. Material kom i början till fel förråd och personalen på 

Norrmalm hade ingen tidigare erfarenhet av förrådsstyrning. Personalen fick flera nya system 

att arbeta med och det fungerar inte än i dag helt smärtfritt. På grund av detta och efterföljande 

problem har personalen halkat efter med både godsmottagning och förråd. Exempelvis ligger 

förrådet tidvis flera dagar efter och personalen kämpar för att komma ifatt.   

Det första problemet uppstår redan vid godsmottagningen, som idag tar för lång tid. Detta tros 

dels bero på bristande utformning av arbetssättet och dels problem med uppbyggnaden av 

systemet. I och med omstruktureringen av förrådet och godsmottagningen beror problemen 

delvis på de nya omständigheterna, vilket innebär att situationen kan förbättras när personalen 

får större vana. I dagsläget kan dock godsmottagningen ibland ta upp emot fem dagar, istället 

för två dagar som är normalt.  

Förutom problem med systemet, ligger både godsmottagningen och förrådet efter en hel del på 

grund av volymökningen. De har anställt och är på väg att anställa flera till avdelningen för att 

kunna möta upp den ökade volymen, men det återstår fortfarande vissa systemproblem. Förråd 

och godsmottagning använder sig av fyra system och de är känsliga för störningar i alla dessa. 

Uppstår problem med ett system som orsakar stopp påverkas samtliga aktiviteter och både 

godsmottagningen och förrådet stoppas således upp. 
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För plockningen i förrådet uppstår problem då prioriteringar måste göras i plockkön. Förrådet 

har tre olika kunder, packningen som tar hand om gasturbinleveranser, delmontaget, där till 

exempel verkstaden ingår, samt montaget, där maskinerna monteras. Kunderna har varsin 

plockkö och köerna måste samköras för att förrådet ska veta vad som står näst på tur att 

plockas. Prioriteringar mellan dessa kunder är därför svåra att göra och det finns inget direkt 

system för hur prioriteringar ska göras. Det ligger helt enkelt på plockarnas ansvar att prioritera 

mellan flera kunder och mycket kommunikation krävs med samtliga kunder för att ta reda på 

vad som är mest akut. Anledningar till att mycket tid läggs på detta är den höga beläggningen på 

förrådet och att det leveransdatum som satts för plockningen inte alltid stämmer. Förrådet vill 

givetvis komma ifatt och detta har lett till att flera speciallösningar har införts, där bland annat 

packarna får prioritera sina plockorder själva. 

Förrådet har även ett system med en ”strul-kö” som har skapats för sådant material som 

innebär någon form av problem. Problemen kan till exempel vara att material inte går att få ut 

fysiskt ur förrådet, på grund av exempelvis systemfel.  Följden av ”strul-kön” kan vara att saker 

inte blir plockade i tid. Speciellt eftersom som det uppstår mycket strul och det blir lättare att 

skjuta problemen framför sig istället för att ta tag i dem med en gång. Fördelen är dock att 

endast de två mest erfarna förrådsarbetarna arbetar med strulet, varför det inte finns någon risk 

att alla plockare samtidigt arbetar med strul. Det skulle annars kunna leda till att de inte skulle 

komma vidare i den takt som behövs.  

Godsmottagningen får också hantera en del strul. Intyg, och även tullkoder, krävs på visst 

material för att det ska gå att lagra in dem i systemet. Om materialet saknar intyg kan det bara 

godsmottas, inte lagras in i förrådet. Intyget finns som ett bevis på att materialet uppfyller krav 

och restriktioner som finns och tullkoderna berättar till exempel från vilket land varorna 

kommer. Dessa dokument ska komma från leverantören när det levereras till SIT AB, men inte 

heller detta system fungerar felfritt. 

Packning 
Packningen är idag en flaskhals delvis på grund av att de har begränsat utrymme att lagra 

artiklar som kommer från plockningen och ska packas. Problemet med den begränsade ytan 

kommer att minska i och med att packningen ska flyttas till nya lokaler i Norrköping. Detta löser 

dock inte det grundläggande problemet, att de inte hinner med under de perioder som 

packningen är överansträngd, utan kommer bara leda till ännu större lager i längden då mer 

saker kan tryckas in i deras lager innan flödet måste stoppas. 

Problemet med de stoppade flödena uppstår då packningens ytor blir fulla. Enligt planeringen är 

flödet jämnt eftersom olika maskiner ska packas under olika veckor, men då planeringen aldrig 

hålls dras packveckan ut och blir längre, vilket gör det svårare att planera. Följden blir istället att 

det blir för mycket att göra de veckor packning faktiskt sker, dels eftersom det blir mer bråttom 

för att hinna till Ex Work när det är packveckan har skjutits fram och dels för att det kan bli fler 

maskiner som ska packas under en kortare tid. 
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I dagsläget finns, som tidigare nämnt, två förråd och artiklarna är uppdelade på de olika 

förråden så att vissa saker bara finns på ett av förråden och vissa saker finns på båda. När det 

gäller packningen är ibland saker som ska packas tillsammans uppdelade så vissa saker som ska 

packas ligger i det ena lagret och andra saker i det andra lagret. Plockningen sker i lagren var för 

sig och skickas till packningen direkt utan att någon koordinering mellan de två genomförs. 

Detta leder till att packningen ibland endast får delar av det som ska packas om förseningar sker 

i ett av lagren vilket i sin tur leder till att material står opackat och tar upp plats som behövs till 

annan aktivitet. I längden kan detta leda till att material packas i icke kompletta huvudgrupper 

för att få undan materialet vilket gör det rörigt på site och dessutom leder det till onödiga 

kostnader för extrasändningar. 

Övergripande känsla 
Den övergripande känslan som framkommit under nulägesbeskrivningen är att samarbetet 

mellan de avdelningar som studerats borde kunna förbättras. Det finns exempelvis problem 

med att det ses till avdelningens bästa i första hand, istället för att se till SIT AB som helhet och 

agera efter det bästa för hela företaget. Anledningar till suboptimering kan vara många, men 

troligt är att det ligger kvar sedan gammalt och därför finns i företagets kultur. Eftersom även 

chefer verkar ha detta synsätt är det möjligt att effekten förstärks. 

Den ökade försäljningen av gasturbiner innebär dessutom att kravet på en effektiv 

avropsprocess har ökat.  Kravet har lett till att problem som uppstår ofta måste lösas akut och 

tillfälliga lösningar har skapats. Tidsbrist och det faktum att problemet kan kringgås gör att 

lösningarna blir kvar även om det inte är den bästa lösningen totalt sett för alla inblandade i 

avropsprocessen. 
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3 Referensram 
Detta kapitel ger läsaren en teoretisk referensram med både bredd och djup. Den fungerar sedan 

som ett stöd för uppbyggnad av frågeställningar och föreslagna åtgärder. Kapitlet inleds med en 

teoridiskussion som ger läsaren förståelse för vad teorin ska användas till. 

3.1 Teoridiskussion 
Referensramen påbörjas med ett kapitel som berör operations management. Kapitlet syftar till 

att ge läsaren en övergripande förståelse för processers uppbyggnad och hur en process kan 

styras.  

Syftet med examensarbetet är att ta fram åtgärdsförslag för att utjämna material- och 

informationsflödet. Synkronisering är ett teoriområde som tar upp just detta och både 

tillvägagångssätt och effekter av synkronisering diskuteras i nedanstående kapitel. Teorin tas 

upp dels för att ge inblick i vad som kan orsaka ojämnt flöde i en process och dels för att kunna 

stödja framtagandet av åtgärdsförslagen. 

För att skapa en bred teoribas inför framtagande av åtgärdsförslag presenteras även teori kring 

lean manufacturing i referensramen. Lean manufacturing innefattar teori som berör 

förbättringsarbete, oavsett utgångspunkt, och flera olika modeller inom området tas upp och 

diskuteras. Teorin kan därmed ligga till grund för resonemang kring hur det ojämna flödet kan 

hanteras och för generering av åtgärdsförslag. 

I arbetet med att ta fram åtgärdsförslag ingår också att kartlägga själva avropsprocessen och 

identifiera orsaker till det ojämna material- och informationsflödet. SIPOC-modellen är ett 

kartläggningsverktyg, där SIPOC står för supplier, input, process, output och customer. Modellen 

bidrar till struktur och dessutom underlättar den för vidare orsaksanalys, varför teori rörande 

vad SIPOC innebär och hur modellen används tas upp i referensramen. Det finns också verktyg 

för orsaksanalyser och Ishikawadiagram är ett välkänt utav dessa. Ishikawadiagram är därför 

också upptaget i referensramen. 

I syftet med examensarbetet ingår också att utvärdera åtgärdsförslagen med hänsyn till 

kostnader och interna risker. Kvalitetsbristkostnader och totalkostnadsmodellen är två 

teoriområden som tar upp kostnadseffekter och utvärdering av dessa. I litteratur rörande 

utvärdering tas också ofta prioriteringsverktyg upp, vilka ofta används för att utvärdera 

åtgärdsförslag gentemot varandra. Referensramen avslutas därför med ett kapitel om 

utvärdering där kvalitetsbristkostnader, totalkostnadsmodellen och prioritering inkluderas. 

3.2 Operations management 
I en verksamhet finns det, enligt Slack et al (2007) tre stycken kärnfunktioner. Dessa tre är 

marknadsföring och försäljning, produkt- eller serviceutveckling samt operationer. Utöver 

kärnfunktionerna finns det stödfunktioner som finansavdelning eller HR-avdelning, men utan 
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kärnfunktionerna kan ingen verksamhet existera. Marknadsföringsfunktionen kommunicerar 

företagets erbjudanden för att skapa efterfrågan, produkt- eller serviceutvecklingen skapar nya 

produkter och tjänster inför framtida efterfrågan medan operationerna uppfyller efterfrågan 

genom produktion och leverans av produkter. 

Waters (2002) anser också att det finns tre huvudfunktioner i en organisation, men tycker att 

produkt- eller serviceutveckling är en stödfunktion och att finansavdelningen, marknadsföring 

och operationer är huvudfunktioner. Detta grundat på att de tre har direkt koppling till 

produkterna och att övriga, stödfunktioner, endast har en indirekt koppling. 

Slack et al (2007) och Waters (2002) har meningsskiljaktigheter kring vilka delar av en 

verksamhet som är centrala. Dock är de överens om att gränserna mellan funktionernas 

omfattning och ansvarsområden är otydliga och kan variera från företag till företag. Samtliga 

författare definierar däremot operationer som en kärnfunktion. Oavsett klassificeringen av 

operationer är de dels nödvändiga eftersom de måste utföras inom varje verksamhet och dels 

viktiga eftersom de har en betydande effekt på verksamhetens prestation (Waters, 2002). 

3.2.1 Operationer 
Operationer är de aktiviteter och funktioner i verksamheten som på något sätt omvandlar input 

i form av resurser till output i form av produkter eller tjänster (Waters, 2002; Slack et al 2007; 

Hill, 2005; Melnyk & Denzler 1996; Stonebraker & Leong, 1994). Resurser är sådant som 

förändras eller behandlas under operationer eller sådant som brukas i operationen, men inte 

förändras. Sådant som förändras i en operation kan vara exempelvis material, information eller 

kunder. Kunder blir en resurs hos till exempel en frisör, där kunden är produkten. Resurser som 

brukas i operationer, men som inte förändras är vanligtvis byggnader, utrustning, IT-system och 

anställda. (Slack et al, 2007; Waters, 2002) Input och output kan likställas med resurser som 

förändras eller behandlas i operationen, varför dessa resurser hädanefter i detta examensarbete 

kommer att klassas som just input och output. Med resurser menas endast sådant som brukas i 

en operation.  

Operationernas art, omfattning och benämning kan skilja sig mycket från företag till företag, 

men har alla gemensamt att de bidrar till produktionen av produkter och tjänster (Waters, 2002; 

Hill, 2005; Slack et al, 2007). Stonebraker & Leong (1994) påpekar att operationer är 

värdeskapande och att värde är adderat till outputen i förhållande till inputen. Waters (2002) 

beskriver exempel på operationer som tillverkning, service, transport och försäljning. Hill (2005) 

tar upp packning, distribution, lagerhållning och underhåll som exempel på vanliga operationer i 

en verksamhet. I SIT AB:s avropsprocess ingår både packning, intern transport och lagerhållning, 

vilka därmed kan klassas som operationer. 

3.2.2 Processer 
En sammankoppling av samtliga operationer som krävs för att skapa en produkt kallas en 

process. Processen startar vanligtvis med insamling av input och avslutas med leverans av 
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slutprodukterna till kunderna. (Waters, 2002) Denna syn delas av både Stonebraker & Leong 

(1994) och Melnyk & Denzler (1996). De förra beskriver också hur output från en operation blir 

input till nästa operation och värde adderas i varje steg i processen. Slack et al (2007) menar 

däremot att operationer istället är uppbyggda av små delfunktioner kallade processer. 

Processerna kan i detta fall liknas vid små operationer som skapar ett internt nätverk inom den 

övergripande operationen.  

Författarna skiljer sig åt i beskrivningen av en process, men majoriteten väljer att förklara en 

process som en följd av flera operationer. Slack et al (2007) har samma synsätt, en övergripande 

funktion som består av flera delfunktioner, men använder bara benämningarna tvärtom. 

Fortsättningsvis avses Waters (2002), Stonebraker & Leong (1994) samt Melnyk & Denzler 

(1996) definition när uttrycket process används, då detta verkar vara det mest allmängiltiga.  

Mellan operationerna finns det interna leverantörer och interna kunder (Slack et al, 2007; 

Waters, 2002). För att öka effektiviteten av den övergripande operationen bör dessa interna 

intressenter behandlas likvärdigt externa leverantörer och kunder, exempelvis gällande 

leveransservice och information (Slack et al, 2007). Stonebraker & Leong (1994) beskriver också 

vikten av information. De menar att kommunikation och information, i viss utsträckning, 

underlättar och uppmuntrar kopplingen mellan operationerna i processen. Speciellt då det kan 

vara komplext att styra en process eftersom operationerna kan vara av olika art och svåra att 

integrera. 

Waters (2002) tar också upp svårigheterna med att styra en process och förklarar förekomsten 

av buffertar. Buffertar, i form av till exempel råmaterial- eller produktlager, kan byggas mellan 

operationerna för att isolera och på så sätt undvika eventuella störningar eller avbrott i 

processen. Detta kan dock leda till ökade kostnader, förhindrande av kommunikation och 

innebära att produkterna rör sig långsammare genom kedjan. (Waters, 2002) 

Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att utvärdera och analysera ett företags processer utifrån tid, 

kvalitet och kostnad för att skapa ett effektivt processfokus i förändringsarbete. Syftet med 

detta är att minska förekomst av fel och störningar, effektivisera verksamheten och/eller införa 

nya arbetssätt. 

3.2.3 Material- och produktionsstyrning 
Material- och produktionsstyrning är en benämning på beslut som tas i syfte att planera och 

styra produktionen på en taktisk och operativ nivå. Detta utförs, enligt Olhager (2000), för att 

uppfylla övergripande mål som finns uppsatta i affärsplanen. De övergripande målen är 

exempelvis hög leveransservice, låga tillverkningskostnader, och låga kapitalbindningskostnader. 

Enligt Lumsden (1998) kan planeringen för distribution och för tillverkning ha olika 

utgångspunkter, men grunden bygger, i de flesta företag, på ett MRP-system (Material 

Requirement Planning) som av Lumsden (1998) definieras som ett pushsystem. Motsatsen till 
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ett pushsystem benämns som ett pullsystem, och åsikterna om dessa begrepps betydelse går 

isär, varför en närmare beskrivning av de båda finns nedan. 

Pushsystem 

Lumsden (1998) definierar pushsystem som ett styrsystem där artiklarna trycks ut genom 

verkstaden. Grosfeld-Nir et al (2000) resonerar liknande och menar att ett processteg är push 

om det arbetar så länge det finns material som ska produceras och att ett system är push om 

samtliga steg är push. Detta resonemang förs även av Melnyk & Denzler (1996), och de lyfter 

upp problematiken med att arbeta på detta sätt. När material trycks ut genom produktion blir 

ledtiderna långa och risken för att köer byggs upp är hög. Detta resulterar i att det tar längre tid 

innan kvalitetsfel upptäcks och ett stopp i en produktionsdel innebär att arbete byggs upp före 

den delen som kan ta lång tid att ta igen. 

Pushsystem är fördelaktigt på det sätt att varje operationssteg hålls arbetande så länge material 

finns i kö, alltså en minimering av outnyttjad tid. Dessutom behöver flödet inte koordineras 

mellan operationsstegen, exempelvis om det är flera parallella steg som är beroende av ett 

föregående så är det bara att skicka vidare materialet när det klart utan att vänta på order på 

två eller flera håll. (Melnyk & Denzler, 1996) 

En mer övergripande definition är den att pushsystem är ett produktionssystem baserat på 

spekulativ och prognostiserad efterfrågan (Martinich, 1997; Buzacott & Shanthikumar (1993) i 

Grosfeld-Nir et al, 2000). Denna syn kan anses vara likvärdig den Lumsden (1998) och Grosfeld-

Nir et al (2000) har, endast applicerad på en högre nivå. Företaget planerar produktionen 

utefter vad det tror kunderna efterfrågar och sedan trycks produkterna genom produktionen, 

där operationerna utförs så länge det finns material. Även Christopher (2005) förklarar 

pushsystem på detta sätt och poängterar att ett pushsystem därmed förutsätter att efterfrågan 

går att prognostisera på ett realistiskt sätt. 

Pyke & Cohen (1990) menar också att pushsystem är baserat på prognoser och förklarar att det 

innebär att produktion sker innan ett behov uppstår. De påpekar dock att det finns ytterligare 

kännetecken på push. Graden av centralisering anses vara en faktor som avgör huruvida ett 

system är push eller inte. Pyke & Cohen (1990) beskriver att ett system anses vara push om 

informationen som används i beslutsprocessen rörande produktion är global och om 

beslutsfattandet är centraliserat och beordring bestäms av nettobehov, ackumulerad ledtid och 

feedback. Detta bygger på att strategier för prognostisering och planering av produktion för hela 

företaget, inte bara verksamhetsavdelningar, bestäms på en hög, central nivå. Produktionen 

utförs därefter på kortast möjliga tid. 

Pushsystem är historiskt sett mest använt, men industrin går mot vad som kallas lean 

manufacturing, vilket anses vara ett pullsystem. Detta har resulterat i en trend där 

informationen om flödet av materialet blir viktigare än informationen om separata delar, vilket 

skiljer sig mot ett pushsystem. (Sader & Sorensen, 2010) 
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Pullsystem 

Åsikterna kring vad som definierar ett pullsystem är inte lika spridda som för pushsystem. 

Grosfeld-Nir et al (2000) menar att ett steg i ett pullsystem endast arbetar eller står stilla om 

information från ett steg nedströms säger det, till skillnad från i ett pushsystem där arbete 

utförs så länge det finns material. På grund av detta måste både materialflöde och 

informationsflöde specificeras i ett pullsystem, medan materialflöde är det enda drivande i ett 

pushsystem (Sader & Sorensen, 2010). 

Denna definition styrks av flera författare. Lumsden (1998), Melnyk & Denzler (1996), 

Christopher (2005) och Martinich (1997) beskriver alla hur pullsystem baseras på att produktion 

endast sker när ett behov redan har uppstått och att det är behovsidentifieringen som triggar 

produktionen. Detta sträcker sig från kund, uppströms i kedjan av operationer, ända fram till 

första produktionssteget och innebär att mycket små eller inga köer skapas mellan 

operationerna. Det faktum att produktionsnivåerna bestäms av direkt efterföljande operations 

konsumtion och därmed använder sig av lokal information, innebär att ett pullsystem 

decentraliserar beslutsfattandet (Pyke & Cohen, 1990).  

När tillverkning sker med ett pullsystem är det lättare att upptäcka problem i produktionen, som 

annars kan döljas av lager eller köer. Ett pullsystem avslöjar vilka operationssteg som är 

flaskhalsar, det vill säga vad det är som förlänger ledtiden. Detta gör att det uppmärksammas 

vad som behöver åtgärdas av verksamhetsledningen för att effektivisera produktionen och 

skapa ett jämnare flöde. (Christopher, 2005) 

I och med att det inte skapas några större, bestående köer blir det inte bara lättare att upptäcka 

problem i produktionen, utan det förhindrar också att det byggs köer framför flaskhalsar. Dock 

kräver ett pullsystem att den som bestämmer takten, kunden eller en operation, lägger order 

bakåt i kedjan i en jämn rytm för att skapa ett balanserat flöde. (Melnyk & Denzler, 1996) Om 

behovsflödet inte är jämnt eller om operationerna arbetar i olika takt innebär det att outnyttjad 

tid skapas i produktionen och flödet blir mindre effektivt (Waters, 2002). Förutom ett balanserat 

flöde är det dessutom viktigt med ett kontinuerligt informationsflöde rörande ändringar för 

leveranstid, kvantitet eller produktmix. Överlag krävs ett mer koordinerat arbetssätt i ett 

pullsystem än i ett pushsystem. (Melnyk & Denzler, 1996) 

Kombinerat push och pull 

Med tanke på att det inte finns endast en definition på vad push och pull är, försvåras 

möjligheten att klassificera ett system som antingen det eller det andra. Grosfeld-Nir et al 

(2000), som ändå har valt att definiera push och pull, konstaterar till exempel att litteraturen 

allmänt säger emot varandra gällande vad som är vad, och att det inte finns en enhällig sanning. 

Vissa författare hävdar till och med att det varken är möjligt eller användbart att identifiera 

något som antingen push eller pull, utan att alla system och funktioner innehåller push och pull 

till olika grad. Pyke & Cohen (1990) är några utav dessa. Enligt deras metod för klassificering har 
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MRP, som generellt anses vara push, drag av pull och Kanban, som generellt anses vara pull, 

drag av push. De menar att fenomenet med kombination av push och pull kan ses i alla system. 

Grosfeld-Nir et al (2000) tar också upp liknande exempel där olika val av definition eller olika 

förutsättningar ger olika klassificeringsresultat för exakt samma system. Enligt dem är 

exempelvis inte lönt att skilja på push och pull om produktionen är en linjeproduktion med 

begränsade buffertlager. Systemet är i sådana fall precis lika mycket push som pull. 

Istället för att klassificera ett system som antingen push eller pull och styra utifrån det, anser 

vissa att det kan vara mer effektivt att definiera systemets utformning och använda sig av ett 

kombinerat push- och pullsystem.  Sader & Sorensen (2010) föreslår att för att bestämma vilket 

slags produktionskontrollsystem som ska användas ska flödesvägar för jobb och information, 

triggningsmekanismer och när resurser ska arbeta eller stå på tomgång beskrivas. När detta är 

gjort kan beslut tas rörande vilka delar i produktionen som kommer att styras med pull och vilka 

som kommer att styras med push.  

Triggningen av en operation, alltså den signal som ger instruktioner om vad som ska göras och 

när, kan antingen vara en generell som säger att arbete ska utföras så fort som möjligt så länge 

det finns material eller vara specifik från en efterföljande operation. Den förra indikerar att 

operationen är push, medan den andra att operationen är pull. Realtidssignaler är ett grundkrav 

för att pull ska fungera i en operation. (Sader & Sorensen, 2010) 

Huang & Kusiak (1998) är inne på samma spår som Sader & Sorensen (2010). De hävdar att 

beslut rörande om produktionen ska styras med push eller pull beror på karaktären av 

operationssteget. Det vill säga att olika steg kan styras på olika sätt i en och samma produktion. 

En styrning på detta sätt skulle leda till reducerade PIA-lager (lager för produkter i arbete), 

kortare ledtider för leverans med bibehållen och förbättrad leveranspålitlighet samt ökad 

produktivitet och nyttjandegrad på maskinerna. Huang & Kusiak (1998) tar upp kritiska steg, 

värdeskapande steg, flaskhalssteg, batchproduktionssteg och monteringssteg som möjliga 

definitioner, där det är styrningen av flaskhalssteg som kan påverka graden av PIA, 

produktiviteten och nyttjandegraden. De anser att steg fram till och med flaskhalsar ska styras 

med pull för att öka sannolikheten för ett synkroniserat flöde genom minskad PIA, ökad 

produktivitet och ökad nyttjandegrad i det steget. 

Steinbrunner (2005) och Takahashi & Nakamura (2004) är ytterligare förespråkare för 

hybridsystem med push och pull. Den förra menar att kombinationen av de båda systemen gör 

att de bästa från båda världar kan fås och de senare hävdar i sin studie att ett hybridsystem av 

push och pull är överlägset både rena push- och pullsystem. 

Steinbrunner (2005) konstaterar att allt fler företag använder sig av pullsystem, men påpekar att 

pull inte är lämpligt att använda på hela produktionen. Han menar att pushsystemen ofta 

innebär omfattande planering, något som ibland överskuggas i pullsystemen på grund av 

entusiasmen för att eliminera slöseri. Däremot bidrar pullsystemen med det viktiga synsättet att 
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eliminera slöseri på så sätt att fokus ligger på att skapa värde genom hela processflödet och inte 

bara optimera i isolerade punkter i processen, vilket är mer vanligt i pushsystemen. 

Steinbrunner (2005) menar också att pullsystemet bidrar till att informationsflödet i processen 

blir enklare och mer korrekt. Han sammanfattar sina teorier om ett lyckat hybridsystem genom 

att påpeka att det måste finnas ett visst intresse för att planera, en omfattande kommunikation 

mellan alla led i kedjan, omfattande kunskap om produkterna som produceras och utbildning av 

personal. 

Takahashi & Nakamura (2004) använder sig av en matematisk modell för att bestämma vad som 

presterar bäst av ett pushsystem, ett pullsystem eller ett hybridsystem av både push och pull. 

Prestationsmått i studien är varians av producerade kvantiteter och varians i lager och dess 

effekt på bland annat ledtid för interna transporter. De kommer fram till att ett hybridsystem är 

mer effektivt då det har lägre varians i producerade kvantiteter och lager, vilket innebär att ett 

effektivare flöde skapas och kapacitet i produktionen utnyttjas bättre. 

3.3 Synkronisering 
En synkronisering av logistiken mellan aktörer i en leverantörskedja syftar, enligt Bowersox et al 

(2002), till att koordinera flöden av material, produkter och information. Detta för att minimera 

dubbelarbete, överflöd samt kötid. Det optimala målet med synkronisering är, enligt Bowersox 

et al (2002), att produkter som levereras aldrig lagerhålls utan går direkt till värdeskapande 

aktiviteter. Leverantörskedjan kan, i detta examensarbete, representeras av de interna 

avdelningarna där varje avdelning representerar en leverantör och en kund.  

Enligt Slack et al (2007) innebär synkronisering att samma outputflöde fås i varje 

produktionssteg. Detta innebär att produktionen kommer att ske med så kallad ”trumslagspuls”, 

med precis den takt som behövs för att uppnå efterfrågad kvantitet under en viss tid. En form av 

utjämning som är lik synkronisering är, enligt Slack et al (2007), heijunka som beskrivs närmare i 

kapitel 3.3.2 Effekter av ökad synkronisering nedan.  

Mattsson (2002) beskriver synkronisering som en form av samverkan för att skapa effektiva 

materialflöden och ett högt resursutnyttjande. Att skapa effektiva materialflöden kan innebära 

till exempel att leverera rätt saker till rätt kund, i rätt tid, och ofta på så kort tid som möjligt. 

Därför kan kopplingar göras till att förbättra leveransservice mellan olika aktörer i 

leverantörskedjan. Oskarsson et al (2006) beskriver leveransservice som att tillfredsställa 

kunden utifrån sex stycken leveransserviceelement; ledtid, lagertillgänglighet, 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, flexibilitet/kundanpassning och information. För detta 

examensarbete handlar det om intern leveransservice eftersom aktörerna agerar inom ett och 

samma företag. Effekter som uppstår på leveransserviceelementen som en följd av 

synkronisering tas upp i kapitel 3.3.2 Effekter av ökad synkronisering nedan.  
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3.3.1 Tillvägagångssätt 
Mattsson (2002) beskriver tillvägagångssättet för processynkronisering genom att dela upp den i 

två olika dimensioner; kapacitetsdimension och materialflödesdimension. Det gäller att 

maximera båda dessa för att få en process som är väl synkroniserad. Melnyk & Denzler (1996) 

beskriver Drum-Buffer-Rope som ett sätt att synkronisera flödet. Trumman representerar den 

långsammaste sektionen som sätter takten genom hela kedjan. Lagren kan bestå av tid eller av 

produkter och är placerade innan kritiska sektioner. Detta för att den kritiska sektionen inte ska 

bli stillastående vid oväntade variationer eller problem. Som en symbol för att dra materialet till 

rätt plats i rätt tid finns repet. Detta styr flödet från den kritiska sektionen och de tidigare 

liggande sektionerna. Vollmann et al (2005) likställer synkronisering med Just In Time, 

fortsättningsvis JIT, som behandlas mer ingående i kapitel 3.4.2 Just In Time nedan. 

Kapacitetsdimensionen 

Mattsson (2002) menar att kapacitetsdimensionen avser att balansera resursernas kapacitet 

mellan delarna i leverantörskedjan, och även hur mycket av resurserna som utnyttjas. Detta gör 

att kapacitetsutnyttjandet blir högt utan att buffertlager uppstår mellan de olika stationerna. Ur 

ett balanseringsperspektiv är detta positivt eftersom lager försämrar materialflödesdimensionen 

då balansen i materialflödets tillgång och efterfrågan försämras.  

Då variationer i efterfrågan aldrig kan vara helt stabila är det, enligt Mattsson (2002), inte 

möjligt att balansera tillgångar och efterfrågan genom att bara titta på kapaciteten. Exempelvis 

kan störningar medföra att förändringar kan uppstå i kapacitetsbehovet. Mattsson (2002) menar 

att hänsyn även måste tas till resursutnyttjande och materialflöden vilket medför att det är 

flaskhalsen som måste bestämma produktionstakten.  

Resursutnyttjande kallas av Slack et al (2007) för nyttjandegrad och beskriver hur mycket av 

resurserna som utnyttjas i förhållande till dess maximala kapacitet. En nyttjandegrad på mindre 

än 100 % innebär att det finns outnyttjad tid för resurserna. Nyttjandegraden beror på med 

vilken hastighet input till operationen i en process inkommer och hur lång tid det tar att utföra 

operationen. Inkommer det input med samma takt som för att omvandla input till output fås en 

nyttjandegrad på 100 %. Minskas takten som input levereras med och operationstiden hålls 

konstant minskar nyttjandegraden och således ökar också den overksamma tiden för 

operationen. Inkommer input fortare än vad det tar att omvandla den till output är 

nyttjandegraden visserligen 100 %, men det uppstår däremot köer och väntetider. (Slack et al, 

2007) 

För att anpassa resursutnyttjandet beskriver Mattsson (2002) begränsningsteorin som återges 

nedan anpassat efter en intern leverantörskedja.  

1. Identifiera den trånga sektionen. 
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2. Se till att den trånga sektionen använder maximal kapacitet. Detta kan göras genom att 

kontrollera att resurserna räcker till samt kontrollera att störningar inte uppstår i 

inputen till stationen. 

3. Anpassa resursutnyttjandet i sektionerna kring den trånga sektionen så att dessa 

producerar precis det som behövs. 

4. Försök att öka kapaciteten i den trånga sektionen så att den totala produktionen kan 

öka. 

Denna kan utföras flera gånger efter varandra eftersom nya flaskhalsar oftast blir synliga när en 

flaskhals elimineras. (Mattsson, 2002) 

Materialflödesdimensionen 

Ett idealt flöde består, enligt Mattsson (2002) av kontinuerlig förädling och förflyttning. Detta är 

dock inte möjligt att uppnå av olika anledningar, till exempel på grund av att flödeshastigheten 

varierar i olika steg. Eftersom flödet inte kan bli kontinuerligt samt för att störningar inte ska 

fortplantas genom kedjan ska delarna i flödet frikopplas från varandra. Detta görs, enligt 

Mattsson (2002), genom att skapa buffertlager mellan stationerna.  

Även PIA kan ses som en form av lager, dock är de nödvändiga eftersom detta innefattar 

stationer med värdeskapande aktiviteter. Detta betyder att alla lager inte stör balansen av 

materialflödet. (Mattsson, 2002) 

Synkronisering mellan olika avdelningar kan ske med olika metoder. Mattsson (2002) föreslår 

exempelvis beställning med ekonomisk orderkvantitet som utförs genom order och 

orderbekräftelse, samt Kanban som sker med mindre kvantiteter och därför, enligt Mattsson 

(2002), betraktas som mer långtgående synkronisering. Kanban diskuteras närmare i kapitel 

3.4.3 Kanban. 

3.3.2 Effekter av ökad synkronisering 
I företag idag har fokus förflyttats från att tillverka till lägst pris till att producera det kunderna 

vill ha, när de vill ha det och till önskad kostnad och kvalitet. Företag har alltså blivit mer 

kundfokuserade istället för prisfokuserade. (Melnyk & Denzler, 1996) 

Styrning av operationer innebär att på ett effektivt sätt använda resurserna för att producera 

produkter och tjänster som tillfredsställer kunderna. Enligt Slack et al (2007) finns det fem 

prestationsmål som ingår i detta övergripande mål; kvalitet, tid, pålitlighet, flexibilitet och 

kostnad. Melnyk & Denzler (1996) beskriver inte mål på samma sätt, men menar att strävan i ett 

företag bör vara att skapa värde. Värde skapas genom att fokusera mer eller mindre på tid, 

flexibilitet, kvalitet eller kostnader. De lyfter alltså upp fyra av de fem prestationsmål som Slack 

et al (2007) talar om. 
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Jämförs dessa prestationsmål med Oskarsson et als (2006) definition på leveransservice hittas 

flera likheter. Oskarsson et al (2006) definierar leveransservice enligt sex stycken 

leveransserviceelement; ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, 

flexibilitet/kundanpassning och lagertillgänglighet. De menar att ett företag som kan hantera 

dessa element kan sägas ha bra kundservice och poängterar att en bra leveransservice bör 

eftersträvas mot både interna och externa kunder.  

Det är alltid kundens uppfattning som räknas gällande leveransservicen och det spelar ingen roll 

hur bra leveransservice leverantören anser att de har eftersom kundens missnöje kan uppstå 

ändå. Det är alltså viktigt att ha en dialog med kunden om vad denne förväntar sig. Detta är lika 

viktigt om kunden är intern, det vill säga vid leveranser mellan olika avdelningar inom samma 

företag. (Oskarsson et al, 2006) I Figur 4 nedan illustreras leveransserviceelementen enligt 

Oskarsson et als (2006) beskrivning. 

 

Figur 4 - Leveransserviceelementen baserad på Oskarsson et al (2006). 

Elementen kan inte betraktas isolerade från varandra eftersom kunden alltid upplever den 

totala leveransservicen och den beror av kombinationen av alla element. Exempelvis spelar det 

ingen roll om leverantören har hög lagertillgänglighet om leveranspålitligheten ändå är dålig. På 

samma sätt är informationsutbytet viktigt eftersom det inte tjänar någonting till att korta 

ledtiderna om kunden inte efterfrågar kortare ledtider. (Oskarsson et al, 2006) 

Slack et al (2007), Melnyk & Denzler (1996) samt Oskarsson et al (2006) tar alltså tillsammans 

upp sju stycken delar som viktiga mål eller fokuseringar för företag; kvalitet, ledtid, 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, flexibilitet/kundanpassning och 

lagertillgänglighet. Dessa fokuseringar kan i olika grad förändras som en följd av ökad 

synkronisering. De som kan komma att beröras i detta examensarbete, och i så fall hur, 

diskuteras i respektive underrubrik nedan.  
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Heijunka  

Heijunka är ett japanskt ord som betyder utjämnat flöde och är starkt kopplat till synkronisering. 

Syftet med heijunka är, enligt Slack et al (2007), att jämna ut mixen och antalet aktiviteter över 

tiden för att outputen ska blir jämn. Genom att minska batcherna så att samma 

produktionsschema följs varje dag, menar Slack et al (2007) att kontrollen över 

produktionsplaneringen blir mer synlig för alla i kedjan. Dessutom minskar nivån av PIA mellan 

arbetsstationerna. Slack et al (2007) beskriver att heijunka kan appliceras på transporter genom 

att minska storleken på batcherna. Det innebär att transporter sker oftare, och därmed minskar 

lagernivåerna och flexibiliteten vid efterfrågeförändringar ökar.  

Ökad flexibilitet 

Flexibilitet innebär till vilken grad en operation kan förändras rörande vad för något den utför, 

hur det utförs eller när det utförs (Slack et al, 2007). Flexibilitet kan även innebära att vara 

flexibel mot kund. Oskarsson et al (2006) menar att detta krävs för att kunna göra 

kundanpassningar i form av till exempel kortare ledtider eller andra emballage. Slack et al (2007) 

menar att flexibilitet kan tillämpas på flera områden. Introducering av nya eller modifierade 

produkter/tjänster, brett utbud av produktmixen, volym- och leveranstidsvariation är exempel 

på hur en operation kan vara flexibel.  

Externt sett mäts ett företags flexibilitet i hur smidigt och snabbt verksamheten kan svara på 

förändringar och osäkerhet hos marknaden. Internt påverkar flexibiliteten nedlagd tid på 

operationen och pålitligheten i leveransen. En flexibel operation är förberedd och anpassad för 

olika situationer, vilket minskar behovet av att ställa om inför en avvikande händelse. 

Möjligheten att kunna fördela resurser där de bäst behövs innebär också att verksamheten blir 

bättre på att leverera output vid utlovad tid, alltså ökad pålitlighet. (Slack et al, 2007)  

Ökad pålitlighet 

Mattsson (2002) kallar pålitlighetsmåttet för leveranstidshållning och menar att detta mått 

kommer att förbättras med ökad synkronisering. Ett annat ord för samma sak är det som 

Oskarsson et al (2006) använder, leveranspålitlighet. Leveranspålitlighet ingår som ett av de sex 

leveransserviceelement som Oskarsson et al (2006) beskriver. Det är ett mått på hur väl 

leverantören håller den utlovade ledtiden, vilket är ett viktigt mått eftersom många företag idag 

strävar efter att optimera sina lagernivåer. Oskarsson et al (2006) beskriver att det kan uppstå 

problem av både för tidiga och för sena leveranser, sena eftersom produktionen riskerar att 

stanna upp och tidiga då exempelvis platsbrist kan råda i lagret.  

Förutom att pålitlighet påverkar kundens benägenhet att åter välja en tjänst eller en produkt, 

påverkar det även operationernas effektivitet internt. I en process innebär en försenad input 

från en tidigare operation att väntetid uppstår. Nyttjandegraden av resurser och operationens 

effektivitet minskar därmed.  En lägre nyttjandegrad genererar i sin tur en högre styckkostnad 

och uppehållet i det naturliga flödet, som den saknade inputen orsakar, minskar operationens 

stabilitet. Löper flödet genom en operation stabilt tillåts de anställda att koncentrera sig på att 
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utföra sitt arbete så bra som möjligt och även hitta förbättringar, istället för att rikta 

uppmärksamhet åt saknad input. (Slack et al, 2007) 

Ökade informationskrav 

För att synkronisering ska fungera måste det finnas ett effektivt informationssystem där det är 

möjligt att få, och dela med sig av nödvändig information till andra aktörer i leverantörskedjan 

(Mattsson, 2002; Bowersox et al, 2002; Christopher, 2005). Mattsson (2002) menar att detta 

oftast inte är ett tekniskt problem då dagens teknik är väl utvecklad. Problemet ligger oftare i en 

ovilja hos aktörerna i leverantörskedjan att dela med sig av informationen på grund av 

exempelvis brist på förtroende. Bowersox et al (2002) instämmer i detta. De menar att varken 

intern eller extern informationsdelning fungerar på ett tillfredsställande sätt och att detta beror 

på att chefer ofta är väldigt funktionsorienterade. Om cheferna börjar dela med sig av 

information kommer de snart att se fördelarna med detta, vilket kommer att leda till ett mer 

omfattande informationsutbyte med tiden (Bowersox et al, 2002). I detta examensarbete 

behandlas endast de interna aktörerna vilket innebär att informationsutbytet ska ske internt. 

Information är även viktigt ur ett leveransserviceperspektiv. Oskarsson et al (2006) beskriver till 

exempel vikten av att leverantören får information om kundens efterfrågan tidigt, så att 

planeringsmöjligheten ökar. Kunderna i sin tur vill ofta veta vilken leveransservice de kan 

förvänta sig, och ibland finns intresse av till exempel lagersaldo. (Oskarsson, 2006) Enligt 

Olhager (2000) är information även viktigt om störningar uppstår. Det gäller såväl internt som 

externt. Internt gällande exempelvis kvalitetsproblem eller driftsstörningar och externt om till 

exempel förseningar uppstår. 

Förutom att information kan komma direkt från aktörerna kan också indirekt information delas 

om kunder har tillgång till eller vetskap om hur leverantörerna arbetar. Detta kan också påverka 

synkroniseringsgraden. Slack et al (2007) menar att om kunder har hög grad av insyn i 

produktionen, det vill säga att kunderna upplever, har en delaktighet i, eller utsätts för 

operationerna, är det mer troligt att de förväntar sig variation på output och kräver kortare 

ledtider. Detta innebär att det blir svårare att standardisera och nyttjandegraden av resurserna 

blir låg. En lägre grad av insyn innebär att kunderna blir mer toleranta mot längre ledtider och 

begränsar sina krav vad gäller variationer på output. (Slack et al, 2007) 

Lägre lagernivåer och högre leveranssäkerhet 

Mattsson (2002) menar att ett sätt att mäta graden av synkronisering är att mäta buffertlagren 

mellan varje station. Desto lägre lagernivåer det är, desto högre grad av synkronisering är det. 

Detta beror på att en högre grad av synkronisering ger en strävan efter att, till efterföljande del i 

kedjan, leverera det som efterfrågades i rätt kvantitet och i rätt tid. (Mattsson, 2002) 

Detta kan kopplas till Oskarsson et als (2006) beskrivning av leveranssäkerhet och 

lagertillgänglighet. Leveranssäkerhet innebär att rätt vara, i rätt mängd och rätt kvalitet 

levereras. Detta mått förväntas, av kunden, vara högt. Det som kan påverka leveranssäkerheten 



Kapitel 3 - Referensram 

25 

 

kan vara bristande rutiner, både inom dokumentation och inom orderhantering. 

Lagertillgänglighet är, enligt Oskarsson et al (2006) ett mått på hur många order eller orderrader 

som kan levereras direkt vid beställningen, vilket Olhager (2000) översätter som ett mått på hur 

mycket material som fysiskt finns tillgängligt på lagerhyllan. Detta innebär att produkter som 

anpassas efter kundens särskilda önskemål, inte har något mått på lagertillgänglighet. 

(Oskarsson et al, 2006)  

Kortare ledtider 

Genom att öka graden av synkronisering kan, förutom lägre kapitalbindning och förbättrad 

utnyttjandegrad, ledtiderna kortas (Mattsson, 2002). Detta beror på att väntetiderna minskar 

och därmed den totala tiden genom kedjan. Ledtid definieras, av Oskarsson et al (2006), som 

den tid det tar från att en order är lagd tills att leverans har skett, alltså tiden för att utföra en 

order- och leveransprocess. Inom denna ledtid kan flera order och leveransprocesser ske, 

exempelvis till underleverantörer. Beroende av situation kan det vara viktigt att ledtiden är kort, 

men viktigast är ofta att den ledtid som utlovats hålls vilket kan kopplas till leveranspålitlighet 

som beskrivs ovan. (Oskarsson et al, 2006) Ledtider förekommer även internt, inom exempelvis 

produktion där det gäller tiden för till exempel påfyllanden av lager (Olhager, 2000).  

Den mest uppenbara fördelen med kort ledtid är att det är något som kunderna uppskattar. En 

kort ledtid mot kund ger ett mer attraktivt erbjudande. Det finns ytterligare interna, positiva 

effekter med att korta ledtiden som exempelvis minskade lager. Desto snabbare en produkt går 

igenom en process, desto mindre tid ligger den i lager. (Slack et al, 2007; Melnyk & Denzler, 

1996) Små lager innebär enligt diskussion ovan högre grad av synkronisering. Kortare ledtider 

kan därmed inte bara tolkas som en effekt av synkronisering utan också som något som bidrar 

till ökad synkronisering. 

En kort ledtid i denna aspekt kan också innebära minskad risk för felprognostisering eller fel i 

andra uppskattningar eftersom prognosen i så fall endast behöver gälla för en kortare period i 

tidshorisonten. (Slack et al, 2007) Vidare menar Melnyk & Denzler (1996) att kortare ledtid ökar 

kvaliteten, då det ställs högre krav på att göra saker rätt från början, och dessutom förbättras 

flexibiliteten, eftersom det skapas mer slacktid som kan utnyttjas till att göra produktionen mer 

flexibel. Alla dessa fördelar tillsammans borde dessutom i längden resultera i att kostnaderna 

reduceras. (Melnyk & Denzler, 1996) 

Melnyk & Denzler (1996) presenterar sju strategier för att reducera ledtider 

•  Förenkla system 
•  Systemintegration 
•  Standardisera 
•  Parallella aktiviteter 

•  Varianskontroll 
•  Automatisering 
•  Utöka resurser 
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Strategierna kan bygga på varandra eller utföras var för sig. Systemintegration är exempelvis ett 

naturligt nästa steg efter en förenkling av systemet. För att förenkla systemet eller processen 

bör alla operationer som ingår granskas med hänsyn till vad som utförs i dem och vad anställda 

tror utförs. Steg i operationer som inte bidrar med något värde eller inte genererar det som 

förväntas ska tas bort, kombineras med andra steg eller förändras så att inte bara värde skapas, 

utan också rätt värde skapas. (Melnyk & Denzler, 1996) 

Efter att ha tagit bort onödiga operationssteg i processen och sammanfört operationssteg med 

gemensamma mål är det lämpligt att bryta ner barriärerna mellan operationsstegen och 

integrera dem. Förutom att gemensamma mål måste upprättas och delges till alla operationer i 

processen är det viktigt att det råder samförstånd mellan operationsstegen. Det kan uppstå 

problem, och därmed ofta fördröjningar i ledtid, om operationerna i processen inte är 

koordinerade. Det vill säga att ett steg skickar iväg material eller information till efterföljande 

steg utan att det förväntas eller ens finns kapacitet att motta det. Alltför starka barriärer mellan 

steg blir ”svarta hål” där saker försvinner och det tar onödig tid att reda upp problemen.  

(Melnyk & Denzler, 1996) 

Standardisering av processen syftar till att förenkla för anställda att utföra operationen och 

därmed korta ledtider. Det blir lättare och går snabbare att hantera material och information 

om det alltid görs på samma sätt. Ledtiden minskas också om operationer som inte måste 

utföras i direkt följd efter någon annan kan utföras parallellt med operationer som måste göra 

det. (Melnyk & Denzler, 1996) 

En oförutsägbar process karakteriseras av avvikelser från det normala utförandet och många 

företag lägger in bufferttid i ledtiden för att hantera detta. Ett bättre sätt att hantera detta är att 

analysera vad det är som kan variera i en process och identifiera och eliminera eller kontrollera 

källorna till detta. JIT-management är ett typiskt verktyg för att kontrollera varianser. (Melnyk & 

Denzler, 1996) 

De sista strategierna, automatisering och utöka resurser, berör mer produktionsmiljön än själva 

processen. Automatisering av processen bör göras om det finns nyare och bättre teknologi som 

kan förbättra ledtiden och om det är maskinresurser som är problemet snarare än processen i 

sig. Utökade resurser handlar helt enkelt om att öka antalet anställda, maskiner och/eller 

material eller att höja utbildningsnivån för att kunna producera fortare. Detta är ett vanligt 

förfarande vid flaskhalsoperationer. (Melnyk & Denzler, 1996) 

Med hänsyn till diskussionen i början av detta kapitel kan slutsatsen dras att flera av dessa steg 

inte bara bidrar till att korta ledtiderna utan också bidrar till att höja graden av synkronisering. 

En enkel och integrerad process med koordinerade operationer där variationer kontrolleras 

skapar en process i samverkan där möjligheterna för att leverera rätt saker till rätt kund i rätt tid 

ökar, vilket Mattsson (2002) beskiver som synkronisering.  
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3.4 Lean manufacturing 
Lean på svenska betyder mager och är en filosofi som, av många, starkt förknippas med Toyota 

Production System (TPS) (Wikipedia 2011, jan 24). Womack & Jones (1996) beskriver lean i 

korthet som: 

”…a way to do more and more with less and less – less human effort, less equipment, less time, 

and less space – while coming closer and closer to providing customers with exactly what they 

want.” (Womack & Jones, 1996, s.15) 

TPS utvecklades av Taiichi Ohno från Japan som en reaktion på den ekonomiska kris som 

drabbade Japan efter andra världskriget (Dennis, 2002; Liker, 2004). Under denna tid, beskriver 

Liker (2004), att massproduktion i löpandebandform var strategin i USA, genom Fordismen och 

Taylorismen. Produktionssättet passade dock inte i Japan på grund av att kundefterfrågan var 

mindre och behovet av variation större. Detta medförde att Ohno, istället för att minska 

kostnaden per enhet minskade ledtiderna och öka flexibiliteten, vilket samtidigt innebar bättre 

kvalitet samt utnyttjande av plats och utrustning, högre kundnöjdhet och bättre produktivitet. 

Istället för att minska kostnaden per producerad enhet gjorde Ohno vad han kunde för att 

eliminera icke värdeskapande aktiviteter, även kallade slöseri (Liker, 2004). Ohno definierade sju 

typer av slöserier som skulle elimineras (Ortiz, 2006; Sörqvist, 2004; Melnyk & Denzler, 1996): 

1. Överproduktion – Att producera mer än vad som efterfrågas. 
2. Väntetid – Uppkommer på grund av icke synkroniserade processer. 
3. Transport – Av produkter mellan olika steg. 
4. Överarbete – Bristande arbetsprocess, exempelvis arbete som utförs flera gånger. 
5. Lager – Lagring mellan stationer kan elimineras genom effektivare processer. 
6. Rörelse – Om personalen måste förflytta sig onödiga sträckor. 
7. Omarbete – Produkter som blir defekta behöver repareras, vilket inte tillför något värde. 

 
Womack & Jones (1996) har i efterhand lagt till en punkt, nämligen design som kunderna inte 

har efterfrågat speciellt. Arbetet med designen tillför då inget värde för kunden. Melnyk & 

Denzler (1996) tar även upp slöseri med tid, slöseri med kunskap och slöseri med pappersarbete. 

Tid och pappersarbete antas dock i fortsättningen kunna ingå i övriga punkter. 

Enligt Womack & Jones (1996) leder ”lean-tänk” till ett sätt att identifiera vart värdet finns, 

ordna dessa aktiviteter optimalt, utföra dem närhelst de behövs utan störningar och göra dem 

mer och mer effektiva. De aktiviteter som är värdeskapande kan definieras som allt som kunden 

är villig att betala för (Wikipedia 2011, 24 jan).  

Modeller och sätt att tänka som vanligtvis förknippas med lean är till exempel JIT, 5S, och 

ständiga förbättringar. (Sörqvist, 2004; Dennis, 2002) I detta examensarbete ligger fokus på 

utjämnade flöden varför exempelvis 5S, som är en metod för ordning och reda, inte är intressant. 

Intressanta aspekter beskrivs närmare nedan. 
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3.4.1 Toyota Production System 
Liker (2004) menar att, vid anammande av TPS, är första steget att undersöka processen utifrån 

kundens perspektiv och ställa sig frågande till vad kunden vill ha. Detta gäller både de externa 

kunderna och de interna, i efterkommande tillverkningssteg. Utifrån detta kan de 

värdeskapande aktiviteterna särskiljas från de aktiviteter som inte är värdeskapande.  

TPS beskrivs ofta med hjälp av ett så kallat ”TPS-hus” som en symbol för strukturen att huset 

bara är stabilt om taket, väggarna och grunden är stabila. Taket representerar målet med TPS, 

alltså bästa kvalitet, kostnad, kundnöjdhet etc. Väggarna i sin tur består av JIT och Jidoka. JIT 

betyder att rätt vara ska vara på rätt plats, i rätt kvantitet och i rätt tid och Jidoka innebär att 

defekt material aldrig ska skickas vidare till nästa station samt att strävan är att automatisera. 

Inne i huset finns människorna som ständigt strävar efter att förbättra verksamheten och 

grunden byggs upp av grundläggande element som till exempel standardiserade och stabila 

processer och jämn produktion. (Liker, 2004) 

3.4.2 Just In Time 
JIT innebär enligt Oskarsson et al (2006) att ingen produktionsbuffert finns, alltså att materialet 

levereras precis när det ska användas. Denna metod är en del av lean och innebär att lagren 

mellan olika produktionssteg elimineras. Vanliga typer av JIT-leveranser beskrivs av Oskarsson et 

al (2006) vara exempelvis kitting och sekvensleveranser. Kitting innebär att materialsatser 

plockas ihop innan produktionssteget kort innan det behövs och sekvensleveranser som ett 

system där en sekvens av artiklar levereras i exakt rätt ordning. Detta är bra om det finns olika 

kombinationer av komponenter där kunden själv får välja sammansättning. Komponenterna 

levereras då i rätt ordning så att varje färdig produkt får den rätta sammansättningen. 

Enligt Liker (2004) är JIT ett leveranssystem som gör det möjligt att leverera i små kvantiteter 

och med kort ledtid. Likers (2004) definition av JIT är rätt vara i rätt tid och i rätt kvantitet, vilken 

stämmer överens med Oskarsson et als (2006) definition av leveransprecision. Det vill säga 

leveransserviceelementen leveranssäkerhet och leveranspålitlighet tillsammans. 

Waters (2002) beskriver många problem som ofta uppstår i företag, som ledningen oftast har 

försökt lösa genom att till exempel ha större lager, eller köpa extra kapacitet. Detta är till 

exempel långa ställtider, flaskhalsar, maskinhaveri, opålitliga leverantörer och för många 

förändringar. Att göra på detta sätt döljer dock bara problemet utan att lösa det, medan JIT ger 

ett annorlunda synsätt som löser problemen. JIT:s grundläggande syfte är enligt Waters (2002) 

att reducera slöserier genom att identifiera och lösa problem. Detta kan illustreras med hjälp 

av ”Den japanska sjön” som är en djup sjö där båtar åker över. Sjön representerar lagret med en 

mycket ojämn botten, och varje topp på botten representerar ett problem. Med en djup sjö 

behöver aldrig kaptenen bry sig om topparna. På samma sätt behöver inte produktionsledaren 

bry sig om problemen om lagret är stort. Om vattenytan sjunker blir dock topparna synliga och 

kaptenen måste ta hänsyn till dem. På samma sätt kommer flaskhalsar och problem att bli 
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synliga om nivån på lagret sänks i ett produktionsflöde och de måste således elimineras för att 

jämna ut flödet.  

I jämförelse med traditionella leveranser skiljer sig JIT på ett antal punkter som Lumsden (1998) 

tar upp. Denna skillnad visas i Tabell 1 nedan (Lumsden, 1998). 

Tabell 1 - Skillnader mellan traditionell och JIT-leverans. 

Traditionell leverans JIT-leverans 

•  Stora beställningskvantiteter 
•  Låg beställningsfrekvens 
•  Lång leveranstid 
•  Komplicerade beställningsrutiner 
•  Transportanpassat emballage 
•  Mottagnings- och kvalitetskontroll 

•  Små beställningskvantiteter 
•  Hög beställningsfrekvens 
•  Kort leveranstid 
•  Enkla beställningsrutiner 
•  Produktionsanpassat emballage 
•  Leverans direkt till produktion utan 

mottagningskontroll 

 

Enligt Tabell 1 innebär JIT att arbeta på ett enkelt sätt. Detta innebär dock inte att det alltid är 

enkelt att införa JIT som arbetssätt på grund av att det förändrar sättet att arbeta på genom 

hela organisationen, vilket innebär att förändringen måste vara väl förankrad. Waters (2002) 

menar dock att det är enklare i vissa typer av företag. Biltillverkare är ett sådant företag som 

beskrivs som mest fördelaktig för JIT, detta på grund av att de har massproduktion som bland 

annat ger en stabil miljö med standardprodukter och hög automatiseringsmöjlighet.  

Att integrera sina leverantörer i sin produktionsplanering leder till att lagren flyttas bakåt i 

kedjan vilket ger fördelar i form av exempelvis lägre kapitalbindningskostnader för 

leverantörskedjan som helhet. I detta examensarbete är leverantörskedjan intern vilket medför 

att detta förfarande är positivt för företaget som helhet. (Lumsden, 1998) 

Övriga fördelar med JIT som Lumsden (1998) tar upp är högre kvalitetsnivå, ökad flexibilitet och 

minskad risk för inkurans. Dessutom innebär de små beställningskvantiteterna fördelar som att 

lageromsättningshastigheten ökar, fel på produkterna upptäcks fortare, kortare köer framför 

varje produktionssteg, behovet av dyra redskap minskar och utrymmesbehovet minskar 

(Lumsden, 1998; Waters, 2002). 

Enligt Waters (2002) kan även vissa nackdelar förekomma med införandet av JIT. Dessa 

innefattar bland annat dyra investeringar, att det tar lång tid att införa och få accepterat, ökad 

stress i arbetsflödet och att produktionsflödet är känsligt för oregelbunden efterfrågan. 

Melnyk & Denzler (1996) beskriver JIT som ett sätt att producera output med minsta möjliga 

ledtid och till lägsta möjliga kostnad genom att eliminera slöserier. Detta ger en möjlighet att 

skapa ett jämnt och integrerat flöde. De menar att JIT kan användas i många olika syften, 

däribland lagerreduktion, förbättring av kvalitetskontroll, ledtidsreduktion och arbete med 
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ständiga förbättringar. (Melnyk & Denzler, 1996) Då detta examensarbete behandlar utjämning 

av flöden är lager- och ledtidsreduktion av stort intresse. 

Vollmann et al (2005) menar att ett bra sätt att få JIT att fungera på ett bra sätt är att kunden 

hämtar sina varor själv hos leverantören. Detta eftersom det innebär små och frekventa 

leveranser som kan vara svåra att uppnå från leverantörer eller från tredjepartstransportörer. 

De menar att om kunden själv sköter transporterna kommer det resultera i bättre information 

om förseningar, minskade transportkostnader och minskade osäkerheter i leveranserna.  

Beroende på hur pålitlig leverantören är med sina leveranser kan tidpunkten för leveransen 

läggas närmare tidpunkten för användning. Det optimala är att leveranserna sker precis när 

materialet ska användas, men detta innebär en risk att stå utan behövt material som måste 

vägas in vid beslutande av leveranstidpunkt. Det är viktigt att tänka på att en fullständig JIT-lina 

är mycket känslig för att en leverans inte kommer. Det kan innebära att hela produktionslinan 

stoppas och blir stillastående, vilket är mycket kostsamt. På grund av detta är det ofta mer 

fördelaktigt att inte anamma JIT fullt ut, utan ha små lager som skydd för denna typ av 

störningar. (Vollmann et al, 2005)  

Detta innebär att leveransen kan komma inom ett tidsfönster som Lumsden (1998) beskriver är 

ett vanligt sätt att hantera JIT. Han menar även att under förutsättning att planeringen fungerar 

som den ska finns inga restriktioner för att transporterna måste vara korta eller snabba. 

Huvudsaken är att de kommer i rätt tid.  

3.4.3 Kanban 
Kanban kommer från japanskan och betyder kort eller visuellt bevis (Olhager, 2000) tack vare att 

beställningen sker via så kallade Kanbankort. Oskarsson et al (2006) placerar detta 

beställningssätt i kategorin beställningspunktssystem som innebär att order läggs när en viss 

punkt i lagret nås. Kortet kan, enligt Oskarsson et al (2006) Placeras på en lämplig plats i 

buffertlagret, så att det blir synligt och kan skickas till exempelvis förrådet i lämplig tid för att 

buffertlagret ska fyllas på precis när det förra tar slut. Kanbankortet innehåller information om 

vilket artikelnummer som efterfrågas samt kvantitet och vart det ska.  

För att Kanban ska passa in i JIT-filosofin krävs, enligt Olhager (2000), att buffertlagren som finns 

mellan varje arbetsstation är små och synliga. Detta i sin tur medför att efterfrågan ska vara hög 

och jämn på de produkter som ska tillämpa Kanban samt att variationerna i efterfrågan är små. 

Det underlättar även om produkterna är standardiserade. (Olhager, 2000) Förutom om ovan 

nämnda fördelar inte är uppfyllda, rekommenderar inte Olhager (2000) att Kanban används om 

ställtiderna är långa eller om materialet som styrs är dyrt och platskrävande. Detta då ledtiderna 

ökar och kapitalbindningen blir hög. (Olhager, 2000) Tack vare att SIT AB:s produkter är både 

stora och dyra tyder detta på att det är tveksamt om det är fördelaktigt att tillämpa Kanban i SIT 

AB:s avropsprocess. 
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3.5 Modell för kartläggning och orsaksanalys 
Grunden för förbättringsarbete och problemlösning är fakta, förståelse och logik som tillåter att 

problem löses på ett systematiskt och analytiskt sätt. Det är viktigt att först ha en enhetlig och 

konkret bild av arbetet inom det aktuella problemområdet (Sörqvist, 2004). Oskarsson et al 

(2006) är också av den åsikten att beskriva och analysera nuläget är det första steget i ett 

förändringsarbete. Kartläggningen berör, enligt dem, bland annat aktiviteter, alternativa 

flödesvägar och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet. Detta kan kopplas 

till den konkreta bild som Sörqvist (2004) talar om då själva kartläggningen är ganska rakt på sak. 

Analysen av kartläggningen kan däremot vara svårare att göra. Symptomen på problemen är 

oftast tydligare än de bakomliggande orsakerna och därför bör orsaksanalysen bygga på en 

systematisk orsaksnedbrytning. Nedan beskrivs två modeller som kan användas vid 

förbättringsarbete, SIPOC-modellen och Ishikawadiagram. 

3.5.1 SIPOC 
SIPOC är en modell som beskriver en systemkarta av varje operation. SIPOC står för Supplier 

som levererar input; Input i form av material, arbete och information; Process som förvandlar 

input till output; Output i form av material, arbete och information; samt Customer som tar 

emot outputen. (Martin, 2007) Enligt Bicheno (2004) visar denna modell på att alla processer 

har samtliga av ovan nämnda aktörer, vilket är bra då det ger möjlighet att på ett systematiskt 

sätt att gå igenom en process. Enligt diskussion i kapitel 3.2.1 Operationer definieras operation 

som det som omvandlar input till output. En process i SIPOC-modellen kan alltså likställas med 

det som hittills har kallats för operation och kommer hädanefter att benämnas som detta.   

Även Sörqvist (2004) tar upp SIPOC-modellen som ett bra sätt att genomföra en kartläggning på. 

Enligt Sörqvist (2004) är en processbeskrivning bra att ha då kunskap om den bakomliggande 

användningsprocessen krävs för att lösa problem på ett bra sätt. Denna processbeskrivning ger 

en gemensam förståelse för, och beskrivning av problemet vilket sedan kan underlätta 

orsaksanalys och åtgärdsbestämning. 

Sörqvist (2004) föreslår att en övergripande beskrivning av hela processen först tas fram för att 

sedan bryta ner densamma till ett flödesschema för varje operation. Dessa kan beskrivas med 

SIPOC, alltså leverantör, input, operation, output och kund enligt Figur 5 nedan. 

 

 

SIPOC anses, av Sörqvist (2004), vara ett förenklat flödesschema med endast ett fåtal huvudsteg. 

Detaljeringsgraden kan sedan utökas vid behov. 

Figur 5 - SIPOC-modellen. 

Kund Operation 
Output 

Leverantör 
Input  

Input Output  
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3.5.2 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram, även kallat fiskbensdiagram, är en form av ett orsak-verkan-diagram som 

används för att beskriva problem och orsaker på ett ordnat sätt. Vid framtagandet av 

Ishikawadiagrammet är det viktigt att en bra grupp, med erfarenhet av problemet och god 

samarbetsförmåga, medverkar. (Sörqvist, 2004; Martinich, 1997) Användandet av 

Ishikawadiagram underlättar dels analysen av problemen och identifieringen av orsaker till dem, 

och dels iden vägar för hur problemen kan hanteras (Waters, 2002). I Figur 6 nedan visas ett 

exempel på ett Ishikawadiagram. 

 

Figur 6 - Fiskbensdiagram som beskriver sex övergripande kategorier att utgå ifrån. 

Sörqvist (2004) beskriver följande fyra punkter för framtagning av diagrammet: 

1. Definiera problemet noga och skaffa en gemensam utgångspunkt. 

2. Konstruera Ishikawadiagrammet genom att antingen identifiera orsakerna nivå för nivå 

eller ta fram alla tänkbara orsaker och sedan upprätta diagrammet.  

3. Komplettering sker löpande eftersom fler och fler orsaker kan framkomma vartefter 

Ishikawadiagrammet växer fram och ger större insikt i problemet. 

4. Analysera diagrammet för att finna vilka orsaker som har störst inverkan på problemet 

och därmed behöver åtgärdas först. 

Om valet att identifiera orsaker nivå för nivå görs i steg två i Sörqvists (2004) modell blir 

tillvägagångssättet likt Hills (2005) metod som tar upp i princip samma steg. I detta 

examensarbete används dock den modell där alla tänkbara orsaker tas fram och sedan fördelas i 

diagrammet. 

3.6 Utvärdering 
För att motivera att ett förbättringsprojekt ska genomföras är det, enligt Sörqvist (2004), viktigt 

att peka på dess effekter på hela företagets verksamhet. Detta kan göras genom att exempelvis 

påvisa hur antal fel, extraarbete och icke värdeskapande arbete förändras. Sörqvist (2004) anser 

att det mest effektiva sättet är att påvisa möjliga kostnadsbesparingar.  
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Dessutom kan valet av vilka åtgärder som ska genomföras påverka effekten av 

förbättringsprojektet. Det är viktigt att välja förslag som ökar sannolikheten för att resurser 

används till förändringar som ger bra avkastning, inte leder till suboptimering eller kräver allt för 

lång tid för att generera resultat. För att göra valet av åtgärdsförslag måste prioriteringar av 

åtgärder eller förbättringsförslag göras. (Sörqvist, 2004) Nedan beskrivs metoder för utvärdering 

av kostnader och prioriteringsbeslut lite närmare.  

3.6.1 Kvalitetsbristkostnader 
I ett förbättringsarbete är det viktigt att fokusera på de områden som förändras mest. 

Användandet av kvalitetsbristkostnader kan hjälpa till med detta och dessutom öka 

medvetenheten rörande potentiella effekter av kvalitetsbrister. (Yang, 2008) Sörqvist (2004) 

menar att kostnaderna för otillfredsställande kvalitet, som han definierar som 

kvalitetsbristkostnader, ofta motsvarar stora belopp. En analys av kvalitetsbristkostnader lämpar 

sig därför för att motivera ett företag att genomföra förändringar eller för att jämföra olika 

problem och prioritera åtgärdsförslag.  

Kvalitetsbristkostnader kan uttryckas som de totala förluster som uppstår genom att ett företags 

produkter och processer inte är fullkomliga. Exempel på kvalitetsbristkostnader kan vara saker 

som måste göras om, förseningar, väntetid, bristande eller felaktig information och tid som går 

till att leta efter saker. (Sörqvist, 2004) 

Yang (2008) beskriver flera olika definitioner av kvalitetsbristkostnader. En definition lyder att 

kvalitetsbristkostnader kostnadsskillnaden mellan de faktiska produktionskostnaderna och vad 

produktionskostnaderna hade varit om det inte fanns några fel i produktionssystemet och om 

inga misstag hade begåtts av de anställda. Denna är mycket lik Sörqvists (2004) definition. En 

annan definition Yang (2008) tar upp är att kvalitetsbristkostnader anses vara dels kostnader för 

att förhindra kvalitetsbrister och dels kostnader som uppstår när kvaliteten inte har motsvarat 

kundernas krav.  Yang (2008) menar dock att dessa två definitioner, och de övriga som nämns, 

är likvärdiga och berör kostnader som uppstår för att säkerställa att utlovad kvalitet upprätthålls 

tillsammans med förluster, antingen kostnader eller förlorad inkomst, när kvalitetsmålen inte 

har uppnåtts. 

Kategorier 

Kvalitetsbristkostnader är ofta uppdelade i fyra kategorier. Förebyggande kostnader, 

värderingskostnader, interna felkostnader och externa felkostnader. (Harrington, 1997; Cheah 

et al, 2011) Förebyggande kostnader är sådana som uppstår i arbetet med att se till att inga fel 

uppstår och att produktionen kan åstadkomma utlovad kvalitet. Detta skiljs från kostnader som 

uppkommer vid utvärdering av produktionskvaliteten i syfte att försäkra sig om att kvaliteten 

motsvarar kundernas krav kallat värderingskostnader.  Interna felkostnader inkluderar 

exempelvis omarbete och kassationer, medan externa felkostnader omfattar bland annat gods 

som måste skickas tillbaka, garantikrav och klagomål från kunder. (Cheah et al, 2011) 
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Det finns däremot avvikande åsikter rörande denna uppdelning. Sörqvist (2007) anser 

tillexempel inte att uppdelningen i fyra kategorier är korrekt. Enligt honom bör inte 

förebyggande kostnader räknas till kvalitetsbristkostnader, eftersom de inte uppstår som en 

effekt av bristande kvalitet. De kostnaderna är snarare investeringskostnader för kvalitet och det 

finns ofta alldeles för lite underlag för att kunna mäta de kostnaderna på ett rättvist sätt. 

Sörqvist (2007) delar alltså endast upp kvalitetsbristkostnader i de tre övriga nämnda 

kategorierna.  

Yang (2008), å andra sidan, utgår från de fyra kategorierna men utökar istället 

kvalitetsbristkostnader med två ytterligare kategorier; extra följande kostnader och uppskattade 

dolda kostnader. Yang (2008) menar att dessa kategorier tar upp dolda kostnader som inte 

omfattas av de övriga. Extra följande kostnader är kostnader som uppstår på grund av 

produktionsfel som kan spåras och räknas.  Produktionsfelen är omarbete eller kassationer som 

tas upp av interna felkostnader, och extra följande kostnader är sådana som kan kopplas till 

dessa fel. Exempel är övertid som måste läggas in utöver vanlig produktion för att ta igen 

stillastående tid eller produktivitetsförluster. Även extra lager, expressleveranser och kostnader 

för stillastående produktion på annan plats eller butik ingår i dessa kostnader.  Uppskattade 

dolda kostnader inkluderar till exempel kostnader för förlorad försäljning på grund av tidigare 

dålig kvalitet, försämrat rykte och utvecklingskostnader för en felaktig produkt. Alla dessa 

kostnader är svåra att analysera och kvantifiera. Vill ett företag ta med dessa i beräkningen av 

kvalitetsbristkostnader krävs en omfattande analys av historiska data där dolda förluster på 

grund av kvalitetsfel kan uppskattas. 

Även om Sörqvist (2007) inte definierar en egen kategori för dolda kostnader som Yang (2008) 

gör tar han ändå upp fenomenet. Han kopplar det dock till något han kallar kroniska problem. 

Sörqvist (2007) menar att kvalitetsbristkostnader kan delas upp i sporadiska problem, som 

uppstår vid akuta situationer och skapar störningar, och kroniska problem som är dolda och mer 

accepterade. De kroniska problemen anser Sörqvist (2007) är svåra att upptäcka och kräver en 

detaljerad analys för att kunna beräkna, precis som Yang (2008) ansåg om de uppskattade dolda 

kostnaderna. Cheah et al (2011) uppmärksammar också dolda kostnader, men väljer att 

definiera dem som kostnader för möjligheter som går förlorade. Dessa kostnader anser de kan 

vara väldigt varierande och måste definieras från fall till fall. Exempel på sådana kostnader kan 

vara kostnader för låg nyttjandegrad, extra lager och förlorad försäljning. Kostnader för 

möjligheter som går förlorade kan likställas som en kombination av de kostnader som 

inberäknas i Yangs (2008) två extra kategorier. 

Analys 

Analys av kvalitetsbristkostnader bör göras genom att titta på hela kedjan av aktörer, med 

början hos den externa kunden och slut hos externa leverantörer. Genom att gå igenom kedjan 

bakifrån är det lättare att upptäcka fel och brister som har uppstått på grund av problem 

tidigare i kedjan. (Sörqvist, 2007) Nackdelen med att genomföra en analys av 
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kvalitetsbristkostnader är den kräver omfattande arbete och att det nästan är helt omöjligt att 

tillgå information om samtliga brister och kostnader för dessa.  

Det finns enligt Sörqvist (2004) två sätt att genomföra en mätning av kvalitetsbristkostnader. 

Antingen samlar en utvald projektgrupp in information om verksamhetens brister och dess 

omfattning eller uppförs ett system där de anställda kan rapportera in utvalda fel och brister. 

Det sistnämnda kräver dock att samtliga anställda är engagerade i analysen och en längre tids 

insamling av data. På SIT AB jobbar avdelningen för verksamhetsutveckling på liknande sätt som 

det med en utvald projektgrupp, vilket innebär att det borde vara ett mer passande arbetssätt 

för detta examensarbete.  

Det måste dessutom bedömas om vilka troliga kvalitetsbristkostnaderna som kan finnas innan 

en mätning utförs. Detta kan göras med en brainstorming med medverkande som har goda 

kunskaper och erfarenheter av brister och problem inom det aktuella området. Då underlättar 

det om samma projektgrupp som jobbar med insamling av data har varit med i diskussionerna 

kring möjliga kvalitetsbristkostnadsposter. Vid beräkning av kostnaderna kan schabloner 

underlätta arbetet, då det kan vara svårt att ta fram exakta siffror, speciellt för dolda kostnader. 

En uppskattning av kvalitetsbristkostnadernas storlek kan då fås. (Sörqvist, 2004) 

Cheah et al (2011) har satt upp en modell för hur kvalitetsbristkostnader bör beräknas. Den 

utgår ifrån att ta hänsyn till samtliga av de fyra standardkategorierna, där interna och externa 

felkostnader har slagits samman till en post. Kostnader för förlorade möjligheter ingår också i 

modellen som syftar till att beräkna totala kvalitetsbristkostnaderna. Formeln för beräkningen 

ser ut som följer: 

rmöjligheteförloradeförkostnaderCO

erfelkostnadCF

kostnadervärderingsCA

kostnaderdeförebygganCP

ostnadtetsbristktotalkvaliCT

där

COCFCACPCT

=
=
=
=
=

+++=

 

Modellen täcker upp samtliga av de möjliga kategorier som har diskuterats, även om kostnader 

för förlorade möjligheter går under olika benämningar. Huvudsaken bör ändå vara att hänsyn 

tas till vad som kallats dolda kostnader och Cheah et als (2011) modell kan anses vara 

representativ för vad flera författare menar ingår i kvalitetsbristkostnader. 

3.6.2 Totalkostnadsmodellen 
Minskade kostnader är ett universalt mål, aktuellt både internt och externt. Kostnader ska hållas 

så låga som möjligt i förhållande till den kvalitet, tid, pålitlighet och flexibilitet som kunderna 
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kräver. Alla de elementen påverkar kostnaderna åt båda håll. Totalkostnadsmodellen ger en 

synvinkel i denna kostnadsproblematik.  

Totalkostnadsmodellen innebär, enligt Lambert et al (1998) samt Oskarsson et al (2006), att 

fokus för logistiska aktiviteter ska ligga på att reducera de totala kostnaderna. Att minska 

kostnaderna inom ett område kan, som också Slack et al (2007) beskriver, leda till att 

kostnaderna ökar inom ett annat område. Exempelvis kan minskade transportkostnader leda till 

ökade kostnader för lagring då färre transporter kan leda till större kvantiteter. Kostnadsposter 

som tas upp av Oskarsson et al (2006) Är lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, 

transportkostnader, administrationskostnader och övriga kostnader.  

Ovan presenteras även Cheah et als (2011) modell för utvärdering av kostnader som berör 

kvalitetsbristkostnader. Denna modell anses mer passande att använda då en analys av 

kvalitetsbristkostnader lämpar sig för att motivera genomförande av förändringar eller jämföra 

olika åtgärder för problem. Modellen tar upp ett brett spektra av kostnader och fokuserar på 

kostnader för brister i processer snarare än kostnader för lagerhantering som Oskarsson et als 

(2006) totalkostnadsmodell. Då avropsprocessen studerats främst i avseende hur processen som 

helhet genomförs och mer indirekt på lager bedöms det vara lämpligare att använda sig av 

kvalitetsbristkostnader för utvärdering än att använda sig av totalkostnadsmodellen. 

3.6.3 Prioritering 
Vid förbättringsarbete framkommer ofta många olika förbättringsförslag och det är inte troligt 

att samtliga kan genomföras samtidigt. På grund av detta är det nödvändigt att prioritera bland 

de olika förslagen för att avgöra vilka som ska genomföras i första hand, vilka som kan 

genomföras vid ett senare skede och vilka som inte bör genomföras alls. (Sörqvist, 2004) Det är 

viktigt att jämföra förslagen med varandra för att hitta för- och nackdelar med respektive 

alternativ. Vid val av förslag som ska genomföras bör hänsyn även tas till mjuka faktorer, som 

ifall förslaget ligger i linje med företagets strategi och svårighetsgrad gällande praktiskt 

genomförande. (Oskarsson et al, 2006) 

Det finns flera hjälpmedel för prioriteringar. Sörqvist (2004) tar upp nominell gruppteknik, parvis 

jämförelse, beslutsmatriser samt kostnads- och värdeanalys. Nominell gruppteknik är väldigt 

enkel och baseras på att ett majoritetsbeslut tas i en grupp gällande vilket förslag som anses 

vara bäst. Parvis jämförelse är också ett enkelt och systematiskt tillvägagångssätt, där förslagen 

helt enkelt jämförs mot varandra i alla tänkbara kombinationer. Utav två förslag får det som 

anses vara bäst en poäng och det andra noll. När alla jämförelser är gjorda kan en totalpoäng 

räknas ut och det vinnande förslaget är det med flest poäng. 

Beslutsmatriser kan användas för att fatta mer strukturerade beslut. Användandet av dessa 

kräver dock att de beslutande är väl insatta i problemsituationen då faktorer som vill uppnås ska 

identifieras och även viktas. En matris sätts sedan upp med förslag och de viktade faktorerna, 

där förslagen sedan poängsätts utifrån hur väl de uppfyller faktorerna. Poäng och vikt 
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multipliceras ihop för varje faktor och förslag och det förslag med högst totalsumma väljs sedan 

i första hand. (Sörqvist, 2004)  

Vid en kostnads- och värdeanalys undersöks förhållandet mellan vilket värde förslaget skapar 

och vad det kostar att genomföra det. Kostnader och värden behöver inte vara relaterade till 

pengar utan det kan röra sig om ansträngning, tid, upplevelser och även andra effekter. Ett 

enkelt sätt att genomföra analysen är att göra en grafisk analys med hjälp av ett diagram, se 

Figur 7 nedan. (Sörqvist, 2004) 

 

Figur 7 - Grafisk kostnads- och värdeanalys (egen version baserad på Sörqvist (2004)). 

Nicholls (1995) presenterar en modell för prioritering av vilka projekt som ska genomföras i en 

organisation där resurserna är begränsade, se Figur 8 nedan. Den kan ses som en variant av en 

kostnads- och värdeanalys, där kostnaderna består av hur mycket eller lite åtgärden eller 

arbetssättet bidrar till att utöka resursernas kärnkompetens och värdet är hur väl projektmålet 

uppfylls med åtgärden eller arbetssättet. Exemplet visar hur en kostnads- och värdeanalys kan 

anpassas för specifika förutsättningar eller för att uppnå speciella mål med en åtgärd.  

 

Figur 8 - MCC (mission and core competenes) decision matrix, Nicholls J (1995), s.6. 

Eftersom kostnads- och värdeanalys riktar sig mot att utvärdera förslag mot särskilda mål 

lämpar den sig bättre för detta examensarbete, där förslagen ska prioriteras med hänsyn till 

effekt och genomförbarhet. Övriga prioriteringsmetoder riktar sig snarare mot att utvärdera 

förslagen gentemot varandra. 



 

4 Uppgiftsprecisering
I uppgiftspreciseringen bryts syftet först ner för att precis

beskrivs det studerade systemet samt de avgränsningar som görs 

ur vilken frågeställningar framkommer. 

4.1 Syftesnedbrytning
Examensarbetets syfte är 

gasturbinanläggningar och ge åtgärdsförslag på hur 

kan utjämnas. Dessutom ska åtgärdsförslagen

risker. För att besvara syftet komm

Figur 9 - Processbeskrivning som visualiserar hur arbetet ska genomföras

Den första delen av syftet innefattar en kartläggning och en orsaksanalys av avropsprocessen.

Kartläggningen görs för att skapa en förståelse för hur avropsprocessen är utformad och bilda 

en uppfattning om problem som skapar ett ojämnt flöde och hur detta påverkar 

avropsprocessen. Sörqvist (2004) anser att en processbeskrivning krävs för att lösa 

ett bra sätt, vilket gynnar detta examensarbete eftersom kartläggningen, som är en typ av 

processbeskrivning, ska mynna ut i upprättandet av åtgärdsförslag.

Bicheno (2004) och Sörqvist (2004) anser att SIPOC är en bra modell för att systematisk 

kartlägga en process, varför denna har valts som utgångspunkt. SIPOC syftar till att ta fram en 

övergripande beskrivning av hela processen för att sedan bryta ned den till ett flödesschema för 

varje operation rörande leverantör, input, operation, output oc

2007). Dessutom ingår det i kartläggningen att identifiera orsaker till det ojämna flödet, och 

enligt Sörqvist (2004) underlättar SIPOC

källor till det ojämna flödet, vilk

Andra delen av syftet är att upprätta åtgärdsförslag med hjälp av lämpliga teorier. 

Åtgärdsanalysen görs efter orsaksanalysen

flödet kan hanteras, vilket lägger en grund ti

ligger på vad som triggar flödet i avropsprocessen och var flödet inte är synkroniserat. Med hjälp 

Kartläggning
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Uppgiftsprecisering 
I uppgiftspreciseringen bryts syftet först ner för att precisera vad som ska genomföras. Därefter 

beskrivs det studerade systemet samt de avgränsningar som görs följt av en problemdiskussion 

vilken frågeställningar framkommer.  

Syftesnedbrytning 
 att kartlägga den nuvarande avropsprocessen

gasturbinanläggningar och ge åtgärdsförslag på hur material- och informations

Dessutom ska åtgärdsförslagen utvärderas med hänsyn till kostnader och 

. För att besvara syftet kommer stegen som visas i Figur 9 nedan att genomföras.

Processbeskrivning som visualiserar hur arbetet ska genomföras. 

Den första delen av syftet innefattar en kartläggning och en orsaksanalys av avropsprocessen.

Kartläggningen görs för att skapa en förståelse för hur avropsprocessen är utformad och bilda 

en uppfattning om problem som skapar ett ojämnt flöde och hur detta påverkar 

avropsprocessen. Sörqvist (2004) anser att en processbeskrivning krävs för att lösa 

ett bra sätt, vilket gynnar detta examensarbete eftersom kartläggningen, som är en typ av 

processbeskrivning, ska mynna ut i upprättandet av åtgärdsförslag. 

Bicheno (2004) och Sörqvist (2004) anser att SIPOC är en bra modell för att systematisk 

kartlägga en process, varför denna har valts som utgångspunkt. SIPOC syftar till att ta fram en 

övergripande beskrivning av hela processen för att sedan bryta ned den till ett flödesschema för 

varje operation rörande leverantör, input, operation, output och kund (Sörqvist, 2004; Martin, 

2007). Dessutom ingår det i kartläggningen att identifiera orsaker till det ojämna flödet, och 

enligt Sörqvist (2004) underlättar SIPOC-modellen detta. Kartläggningen ska alltså mynna ut i 

t, vilka identifieras i orsaksanalysen. 

Andra delen av syftet är att upprätta åtgärdsförslag med hjälp av lämpliga teorier. 

alysen görs efter orsaksanalysen för att belysa hur problemen som skapar det ojämna 

flödet kan hanteras, vilket lägger en grund till vad åtgärdsförslagen ska behandla. Huvudfokus 

ligger på vad som triggar flödet i avropsprocessen och var flödet inte är synkroniserat. Med hjälp 

Orsaksanalys
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åtgärdsförslag
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följt av en problemdiskussion 

att kartlägga den nuvarande avropsprocessen för leverans av 

informationsflödet i processen 

kostnader och interna 

att genomföras. 

 

Den första delen av syftet innefattar en kartläggning och en orsaksanalys av avropsprocessen. 

Kartläggningen görs för att skapa en förståelse för hur avropsprocessen är utformad och bilda 

en uppfattning om problem som skapar ett ojämnt flöde och hur detta påverkar 

avropsprocessen. Sörqvist (2004) anser att en processbeskrivning krävs för att lösa problem på 

ett bra sätt, vilket gynnar detta examensarbete eftersom kartläggningen, som är en typ av 
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av teorin tas möjliga sätt att angripa problemen fram som sedan i själva upprättandet av 

åtgärdsförslagen kopplas samman med SIT AB rörande hur de möjliga åtgärderna kan 

implementeras på SIT AB. Teorier som används vid åtgärdsanalysen och upprättandet av 

åtgärdsförslagen är till exempel leanteorier som innehåller ett antal utarbetade modeller för att 

utjämna och effektivisera produktion. Även annan teori rörande produktionsutjämning och 

synkronisering, delvis med inriktning på jämförelse av push- och pullprocesser, används för att 

skapa relevanta och akademiskt förankrade åtgärdsförslag. 

För att skapa ett effektivt processfokus och effektivisera verksamheten menar Sörqvist (2004) 

att det är viktigt att utvärdera och analysera processer utifrån tid, kvalitet och kostnader. Hur 

tidsåtgång och kvalitet i processen påverkas kan anses ingå både i risker som företaget tar 

genom att införa åtgärdsförslagen och i kostnader för att genomföra avropsprocessen, vilket tas 

upp i den tredje delen av detta examensarbetes syfte. Denna sista del syftar alltså till att 

utvärdera åtgärdsförslagen med hänsyn till interna risker och kostnader. För att skapa 

ytterligare möjligheter att ge rekommendationer rörande verkställande av åtgärdsförslagen 

utvärderas även förslagen övergripande gällande effekt och genomförbarhet. 

Innan processen för att besvara syftet kan påbörjas definieras det studerade systemet. Ingående 

delar samt avgränsningar identifieras och motiveras innan problemdiskussionen tar vid, så att 

arbetet utgår från relevanta och berörda aktörer och aktiviteter i verksamheten. 

4.2 Systemanalys 
Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan forskning ha olika mål beroende på vilket synsätt 

undersökaren utgår ifrån. En undersökare med analytiskt synsätt anser att verkligheten kan 

delas upp i delar, som kan studeras var för sig, och utgår från att, helt objektivt, hitta mönster 

för orsak och verkan i dessa delar. Används ett systemsynsätt anses däremot att relationerna 

och länkarna mellan delarna i en verklighet påverkar systemet och att helheten därmed blir 

större än summan av delarna. Verkligheten förklaras objektivt och målet är att försöka förstå de 

underliggande faktorerna till olika beteenden och lösa problemen på ett sätt som passar 

systemet, snarare än att ta fram en absolut sanning. Det tredje synsättet som beskrivs är 

aktörssynsättet. En undersökare som utgår från detta synsätt anser att verkligheten inte kan 

beskrivas objektivt, utan är ett resultat av social konstruktion. Verkligheten påverkas av och 

påverkar människan, varför beskrivningen av verkligheten är beroende av undersökarens 

erfarenhet, kunskap och beteende. (Björklund & Paulsson, 2003; Gammelgaard, 2004) 

Bowersox et al (2002) lyfter upp systemsynsättet som ett fördelaktigt sätt att angripa logistiska 

problem rörande integrationen mellan orderläggning, lager och lagerhantering, 

materialhantering och paketering. De menar att ett logistiskt nätverks alla delar måste 

integreras för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Systemet bör alltså undersökas eller 

förbättras främst som en helhet eftersom att det totala systemets prestation är viktigare än 

varje enskild funktions. Funktionernas relation till varandra kan skapa synergieffekter och fokus 
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ligger på att prioritera och kanske göra vissa uppoffringar för att skapa bättre total prestation än 

att suboptimera funktionerna var för sig.   

Detta examensarbete utförs med ett systemsynsätt, där fokus dels ligger på det studerade 

systemets olika delar, och dels på den påverkan som interaktioner och relationer mellan delarna 

har på systemet. Målet är att utföra arbetet så objektivt som möjligt och upprätta åtgärdsförslag 

för att förbättra hela det studerade systemet, inte bara enskilda delar.  

Gammelgaard (2004) menar att för att kunna förbättra ett system så måste systemets delar, 

länkar, mål och mekanismer för feedback identifieras. Sörqvist (2004) anser också att en process 

ska specificeras och avgränsas noggrant innan den kartläggs. Processens början och slut ska 

anges, samt omfattning, gränser och berörda enheter fastställas (Sörqvist, 2004). Dessutom 

finns det direktiv från SIT AB gällande vad detta examensarbete ska beröra, vilket innebär vissa 

anpassningar av innehåll och avgränsningar. Avgränsningar görs också för att examensarbetets 

omfattning ska vara hanterbart med hänsyn till tillgängliga resurser. Identifieringar enligt 

Gammelgaard (2004) och avgränsningar tas upp i delkapitel som följer på Figur 10 nedan, där 

det studerade systemet visas och förklaras. 

 

Figur 10 - Det studerade systemet ses innanför den tjocka streckade linjen. 

Det studerade systemet i Figur 10 ovan visar på ett förenklat sätt hur systemet interagerar för 

en avropsprocess på SIT AB. Eventuella kopplingar till andra funktioner som till exempel till 
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internprojektledning är därmed inte inkluderade i systemet. Detta då de endast har en aktiv del i 

avropsprocessen då problem uppstår.  

I Figur 10 ovan representeras systemgränsen av den tjocka streckade linjen. Huvudsakliga 

funktioner som avses att studera är projektstöd, förråd och godsmottagning samt packning. 

Montaget ansvarar för hantering av löst material, som ska skickas vidare till packningen. Detta 

är alltså ett specifikt moment som berör avropsprocessen och det är inkluderat i systemet. Dock 

är montagets allmänna och huvudsakliga uppgift att montera gasturbiner, vilket inte är 

inkluderat i avropsprocessen. Då examensarbetet inte kommer att beröra, undersöka eller avser 

att påverka hur montering sker ligger alltså montaget som funktion till största del utanför 

systemgränsen.   

Hela funktionen förråd och godsmottagning ligger inte heller inom systemgränsen. För att 

leverans av gasturbiner ska kunna ske, är det en förutsättning att material som ska levereras 

finns tillgängligt. Det är godsmottagningen som ser till att material läggs in på förråd och gör det 

möjligt för förrådspersonal att plocka och skicka vidare material. Skulle inte detta fungera finns 

det ett stort antal funktioner inom SIT AB som skulle kunna vara orsakande, exempelvis inköp 

eller konstruktion, utöver de externa leverantörerna och godsmottagningen i sig. En 

kartläggning och orsaksanalys för godsmottagningens påverkan på avropsprocessen skulle 

därmed bli alltför omfattande och därför är aktiviteterna som berör godsmottagningen 

avgränsade från det studerade systemet. Det studerade systemet utgår alltså ifrån att material 

finns tillgängligt på förråd och det är endast funktionen förråd som ingår, inte 

godsmottagningen. Hänsyn kommer dock att tas till att förråd och godsmottagning tillhör 

samma funktion och därmed till exempel delar på resurser. 

Heldragna pilar symboliserar materialflöde och streckade pilar symboliserar informationsflöde. 

Som Figur 10 visar dras systemgränsen efter att materialet har godsmottagits och levererats in i 

förrådet och precis när packningen har förberett samtliga kollin inför leverans. Material- och 

informationsflöde från montage till projektstöd och packning innefattar också montagets 

hantering av det lösa materialet. 

4.2.1 Det studerade systemets delar 
Delarna i systemet som är identifierade är fyra stycken av de delfunktioner som är aktiva i 

avropsprocessen; projektstöd, förråd, montage samt packning. Dessa delfunktioner är de som 

har specifika, återkommande arbetsuppgifter samt ansvarar för huvudoperationer i 

avropsprocessen. Det är därmed flödet i dessa delar som är intressant att studera. 

4.2.2 Det studerade systemets länkar och mekanismer för feedback 
De länkar som inkluderas i det studerade systemet är interaktionen och relationen mellan det 

studerade systemets delar. Länkar kan vara antingen fysiskt materialflöde och/eller 

informationsflöde. 
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Mekanismer för feedback bedöms i detta fall ingå i det studerade systemets länkar, eftersom 

feedback på något sätt är en återkoppling på en prestation eller ett handlande. Alltså ett 

returflöde av information som således redan är definierat i det studerade systemets länkar.  

Detta skulle kunna illustreras med dubbelriktade streckade pilar i Figur 10, men för att förtydliga 

hur flödet för avropsprocessen vanligtvis går, inte flödet för feedback, utesluts detta.    

4.2.3 Det studerade systemets mål 
Det studerade systemets mål är att, inom avsatt tid, för varje projekt se till att material 

tillhörande gasturbinanläggningarna är förberett och paketerat inför leverans. 

4.2.4 Övriga avgränsningar 
Enligt direktiv från SIT AB avgränsas examensarbetet till att endast beröra 

gasturbinverksamheten i Finspång. Direktiven säger också att den del av avropsprocessen som 

berör eventuella eftersändningar som sker efter huvudleverans ska avgränsas.  

Som det beskrivs i nulägesbeskrivningen har nyligen ett antal mindre maskiner från Lincoln 

börjat att delvis tillverkas i Finspång. I och med att detta projekt precis har startat och inte ännu 

fungerar som det ska avgränsas Lincoln-maskinerna från detta examensarbete. 

Då SIT AB är ett globalt företag med verksamhet på andra platser än Finspång finns det vissa 

parametrar som är fasta och som inte går att påverka. Val och utformning av affärssystem är en 

sådan parameter. Avgränsningar rörande hur exempelvis information kan spridas och se ut är 

därmed satta och examensarbetet utgår ifrån att befintligt system ska användas. Däremot är hur 

affärssystemet brukas intressant och påverkbart i viss utsträckning. 

Det studerade systemets delar och länkarna mellan dem kan avse andra aktiviteter i 

verksamheten utöver avropsprocessens aktiviteter. Det avgränsas dock och ingår inte i det 

studerade systemet. Endast verksamheten i delarna och kontakten mellan funktionerna som 

strikt avser avropsprocessens aktiviteter ingår. 

4.3 Problemdiskussion 
Syftets första del, kartläggning med tillhörande orsaksanalys, genomförs för att generera en 

detaljerad bild av avropsprocessen, dess olika funktioner, och varje funktions ansvar och 

uppgifter. Detta för att identifiera var i processen som informations- och materialflödet är 

ojämnt samt vad detta beror på. Kartläggning och orsaksanalys ska sedan ligga till grund för att 

kunna genomföra syftets andra del. Det vill säga åtgärda orsakerna som identifierades i 

orsaksanalysen genom åtgärdsanalysen, som sedan i sin tur ska leda fram till åtgärdsförslagen. 

För att kunna utföra kartläggningen på ett effektivt och tydligt sätt har avropsprocessen brutits 

ner i operationer, som i sin tur kan brytas ner i aktiviteter. Nedbrytningsschemat presenteras i 

Figur 11 nedan, där aktiviteterna som presenteras endast beskriver ett exempel.  
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Figur 11 – Nedbrytningsschema. 

I detta examensarbete är de berörda operationerna på SIT AB definierade som var och en av 

funktionerna projektstöd, förråd, montage och packning. I dessa definieras innehållet i varje 

operation för att få veta vilka aktiviteter som ingår i desamma. Aktiviteterna ger en bild av hur 

varje funktion arbetar och en kartläggning av dessa kan ge information om eventuella problem i 

arbetssätten som i sin tur kan vara en anledning till att ojämnheter i flödena uppstår. 

Huvudfokus ligger dock på operationerna i sig och samspelet mellan dem. 

Samtliga av dessa operationer kommer att studeras var för sig med hjälp av SIPOC-modellen 

som beskriver leverantör, input, operation, output och kund. För att identifiera orsaker och 

upprätta åtgärdsförslag ligger huvudfokus på gränssnitten eftersom det är där köer finns och det 

är där synkroniseringsgraden borde kunna utökas. Upplägget på denna rapport kommer därför 

att utgå från de delar som presenteras i Figur 12 nedan. 

 

Figur 12 – Upplägg för kartläggning. 

Utifrån var och en av de identifierade operationerna ska aspekterna input och output studeras, 

samt gränssnitten mellan samtliga operationer. Det är viktigt att inte tappa det helhetsfokus 

som behövs för att undvika suboptimering. Avropsprocessen ses som en kedja av interna 



 

leverantörer och kunder och det är det den totala prestationen som är 

leverantörerna och kunderna är, för varje operationssteg, efterföljande respektive föregående 

steg i avropsprocessen. Det kan finnas mer än en kund eller leverantör till varje operati

och samtliga är viktiga att identifiera 

Input till varje operation är också av intresse. Varje operation kräver viss input för att kunna 

starta med sina aktiviteter. Denna input kan komma från framförvarande operationer eller vara 

information från andra håll oc

kommer ut från operationen, även denna i form av material eller information. Det som är 

speciellt i detta examensarbete är att flera operationer studeras och det som är output i en 

operation kan bli input i nästa. På grund av detta är det viktigt att definiera gränssnitten mellan 

varje operation. 

Gränssnitten definieras som den punkt då output i ett steg blir till input i nästa. I varje operation 

kan output skapas som inte går vidare till ett

systemgräns. Denna output är därmed inte av intresse och i och med denna definition av 

gränssnittet studeras inte denna output vidare.

4.3.1 Kartläggning 

 Målet med kartläggningen 

görs utifrån SIPOC-modellen som beskrivs i 

varje aspekt; operation, input, output samt

varje definierad operation i avropsprocessen; projektstöd, förråd, montage och packning.

Operation 

På SIT AB verkar avropsprocessen utföras utan något utbrett samarbete mellan de olika 

avdelningarna. Mycket energi går till att trycka processen framåt genom många telefonsam

och mejl, både från projektstöd och från packningen. En hypotes som framkommit är att detta 

skulle kunna bero på att ansvarsfördelningen mellan olika aktiviteter som ligger i gränssnittet 

inte har någon tydlig ansvarsfördelning vilket kan leda till att

Detta leder till att följande fråga också ska besvaras i kartläggningen:

•  Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra

Enligt Slack et al (2007) och Waters (2002

har en betydande effekt på verksamhetens prestation.

effektivt avropsprocessen kan genomföras. Alla operationer som ingår i en process bör granskas 

med hänsyn till vad som utförs i dem för a

Hur operationerna i SIT AB:s avropsprocess utförs är därför av intresse och därmed bör det 

undersökas vilka aktiviteter som ingår i varje operation. Följande fråga ställs därför:

•  Vilka aktiviteter utför
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leverantörer och kunder och det är det den totala prestationen som är av intresse. De interna 

leverantörerna och kunderna är, för varje operationssteg, efterföljande respektive föregående 

steg i avropsprocessen. Det kan finnas mer än en kund eller leverantör till varje operati

att identifiera för att få en korrekt helhetsbild. 

Input till varje operation är också av intresse. Varje operation kräver viss input för att kunna 

starta med sina aktiviteter. Denna input kan komma från framförvarande operationer eller vara 

information från andra håll och bestå av antingen material eller information. Output är det som 

kommer ut från operationen, även denna i form av material eller information. Det som är 

speciellt i detta examensarbete är att flera operationer studeras och det som är output i en 

kan bli input i nästa. På grund av detta är det viktigt att definiera gränssnitten mellan 

Gränssnitten definieras som den punkt då output i ett steg blir till input i nästa. I varje operation 

kan output skapas som inte går vidare till ett steg som befinner sig inom detta examensarbetes 

systemgräns. Denna output är därmed inte av intresse och i och med denna definition av 

gränssnittet studeras inte denna output vidare. 

Målet med kartläggningen är att beskriva flöden och aktiviteter grundligt

modellen som beskrivs i Figur 12 ovan. Frågor i nedanstående avsnitt rörande 

spekt; operation, input, output samt leverantörer och kunder kommer att besvaras för 

operation i avropsprocessen; projektstöd, förråd, montage och packning.

På SIT AB verkar avropsprocessen utföras utan något utbrett samarbete mellan de olika 

avdelningarna. Mycket energi går till att trycka processen framåt genom många telefonsam

och mejl, både från projektstöd och från packningen. En hypotes som framkommit är att detta 

skulle kunna bero på att ansvarsfördelningen mellan olika aktiviteter som ligger i gränssnittet 

inte har någon tydlig ansvarsfördelning vilket kan leda till att aktiviteter faller mellan stolarna.

Detta leder till att följande fråga också ska besvaras i kartläggningen: 

Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra

ck et al (2007) och Waters (2002) är operationer en kärnfunktion i en verksamhet och 

kt på verksamhetens prestation. I just detta examensarbete rörande hur 

effektivt avropsprocessen kan genomföras. Alla operationer som ingår i en process bör granskas 

med hänsyn till vad som utförs i dem för att kunna förenkla processen (Melnyk & Denzler, 1996). 

Hur operationerna i SIT AB:s avropsprocess utförs är därför av intresse och därmed bör det 

undersökas vilka aktiviteter som ingår i varje operation. Följande fråga ställs därför:

Vilka aktiviteter utförs i operationen? 

- Uppgiftsprecisering 

av intresse. De interna 

leverantörerna och kunderna är, för varje operationssteg, efterföljande respektive föregående 

steg i avropsprocessen. Det kan finnas mer än en kund eller leverantör till varje operationssteg, 

Input till varje operation är också av intresse. Varje operation kräver viss input för att kunna 

starta med sina aktiviteter. Denna input kan komma från framförvarande operationer eller vara 

h bestå av antingen material eller information. Output är det som 

kommer ut från operationen, även denna i form av material eller information. Det som är 

speciellt i detta examensarbete är att flera operationer studeras och det som är output i en 

kan bli input i nästa. På grund av detta är det viktigt att definiera gränssnitten mellan 

Gränssnitten definieras som den punkt då output i ett steg blir till input i nästa. I varje operation 

steg som befinner sig inom detta examensarbetes 

systemgräns. Denna output är därmed inte av intresse och i och med denna definition av 

iteter grundligt, vilket 

ovan. Frågor i nedanstående avsnitt rörande 

kommer att besvaras för 

operation i avropsprocessen; projektstöd, förråd, montage och packning. 

På SIT AB verkar avropsprocessen utföras utan något utbrett samarbete mellan de olika 

avdelningarna. Mycket energi går till att trycka processen framåt genom många telefonsamtal 

och mejl, både från projektstöd och från packningen. En hypotes som framkommit är att detta 

skulle kunna bero på att ansvarsfördelningen mellan olika aktiviteter som ligger i gränssnittet 

aktiviteter faller mellan stolarna. 

Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra? 

nktion i en verksamhet och 

I just detta examensarbete rörande hur 

effektivt avropsprocessen kan genomföras. Alla operationer som ingår i en process bör granskas 

tt kunna förenkla processen (Melnyk & Denzler, 1996). 

Hur operationerna i SIT AB:s avropsprocess utförs är därför av intresse och därmed bör det 

undersökas vilka aktiviteter som ingår i varje operation. Följande fråga ställs därför: 
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För att isolera operationerna och undvika eventuella störningar och avbrott i en process menar 

Waters (2007) att buffertar finns i en process. Genom att mäta buffertlagren mellan varje 

operation menar Mattsson (2005) att graden av synkronisering kan mätas. Ju lägre 

lagernivåerna är, desto högre grad av synkronisering är det. I detta fall ses buffertar som lager, 

vilket också kan ses som exempelvis köer om det gäller information. Att titta på om det finns 

eventuella buffertar eller motsvarande i avropsprocessen borde därmed vara intressant. I detta 

examensarbete anses buffertlagret tillhöra den avdelning som plockar ur det och frågan ställs 

därför ur ett perspektiv som berör operationerna enskilt: 

•  Vad finns det för buffertar i operationen? 

Input 

Input är det som omvandlas i en operation (Waters, 2002; Slack et al 2007; Hill, 2005; Melnyk & 

Denzler, 1996; Stonebraker & Leong, 1994). För att få förståelse för vad som utförs i en 

operation och hur är det därmed intressant att titta på vad för input som inkommer till varje 

operation. I och med att output i en operation är input i nästa operation (Melnyk & Denzler, 

1996), är det också viktigt att titta på detta för att kunna fastställa att rätt input inkommer. 

Gällande avropsprocessen på SIT AB är det många funktioner som är inblandande och därmed 

finns många flödesvägar. Detta gör att input kan inkomma som egentligen inte är nödvändig för 

operationen, och istället kan skapa störningar. Därmed bör följande frågor besvaras i 

kartläggningen:  

•  Vilken input inkommer till operationen? 
•  Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska kunna 

utföras?  
 
Enligt Mattsson (2002) är synkronisering en samverkan för att skapa effektiva materialflöden, 

vilket i referensramen har kopplats samman med leveransservice beskriven av bland andra 

Oskarsson et al (2006). Om de interna kunderna i avropsprocessen får den input de förväntar sig 

kan ett jämnt flöde utan störningar formas. I leveransservice ingår ledtid, lagertillgänglighet, 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, flexibilitet/kundanpassning och information (Oskarsson et 

al, 2006). Det är med andra ord flera aspekter som lyfts upp i begreppet leveransservice och 

flera av dem påverkar eller berör varandra.  

För att minimera antalet störningar i flödet i avropsprocessen innebär det bland annat att den 

interna leverantören levererar i rätt tid, det vill säga håller den utlovade ledtiden. Som 

Oskarsson et al (2006) beskriver kan både för tidiga och för sena leveranser orsaka problem. För 

packningen kan det till exempel innebära att en för tidig leverans skapar platsbrist och en för 

sen att de står sysslolösa och får svårt att hålla tiden för Ex Work. Detta hör samman med 

leveranspålitlighet, det vill säga hur pålitligt leverantören är gällande leveranser. Optimalt är att 

material levereras precis när det ska brukas (Vollmann et al, 2005). Det gäller också att rätt varor, 



Kapitel 4 - Uppgiftsprecisering 

46 

 

i rätt mängd och i rätt kvantitet levereras. Det som alltså benämns leveranssäkerhet av 

Oskarsson et al (2006). 

På SIT AB mäts i princip ingenting idag gällande hur väl leveranser utförs, varken den interna 

leveransservicen eller leveransservice från leverantörer och till kunder. På grund av detta finns 

det inga mätresultat som kan användas i detta examensarbete utan det är av intresse att se hur 

bra leveransservicen är mellan operationerna. Som det beskrivs i nulägesbeskrivningen kan 

ledtiden eventuellt vara ett problem då till exempel problem med godsmottagningen orsakar att 

plockningen blir försenad. 

En annan aspekt i diskussionen kring uppfyllandet av en hög leveransservice är vilken 

information som delas mellan operationerna och hur. Oskarsson et al (2006) tar upp att det är 

viktigt för kunderna att förmedla sin efterfrågan tidigt för att öka planeringsmöjligheterna för 

leverantören.  Olhager (2000) påpekar även hur information om störningar måste förmedlas. 

Här finns också en koppling till flexibilitet. Flexibilitet är nämligen förmågan att kunna hantera 

störningar och avvikelser i en operation, vilket påverkar både nedlagd tid och leveranspålitlighet 

(Slack et al, 2007). Det innebär också att kunna anpassa sig mot kunder (Oskarsson et al, 2006). 

Eftersom kunden alltid upplever den totala leveransservicen som en kombination av de 

ovanstående elementen, kan de inte betraktas isolerade från varandra (Oskarsson et al, 2006). 

Att se saker med ett helhetsperspektiv är viktigt ur SIT AB:s perspektiv. Vid genomförandet av 

nulägesbeskrivningen har en genomgående känsla givits att SIT AB:s avdelningar till viss del har 

ett suboptimerat sätt att se på sitt arbete. Därmed kan det anas att avdelningens egna behov 

ibland sätts i första hand medan kunden kommer i andra hand. När det gäller avropsprocessen 

och möjligheterna att bedöma leveransservice i de ingående operationerna är det därmed 

lämpligare att titta på ett helhetsperspektiv ur de interna kundernas synvinkel. Eftersom 

begreppet leveransservice inte bara tar upp att rätt vara ska levereras, utan också att den 

levereras i rätt kvantitet, rätt kvalitet, rätt tid och med rätt informationsutbyte och möjlighet till 

flexibilitet är det en bra utgångspunkt att utvärdera förväntningarna från. Flera av elementen är 

integrerade i och påverkas av varandra, varför det anses vara lämpligast att bedöma 

förväntningarna ur ett samlat perspektiv med hänsyn till samtliga element. Följande fråga 

besvaras därför i kartläggningen:    

•  Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare utförda 
operationer? 

Output 

Liknande resonemang som förts för input kan föras för output. Output är det som input 

omvandlas till i en operation (Waters, 2002; Slack et al 2007; Hill, 2005; Melnyk & Denzler, 1996; 

Stonebraker & Leong, 1994). Precis som för input är det viktigt att fastställa vilken output som 

genereras för att se att det överensstämmer med den input som krävs i nästa operation. 

Följande fråga ställs därför:  
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•  Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

Leverantörer och kunder 

Enligt SIPOC-modellen ska leverantörer och kunder till den studerade operationen identifieras.  

Tidigare diskussion tar upp flera argument för att definiera dessa. Sader & Sorensen (2010) 

nämner bland annat att flödesvägar för jobb och information ska beskrivas för att veta hur en 

verksamhet ska styras. Det är givetvis av intresse vem som levererar input och vem output ska 

till (Sader & Sorensen, 2010). 

Enligt tidigare diskussion har det framgått en känsla av att SIT AB:s helhetsperspektiv har 

förlorats på vissa punkter. I och med det är det inte helt klart hur långt framåt avdelningarna i 

de olika operationsstegen ser när de utför sina aktiviteter. Exempelvis har förrådet som främsta 

kund i avropsprocessen packningen medan packningens främsta kund är spedition som i sin tur 

har en båt att passa. Om förrådet endast ser till sina egna kunder, det vill säga packningen, kan 

det bli så att det inte känns lika viktigt att det kommer fram i tid. Dock har efterkommande steg 

större press på sig att leverera i tid och om det är sent från leverantören blir den pressen större 

eftersom båtens avgång inte inväntar det material som är försenat. I förlängningen kan detta 

leda till eftersändningar, som påverkar sitepersonal negativt och är kostsamt för SIT AB. Därför 

är även kundernas kunder är viktiga. Genom att kartlägga vilka leverantörer och kunder som 

finns till operationen kan större förståelse skapas för vilka behov dessa har. Detta leder till 

följande frågor inför kartläggningen: 

•  Vilka leverantörer finns det till operationen? 

•  Vilka kunder finns det till operationen? 

Sammanställning 

Tabell 2 nedan ger en sammanställning av de frågor som ska besvaras i kartläggningen.  

Tabell 2 - Sammanställning av frågeställningar för kartläggning. 

Område Frågeställningar kartläggning 
Operation Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra? 

Vilka aktiviteter utförs i operationen? 
Vad finns det för buffertar i operationen? 

Input Vilken input inkommer till operationen? 
Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska 
kunna utföras?  
Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare 
utförda operationer? 

Output Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

Kunder/ 

leverantörer 

Vilka kunder finns det till operationen? 
Vilka leverantörer finns det till operationen? 



 

4.3.2 Orsaksanalys 

 I orsaksanalysen analyseras de svar som framkommit i kartläggningen för att 

identifiera vad som ligger bakom de ojämna flödena. Detta görs genom att besvara att antal 

frågor med utgångspunkt i varje identifierad operation. I gränssnittsdelen diskuteras 

interaktionen mellan operationer.

Inom operationen 

Waters (2005) beskriver att många problem som uppstår i ett företag, som flaskhalsar, 

maskinhaveri, opålitliga leverantörer

större lager eller ta in extra kapacitet. Resonemanget som Waters (2005) för styrks av Melnyk & 

Denzler (1996) som menar att många företag lägger in bufferttid för att lösa problem med en 

oförutsägbar process.  En oförutsägbar process, menar de, karakteriseras av avvikelser från det 

normala flödet. Hanteras inte avvikelser genom exempelvis buffertar medför detta störningar i 

det vanliga utförandet av operationen, vilket leder till ett ojämnt flöde och 

arbetsbelastning. Suboptimeringarna i form av tillfälliga lösningar som görs på SIT AB är tydliga 

exempel på detta. Informationsköer hos förrådet byggs upp och istället för att hantera 

bidragande orsaker till detta har de infört systemet med att p

datumen. Utav de aktiviteter som utförs i operationen bör därmed de som inte tillh

normala flödet urskiljas. I detta examensarbete anses det normala flödet vara hur 

avropsprocessen är tänkt att fungera utan de subop

permanenta. Frågan nedan ställs därför:

•  Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?

Synkronisering innebär att koordinera flöden av material och information. Det optim

med synkronisering av ett flöde är att material aldrig lagerhålls utan går direkt till 

värdeskapande aktiviteter. (Bowersox et al, 2002) En process som är enkelt utformad gör det 

enklare att integrera och koordinera operationer, och därför bör ak

inte är värdeskapande tas bort (Melnyk & Denzler, 1996). Liknande resonemang som ovan förs

inom lean med hänsyn till bland annat TPS. Lean innefattar att värdeskapande aktiviteter 

identifieras och ordnas optimalt (Womack & Jones

värdeskapande aktiviteter, kallat slöseri, elimineras. Slöseri kan vara till exempel väntetid, 

överarbete eller överproduktion. (Ortiz, 2006; Sörqvist, 2004; Melnyk & Denzler, 1996) Genom 

att eliminera slöseri ges en möjlighet att skapa ett jämnt och integrerat flöde. Slöseri som kan 

identifieras i operationen kan vara en orsak till att flödet är ojämnt, det är därför intressant att 

titta på detta. Exempel på slöseri som förekommer på SIT AB är väntetid i form a

nulägesbeskrivningen framkommer att lager i form av både material och information byggs upp, 

framför allt innan packningen och förrådet

som kan klassas som slöseri. 

ställs följande fråga: 
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I orsaksanalysen analyseras de svar som framkommit i kartläggningen för att 

identifiera vad som ligger bakom de ojämna flödena. Detta görs genom att besvara att antal 

or med utgångspunkt i varje identifierad operation. I gränssnittsdelen diskuteras 

interaktionen mellan operationer. 

Waters (2005) beskriver att många problem som uppstår i ett företag, som flaskhalsar, 

maskinhaveri, opålitliga leverantörer eller förändringar, hanteras genom att till exempel ha 

större lager eller ta in extra kapacitet. Resonemanget som Waters (2005) för styrks av Melnyk & 

Denzler (1996) som menar att många företag lägger in bufferttid för att lösa problem med en 

process.  En oförutsägbar process, menar de, karakteriseras av avvikelser från det 

normala flödet. Hanteras inte avvikelser genom exempelvis buffertar medför detta störningar i 

det vanliga utförandet av operationen, vilket leder till ett ojämnt flöde och 

arbetsbelastning. Suboptimeringarna i form av tillfälliga lösningar som görs på SIT AB är tydliga 

exempel på detta. Informationsköer hos förrådet byggs upp och istället för att hantera 

bidragande orsaker till detta har de infört systemet med att packningen själva får prioritera om 

datumen. Utav de aktiviteter som utförs i operationen bör därmed de som inte tillh

normala flödet urskiljas. I detta examensarbete anses det normala flödet vara hur 

avropsprocessen är tänkt att fungera utan de suboptimeringar och tillfälliga lösningar som blivit 

permanenta. Frågan nedan ställs därför: 

Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?

Synkronisering innebär att koordinera flöden av material och information. Det optim

med synkronisering av ett flöde är att material aldrig lagerhålls utan går direkt till 

värdeskapande aktiviteter. (Bowersox et al, 2002) En process som är enkelt utformad gör det 

enklare att integrera och koordinera operationer, och därför bör aktiviteter i operationer som 

inte är värdeskapande tas bort (Melnyk & Denzler, 1996). Liknande resonemang som ovan förs

inom lean med hänsyn till bland annat TPS. Lean innefattar att värdeskapande aktiviteter 

identifieras och ordnas optimalt (Womack & Jones, 1996). För att öka produktiviteten bör icke

värdeskapande aktiviteter, kallat slöseri, elimineras. Slöseri kan vara till exempel väntetid, 

överarbete eller överproduktion. (Ortiz, 2006; Sörqvist, 2004; Melnyk & Denzler, 1996) Genom 

ges en möjlighet att skapa ett jämnt och integrerat flöde. Slöseri som kan 

identifieras i operationen kan vara en orsak till att flödet är ojämnt, det är därför intressant att 

Exempel på slöseri som förekommer på SIT AB är väntetid i form a

nulägesbeskrivningen framkommer att lager i form av både material och information byggs upp, 

innan packningen och förrådet. Enligt definitionen ovan är detta en form av väntetid 

som kan klassas som slöseri. För att ta reda på om och vad för slöseri som finns operationerna 

- Uppgiftsprecisering 

I orsaksanalysen analyseras de svar som framkommit i kartläggningen för att 

identifiera vad som ligger bakom de ojämna flödena. Detta görs genom att besvara att antal 

or med utgångspunkt i varje identifierad operation. I gränssnittsdelen diskuteras 

Waters (2005) beskriver att många problem som uppstår i ett företag, som flaskhalsar, 

eller förändringar, hanteras genom att till exempel ha 

större lager eller ta in extra kapacitet. Resonemanget som Waters (2005) för styrks av Melnyk & 

Denzler (1996) som menar att många företag lägger in bufferttid för att lösa problem med en 

process.  En oförutsägbar process, menar de, karakteriseras av avvikelser från det 

normala flödet. Hanteras inte avvikelser genom exempelvis buffertar medför detta störningar i 

det vanliga utförandet av operationen, vilket leder till ett ojämnt flöde och en ojämn 

arbetsbelastning. Suboptimeringarna i form av tillfälliga lösningar som görs på SIT AB är tydliga 

exempel på detta. Informationsköer hos förrådet byggs upp och istället för att hantera 

ackningen själva får prioritera om 

datumen. Utav de aktiviteter som utförs i operationen bör därmed de som inte tillhör det 

normala flödet urskiljas. I detta examensarbete anses det normala flödet vara hur 

timeringar och tillfälliga lösningar som blivit 

Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser? 

Synkronisering innebär att koordinera flöden av material och information. Det optimala målet 

med synkronisering av ett flöde är att material aldrig lagerhålls utan går direkt till 

värdeskapande aktiviteter. (Bowersox et al, 2002) En process som är enkelt utformad gör det 

tiviteter i operationer som 

inte är värdeskapande tas bort (Melnyk & Denzler, 1996). Liknande resonemang som ovan förs 

inom lean med hänsyn till bland annat TPS. Lean innefattar att värdeskapande aktiviteter 

, 1996). För att öka produktiviteten bör icke-

värdeskapande aktiviteter, kallat slöseri, elimineras. Slöseri kan vara till exempel väntetid, 

överarbete eller överproduktion. (Ortiz, 2006; Sörqvist, 2004; Melnyk & Denzler, 1996) Genom 

ges en möjlighet att skapa ett jämnt och integrerat flöde. Slöseri som kan 

identifieras i operationen kan vara en orsak till att flödet är ojämnt, det är därför intressant att 

Exempel på slöseri som förekommer på SIT AB är väntetid i form av lagring. I 

nulägesbeskrivningen framkommer att lager i form av både material och information byggs upp, 

ovan är detta en form av väntetid 

ch vad för slöseri som finns operationerna 
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•  Vad finns det för slöseri i operationen? 

Det finns även andra teorier kring hur ett jämnt flöde kan skapas. Christopher (2005) menar att 

ett effektivt och jämnt flöde blir lättare att ta fram om flaskhalsar i produktionen 

uppmärksammas. Huang & Kusiak (1998) för en liknande diskussion kopplat till hur en operation 

bör styras beroende på dess karaktär. De nämner till exempel, förutom flaskhalsar, även 

värdeskapande och kritiska steg som möjliga definitioner. En analys av karaktären på 

operationsstegen kan därför vara till hjälp när orsaker och åtgärder till det ojämna flödet ska 

identifieras och då med fokus på om steget är en flaskhals eller inte.  Huang & Kusiak (1998) 

definierar flaskhalsen som det operationssteg som nyttjas mest och oftast har högst grad av PIA. 

Kopplat till diskussionen ovan är därför två flaskhalsar i SIT AB:s avropsprocess redan 

definierade som förrådet och packningen eftersom dessa bygger lager samt till synes nyttjas fullt 

ut. Dock måste även andra eventuella flaskhalsar definieras. Detta leder till ytterligare en 

frågeställning som ska besvaras i kartläggningen: 

•  Är operationen en flaskhals? 

Material- och produktionsstyrning syftar till att planera och styra operationen på en taktisk nivå 

för att uppnå övergripande mål som leveransservice (Olhager, 2000). Detta kan göras med olika 

utgångspunkter, som ett pushsystem eller som ett pullsystem (Lumsden, 1998). Styrningen kan 

antingen innebära att produktion sker så länge det finns material (Lumsden, 1998; Grosfeld-Nir 

et al, 2000; Melnyk & Denzler, 1996) eller så sker produktion endast när ett behov har uppstått 

från en efterföljande operation (Grosfeld-Nir et al, 2000; Sader & Sorensen, 2010; Lumsden, 

1998; Melnyk & Denzler, 1996; Christopher, 2005; Martinich, 1997). Det är alltså olika 

triggningsmekanismer för produktionen som skiljer de olika styrsätten åt. Den för push är mer 

generell, medan den för pull är specifik och styrs av efterföljande operation. (Sader & Sorensen, 

2010) Sader & Sorensen (2010) menar att för att besluta hur en process ska styras bör, förutom 

flödesvägar för jobb och information, triggningsmekanismer identifieras. Det är därför av 

intresse att titta på vad det är som avgör om och när en operation ska utföras eller inte: 

•  Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på tillfredsställande sätt? 

Om bufferten existerar är det också intressant att titta på anledningen till det. Melnyk & Denzler 

(1996) menar att när material trycks ut genom produktionen är risken för att köer byggs upp 

hög. Det kan leda till det tar längre tid att upptäcka fel och tiden det tar att rätta till dessa leder 

till att arbetsbelastningen ökar. Christopher (2005) lyfter också upp att det är lättare att 

upptäcka problem om det inte finns några köer som döljer dem. Däremot kan en hög 

nyttjandegrad uppnås om det hela tiden finns material att arbeta med i en operation, vilket det 

gör om köer finns (Melnyk & Denzler, 1996). Detta har en stark koppling till SIT AB:s 

avropsprocess eftersom avropen trycks ut genom kedjan och buffertar har uppstått precis som 

teorin säger. Dessutom är arbetsbelastningen tidvis hög vilket alltså kan bero på buffertarna och 

vara en del i att synkroniseringen i avropsprocessen är dålig. 
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När Mattsson (2002) tar upp ämnet processynkronisering diskuterar han också buffertar i form 

av lager. Han menar att lager försämrar materialflödesdimensionen, som berör balansen mellan 

tillgång och efterfrågan på material. Dock menar Mattsson (2005) att för att undvika störningar 

borde operationer frikopplas från varandra med buffertlager. I frågan om SIT AB:s lager beskrivs 

i nulägesbeskrivningen att till exempel packningens buffertlager fylls till bredden innan 

processen stoppas, vilket i sin tur leder till att saker flyttas runt och riskerar att försvinna. Detta 

tyder på att materialflödet är försämrat. Med utgångspunkt i denna diskussion bör följande 

fråga besvaras: 

•  Vad är anledningen till buffertarnas existens? 

Ett mål med synkronisering är enligt Mattsson (2002) att skapa ett högt resursutnyttjande, vilket 

även kallas nyttjandegrad av Slack et al (2007) och beskrivs som hur mycket resurser som 

utnyttjas i förhållande till dess maximala kapacitet. En låg nyttjandegrad kan tyda på att 

operationen är ostabil, vilket kan bero på ojämnt flöde in till eller ut ur operationen. Det leder 

dessutom till att det skapas väntetid i processen som i sin tur leder till ojämnheter i det totala 

flödet. (Slack et al, 2007) Att studera nyttjandegraden i SIT AB:s avropsprocess kan därmed ge 

en indikation på var flödet är ojämnt och om det går att förbättra.  

Eftersom arbetsbelastningen i bland annat packningen på SIT AB är ojämn kan antagande göras 

att nyttjandegraden inte är optimal. Nyttjandegraden är dock inte konstant på grund av 

variationer i inputhastighet och operationstid (Slack et al, 2007).  Slack et al (2007) menar att 

variationer på operationstid och leveranstid, som påverkar inputhastigheten, bör analyseras för 

att se om nyttjandegraden går att förbättra. Variation i leveranstid tas upp i frågan som berör 

leveransservice med hänsyn till ledtid och därför ställs endast följande fråga till kartläggning 

utifrån denna diskussion: 

•  Hur varierar interna operationstider? 

Gränssnitt 

Bowersox et al (2002) beskriver att synkronisering syftar till att koordinera flödet av material, 

produkter och information. Koordineringen mellan operationerna sker i kopplingen mellan 

desamma, det vill säga vid överlämningen av material, produkter och information. Övergången 

mellan två operationer har i detta examensarbete definierats som gränssnitt. Det är, som 

tidigare nämnts, den tidpunkt då output från en operation blir till input i efterföljande. Det finns 

flera anledningar till att detta område är intressant att studera, vilka tas upp i nedanstående 

diskussion. Det berör sådant som inte tas upp av ovan nämnda avsnitt, men som ändå är av vikt 

för att förstå avropsprocessens uppbyggnad och problem.  

Bland annat tar Waters (2002) upp att outnyttjad tid skapas i produktionen, vilket leder till ett 

mindre effektivt flöde, om operationerna arbetar i otakt. Detta är något som kan upptäckas i 

gränssnittet, eftersom det är där kopplingen mellan operationerna ligger. Likaså menar 

Oskarsson et al (2006) att saker som bristande rutiner inom orderhantering kan påverka 
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leveranssäkerheten och i förlängningen då även leveransservicen. Det är också något som ligger 

i gränssnittet, även om orderhantering inte är riktigt aktuellt i SIT AB:s avropsprocess. 

Orderhantering blir i detta fall snarare hantering av triggern som inkommer till operationen.  

Eftersom kunden alltid upplever den totala leveransservicen som en kombination av de 

ovanstående elementen, kan de inte betraktas isolerade från varandra. Det är därmed viktigt att 

ha en dialog med kunden om vad denne förväntar sig.  (Oskarsson et al, 2006) I och med detta 

är det värt att ta upp Melnyk & Denzlers (1996) tankar om att det bör utvärderas om vad som 

anställda tror utförs i en operation. Stämmer det överens med det som den interna kunden i 

efterföljande operation förväntar sig? Skapas rätt värde i operationen och hålls rätt eller 

förväntad leveransservice? Liker (2004) tar också upp tanken om att undersöka en process 

utifrån vad kunden vill ha och utifrån det bedöma vilka aktiviteter som är värdeskapande.  

Ur diskussionen framgår att det bör utvärderas hur väl förväntningarna stämmer överens med 

vad som faktiskt levereras och därmed om det är rätt input som inkommer till operationen på 

rätt sätt. Ett problem i avropsprocessen på SIT AB är bland annat det att projektstöd måste jaga 

på processen, den flyter inte på som den ska naturligt. Den förmodade otydliga 

ansvarsfördelningen mellan operationerna kan leda till att förväntningarna inte stämmer 

överens för att det inte är klart vem som ska ansvara för vad. Följande fråga bör därför besvaras 

i kartläggningen rörande gränssnitt: 

•  Hur väl stämmer förväntningarna på input, med hänsyn till begreppet leveransservice, 

överens med den output som faktiskt levererats från föregående operation? 

Enligt Mattsson (2002), Bowersox et al (2002) och Christopher (2005) krävs ett effektivt 

informationssystem för att synkronisering ska fungera. Stonebraker & Leong (1994) beskriver 

också vikten av information. Kommunikation och information underlättar och uppmuntrar 

kopplingen mellan operationerna, detta speciellt om det är komplext att styra en process och 

operationerna är svåra att integrera. Kopplingen är i detta fall gränssnittet, varför det är 

relevant att titta på informationsutbytet mellan operationerna. Bowersox et al (2002) och 

Mattsson (2002) tar upp sådant som kan förhindra informationsdelning. Mattsson (2002) menar 

att det, med dagens utveckling, sällan rör sig om teknikproblem utan att det kan vara ovilja hos 

aktörerna i operationerna att dela med sig av information. Bowersox et al (2002) tar upp att 

informationsdelningen skulle fungera bättre om chefer för olika avdelningar, som ofta är 

funktionsorienterade, delar med sig mer av information. 

Melnyk & Denzler (1996) menar dessutom att så kallade ”svarta hål” skapas, där problem 

uppstår för att det exempelvis skickas iväg material som det inte finns kapacitet att ta hand om, 

om det finns starka barriärer mellan operationer. De menar att koordinering mellan 

operationerna grundar sig i att det råder samförstånd mellan operationerna. Waters (2007) 

lyfter också upp i sin diskussion om buffertar att de kan förhindra kommunikationen mellan 

operationerna. Det kan alltså finnas saker som påverkar interaktionen mellan operationerna, 
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vilket i längden borde påverka möjligheterna till synkronisering. De svarta hålen som tas upp i 

denna diskussion kan kopplas till SIT AB enligt tidigare beskrivning av att saker försvinner i lagret 

då det blir fullt. Koordinering mellan operationerna på SIT AB kan och bör därmed förbättras. 

Slack et al (2007) talar också om hur karakteristik på operationer kan påverka hur de bör styras. 

Där tar de bland annat upp vilken insyn kunderna har i operationen och hur graden av denna 

påverkar möjligheterna att standardisera och nyttjandegraden i operationen. Kunderna kan 

komma med olika förväntningar på till exempel variation av output beroende på hur väl insatta 

de är i eller kan påverka utförandet av operationen. Kunderna är i detta examensarbete en 

efterföljande operation. Slack et als (2007) synsätt kan implementeras på avropsprocessen på så 

sätt att det är av intresse att titta på hur operationerna har möjlighet att påverka varandra. 

Diskussionen leder till att följande fråga bör besvaras:  

•  Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna påverka 
varandras beteende? 

Sammanställning 

Frågorna i Tabell 3 och Tabell 4 ska besvaras i orsaksanalysen, där utgångspunkt tas i respektive 

operation. 

Tabell 3 – Sammanställning av frågeställningar för orsaksanalysens område inom operationen. 

Område Frågeställningar orsaksanalys – inom operationen 
Inom 
operationen 

Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?  
Vad finns det för slöseri i operationen? 
Är operationen en flaskhals? 
Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på tillfredsställande 
sätt? 
Vad är anledningen till buffertarnas existens? 
Hur varierar interna operationstider? 

 

Tabell 4 - Sammanställning av frågeställningar för orsaksanalysens område gränssnitt. 

Område Frågeställningar orsaksanalys – gränssnitt 
Gränssnitt Hur väl stämmer förväntningarna på input, med hänsyn till begreppet 

leveransservice, överens med den output som faktiskt levererats från 
föregående operation? 
Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna påverka 
varandras beteende? 

 

Det slutgiltiga målet med kartläggningen är att identifiera orsaker till det ojämna informations- 

och materialflödet. För att tydligare sammanfatta vad som faktiskt identifierats som orsaker till 

det ojämna flödet, måste helheten betraktas enligt nedanstående diskussion. 



 

Operationerna studeras var för sig, men en process består av en sammankoppling av 

operationer (Waters, 2002; Stonebraker &

till det ojämna flödet identifieras är det därför viktigt att se till helheten. Det är också därför 

gränssnittet har valt att studeras. Orsakerna kan givetvis ligga i enskilda operationer, men det 

kan även finnas rimliga förklaringar till att flödet ser ut som det gör på grund av utformningen av 

tidigare operationer. I orsaksanalysen tittas därför på den fullständiga avropsprocessen, utan att 

för den skull utesluta att identifiera orsaker i enskilda delar

att undvika suboptimering vilket, enligt tidigare, troligtvis förekommer på SIT AB.

Följande fråga, som även kommer att ligga till grund för framtagande av åtgärdsförslag, ställs 

som avslutande del av kartläggningen:

•  Vilka orsaker i avropsprocessen kan identifieras till det ojämna flödet?

4.3.3 Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag

 När orsakerna är definierade ska dessa analyseras i syfte att komma fram till 

rimliga åtgärder. Åtgärdsanalysen som följer på orsaksanalysen berör de 

flöde som identifieras i densamma. En diskussion ska föras gällande hur orsakerna kan hanteras 

på ett sätt som utjämnar flödet i avropsprocessen. 

detta. Åtgärdsanalysen kommer att grunda sig i te

produktionsstyrning som berör de orsaker som har identifierats. 

besvaras i åtgärdsanalysen ställs:  

•  Hur kan orsakerna till det ojämna flödet hanteras enligt teorin?

Åtgärdsförslagen kommer 

åtgärdsanalysen ska det framgå vilka sätt som bäst lämpar si

det ojämna flödet. Framtagningen av åtgärdsförslagen berör hur det ska implementeras på SIT 

AB i syfte att utjämna flödet.

•  På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB?

Sammanställning 

Frågorna som ställs i åtgärdsanalysen och åtgärdsförslag redovisas i 

Tabell 5 - Sammanställning av frågeställningar för 

Frågeställningar åtgärdsanalys och åtgärdsförslag

Hur kan orsakerna till det ojämna flödet hanteras enligt teorin?
På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna 
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Operationerna studeras var för sig, men en process består av en sammankoppling av 

operationer (Waters, 2002; Stonebraker & Leong, 1994; Melnyk & Denzler, 1996). När orsakerna 

till det ojämna flödet identifieras är det därför viktigt att se till helheten. Det är också därför 

gränssnittet har valt att studeras. Orsakerna kan givetvis ligga i enskilda operationer, men det 

en finnas rimliga förklaringar till att flödet ser ut som det gör på grund av utformningen av 

tidigare operationer. I orsaksanalysen tittas därför på den fullständiga avropsprocessen, utan att 

för den skull utesluta att identifiera orsaker i enskilda delar av processen. Detta görs också för 

vilket, enligt tidigare, troligtvis förekommer på SIT AB.

Följande fråga, som även kommer att ligga till grund för framtagande av åtgärdsförslag, ställs 

som avslutande del av kartläggningen: 

lka orsaker i avropsprocessen kan identifieras till det ojämna flödet?

Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag 

När orsakerna är definierade ska dessa analyseras i syfte att komma fram till 

rimliga åtgärder. Åtgärdsanalysen som följer på orsaksanalysen berör de 

flöde som identifieras i densamma. En diskussion ska föras gällande hur orsakerna kan hanteras 

på ett sätt som utjämnar flödet i avropsprocessen. Åtgärdsförslagen genereras

kommer att grunda sig i teorier kring lean, synkronisering och 

produktionsstyrning som berör de orsaker som har identifierats. Följande fråga som ska 

besvaras i åtgärdsanalysen ställs:   

Hur kan orsakerna till det ojämna flödet hanteras enligt teorin? 

 sedan att genereras utifrån den diskussion som förts

analysen ska det framgå vilka sätt som bäst lämpar sig för att hantera det som orsaka

det ojämna flödet. Framtagningen av åtgärdsförslagen berör hur det ska implementeras på SIT 

na flödet. 

På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB?

Frågorna som ställs i åtgärdsanalysen och åtgärdsförslag redovisas i Tabell 5 

Sammanställning av frågeställningar för åtgärdsanalys och åtgärdsförslag. 

åtgärdsanalys och åtgärdsförslag 

Hur kan orsakerna till det ojämna flödet hanteras enligt teorin? 
På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB?

- Uppgiftsprecisering 

Operationerna studeras var för sig, men en process består av en sammankoppling av 

Leong, 1994; Melnyk & Denzler, 1996). När orsakerna 

till det ojämna flödet identifieras är det därför viktigt att se till helheten. Det är också därför 

gränssnittet har valt att studeras. Orsakerna kan givetvis ligga i enskilda operationer, men det 

en finnas rimliga förklaringar till att flödet ser ut som det gör på grund av utformningen av 

tidigare operationer. I orsaksanalysen tittas därför på den fullständiga avropsprocessen, utan att 

av processen. Detta görs också för 

vilket, enligt tidigare, troligtvis förekommer på SIT AB.  

Följande fråga, som även kommer att ligga till grund för framtagande av åtgärdsförslag, ställs 

lka orsaker i avropsprocessen kan identifieras till det ojämna flödet? 

När orsakerna är definierade ska dessa analyseras i syfte att komma fram till 

rimliga åtgärder. Åtgärdsanalysen som följer på orsaksanalysen berör de orsaker till ojämnt 

flöde som identifieras i densamma. En diskussion ska föras gällande hur orsakerna kan hanteras 

Åtgärdsförslagen genereras sedan utifrån 

orier kring lean, synkronisering och 

Följande fråga som ska 

utifrån den diskussion som förts. I 

g för att hantera det som orsakar 

det ojämna flödet. Framtagningen av åtgärdsförslagen berör hur det ska implementeras på SIT 

På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB? 

 nedan. 

till det ojämna flödet implementeras på SIT AB? 



 

4.3.4 Utvärdering 

 En utvärdering av åtgärdsförslagen med hänsyn till 

berör den sista delen av syftet. En mer generell utvärdering

rörande åtgärdsförslagen kommer också att göras

Kostnader 

Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att utvärdera och analysera ett företags processer utifrån tid, 

kvalitet och kostnad. Tid och kvalitet är inte uttryckligen upptagna i detta exame

men det finns möjlighet att även kvantifiera dessa som kostnader. Kan arbetstid till exempel 

sparas in är det möjligt att räkna om detta till en minskad lönekostnad. De kostnadsförändringar 

som kan komma att beröras av ett genomförande av 

kommer att krävas en analys utifrån de framtagna åtgärdsförslagen för att identifiera eventuella 

kostnadselement som förändras av en implementering. Utifrån analysen kan dessa element 

sedan bedömas till storlek.  

För att strukturera upp analysen av kostnadspåverkan 

modell för kvalitetsbristkostnader

•  Vilka kvalitetsbristkostnader kan eventuellt påverkas av åtgärdsför
•  Vilken storlek på kostnadsförändringar

Övriga interna risker 

Förutom att ett införande av åtgärdsförslagen kan innebära att SIT AB påverkas negativt av 

kostnadsförändringar kan det finns övriga interna risker. Detta b

exempelvis effekten av åtgärdsförslaget, 

utvärdering av allt som kan komma att påverkas är inte rimlig att utföra med hänsyn till 

omfattning och examensarbetets tidsbegränsning. Utvä

att vara övergripande och endast gälla 

interna risker och kunna ge lämpliga rekommendationer rörande hur en utjämning av 

avropsprocessen kan uppnås ställs sålede

•  Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, internt sett?

Effekt och genomförbarhet

För att kunna ge SIT AB rekommendationer gällande

upp rörande effekt och genomförbarhet

exempelvis kunna påvisa vilka åtgärdsförslag som bör ge bäst effekt eller som är lättast att 

genomföra. Följande frågor ska

•  På vilket sätt kommer åtgärdsförslaget at
•  Finns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterliga

negativa effekter med åtgärdsförslaget
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En utvärdering av åtgärdsförslagen med hänsyn till interna risker

berör den sista delen av syftet. En mer generell utvärdering av effekt och genomförbarhet

gen kommer också att göras för att kunna ge rekommen

Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att utvärdera och analysera ett företags processer utifrån tid, 

kvalitet och kostnad. Tid och kvalitet är inte uttryckligen upptagna i detta exame

men det finns möjlighet att även kvantifiera dessa som kostnader. Kan arbetstid till exempel 

sparas in är det möjligt att räkna om detta till en minskad lönekostnad. De kostnadsförändringar 

som kan komma att beröras av ett genomförande av ett åtgärdsförslag är svåra att förutspå. Det 

analys utifrån de framtagna åtgärdsförslagen för att identifiera eventuella 

kostnadselement som förändras av en implementering. Utifrån analysen kan dessa element 

 

För att strukturera upp analysen av kostnadspåverkan används därför Cheah et als (2011) 

kvalitetsbristkostnader. Följande frågor bör därför besvaras för varje åtgärdsförslag:

Vilka kvalitetsbristkostnader kan eventuellt påverkas av åtgärdsförslaget?
kostnadsförändringarna leder åtgärdsförslagen till?

Förutom att ett införande av åtgärdsförslagen kan innebära att SIT AB påverkas negativt av 

kostnadsförändringar kan det finns övriga interna risker. Detta berör sådant som kan påverka 

exempelvis effekten av åtgärdsförslaget, men som inte kan kvantifiera

utvärdering av allt som kan komma att påverkas är inte rimlig att utföra med hänsyn till 

omfattning och examensarbetets tidsbegränsning. Utvärderingen gällande detta kommer därför 

att vara övergripande och endast gälla SIT AB:s interna miljö. För att uppmärksamma eventuella 

och kunna ge lämpliga rekommendationer rörande hur en utjämning av 

avropsprocessen kan uppnås ställs således frågan: 

Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, internt sett?

Effekt och genomförbarhet 

att kunna ge SIT AB rekommendationer gällande varje åtgärdsförslag ställs ett antal frågor 

effekt och genomförbarhet. Dessa frågor ställs på en övergripande nivå för att 

exempelvis kunna påvisa vilka åtgärdsförslag som bör ge bäst effekt eller som är lättast att 

genomföra. Följande frågor ska frågor besvaras för varje åtgärdsförslag: 

På vilket sätt kommer åtgärdsförslaget att utjämna flödet? 
Finns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterliga

va effekter med åtgärdsförslaget? 

- Uppgiftsprecisering 

interna risker och kostnader 

effekt och genomförbarhet 

för att kunna ge rekommendationer. 

Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att utvärdera och analysera ett företags processer utifrån tid, 

kvalitet och kostnad. Tid och kvalitet är inte uttryckligen upptagna i detta examensarbetes syfte, 

men det finns möjlighet att även kvantifiera dessa som kostnader. Kan arbetstid till exempel 

sparas in är det möjligt att räkna om detta till en minskad lönekostnad. De kostnadsförändringar 

ett åtgärdsförslag är svåra att förutspå. Det 

analys utifrån de framtagna åtgärdsförslagen för att identifiera eventuella 

kostnadselement som förändras av en implementering. Utifrån analysen kan dessa element 

används därför Cheah et als (2011) 

Följande frågor bör därför besvaras för varje åtgärdsförslag: 

slaget? 
leder åtgärdsförslagen till? 

Förutom att ett införande av åtgärdsförslagen kan innebära att SIT AB påverkas negativt av 

erör sådant som kan påverka 

men som inte kan kvantifieras. En fullständig 

utvärdering av allt som kan komma att påverkas är inte rimlig att utföra med hänsyn till 

rderingen gällande detta kommer därför 

För att uppmärksamma eventuella 

och kunna ge lämpliga rekommendationer rörande hur en utjämning av 

Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, internt sett? 

ställs ett antal frågor 

sa frågor ställs på en övergripande nivå för att 

exempelvis kunna påvisa vilka åtgärdsförslag som bör ge bäst effekt eller som är lättast att 

Finns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterligare positiva eller 
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Sammanställning 

I utvärderingen ställs frågorna som sammanställs i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6 - Sammanställning av frågeställningar för utvärdering. 

Område Frågeställningar utvärdering 
Kostnader Vilka kvalitetsbristkostnader kan eventuellt påverkas av åtgärdsförslaget? 

Vilken storlek på kostnadsförändringarna leder åtgärdsförslagen till? 

Övriga interna 

risker 

Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, 
internt sett? 

Effekt och 

genomförbarhet 

På vilket sätt kommer åtgärdsförslaget att utjämna flödet? 
Finns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterligare 
positiva eller negativa effekter med åtgärdsförslaget? 
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden för hur examensarbetet har utförts. Kapitlet inleds med teori om 

olika metodval och en beskrivning av tillförlitlighet. Efter det följer en beskrivning av hur det 

praktiska arbetet genomförts, och kapitlet avslutas med metodkritik. 

Val av metod för att utföra en datainsamling kan påverkas av vilken slags information som 

eftersöks eller av vilken slags studie som genomförs. Information kan vara kvalitativ eller 

kvantitativ. Kvantitativ är data som uttrycks i siffror eller som kan mätas på något sätt och 

avsikten med sådana data är ofta att skapa ytterligare kunskap inom ett område. Kvalitativ data 

utgörs av sådant som uttrycks i ord och används ofta för att skapa djupare förståelse för ett 

specifikt ämne. (Sörqvist, 2004; Björklund & Paulsson, 2003) Huvudsyftet med detta 

examensarbete är av kvalitativ art även om det existerar en viss kvantitativ del sett till 

kostnadsutvärderingen. 

Då syftet med examensarbetet är att titta på just SIT AB:s avropsprocess är detta en fallstudie. 

Björklund & Paulsson (2003) beskriver att en studie kan vara explorativ, deskriptiv, explanativ 

eller normativ. Fallstudie ligger under explorativa studier, som innebär att det finns lite kunskap 

inom området och grundläggande förståelse för problemen söks.  Deskriptiva studier, som till 

skillnad från explorativa används när det finns grundläggande kunskap och förståelse för 

området, är beskrivande men inte förklarande. Är målet att både beskriva och förklara anses 

studien vara explanativ. För normativa studier krävs det också att viss kunskap och förståelse för 

det studerade området finns, men målet är mer riktat åt att ge vägledning och föreslå åtgärder. 

Datainsamlingen kan ge upphov till primär eller sekundär data. Intervjuer och observationer ger 

primärdata, alltså data som samlats in i syfte att användas för den specifika studien (Björklund & 

Paulsson, 2003). Sekundärdata är istället information som redan är befintlig (Sörqvist, 2004). 

Primärdata är viktig om förståelse ska skapas för ett enskilt undersökningsobjekt (Björklund & 

Paulsson, 2003), men sekundärdata är ofta enklare, snabbare och billigare att samla in (Sörqvist, 

2004). Det finns många informationskällor som kan klassas som sekundärdata, exempelvis 

försäljningsdata, marknadsanalyser, officiella hemsidor på Internet och litteratur. Risken med att 

använda sig av sekundärdata är att det kan vara svårt att finna just den data som behövs och att 

den kan vara inaktuell. (Sörqvist, 2004) 

Datainsamling har en stor betydelse i förbättringsarbete. Det är viktigt att beslut grundar sig på 

fakta och inte på åsikter eller önskemål (Sörqvist, 2004). I detta kapitel redovisas fullständigt 

tillvägagångssätt för detta examensarbete för att skapa förståelse hos läsaren för hur 

datainsamling och analyser har utförts. Läsaren får därmed möjlighet att själv ta ställning till 

examensarbetets genomförande och om lämpliga metodval gjorts med hänsyn till studiens och 

datans art. Metodteori presenteras även och en diskussion rörande tillförlitlighet förs.  
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5.1 Datainsamlingsmetoder 
För att kunna göra ett bra förbättringsarbete behöver data samlas in för att kunna fatta beslut 

baserat på fakta och kunskap istället för antaganden (Sörqvist, 2004). Insamling av information 

kan ske med hjälp av flera olika metoder. Ett urval av dessa presenteras nedan, till exempel 

intervju och observation som används för insamling av primärdata och som har använts i detta 

examensarbete. 

5.1.1 Intervjuer 
En intervju kan ske exempelvis över telefon, via mejl, via sms eller genom personlig kontakt. 

Antalet svarande kan varieras och det kan ske både i grupper och enskilt. (Björklund & Paulsson, 

2003; Sörqvist, 2004) Intervjuer är därmed en mångsidig metod som ger kunskap om bland 

annat erfarenheter, värderingar och åsikter samt kunskap om resonemanget bakom dessa 

(Osvalder et al, 2008).  

Resultatet av intervjun hör till kategorin primärdata vilket innebär att informationen som 

framkommer är avsedd för den specifika studien (Björklund & Paulsson, 2003). För att uppnå 

önskat resultat är det viktigt att intervjun förbereds noggrant så att frågorna är relevanta för 

syftet. Det är även viktigt att göra intervjupersonen införstådd i syftet med intervjun, 

dokumentationen av den samt hur resultatet kommer att användas. I allmänhet är intervjuer 

resurskrävande om många personer omfattas då de tar lång tid att både förbereda, genomföra 

och följa upp. (Osvalder et al, 2008; Sörqvist, 2004) Vidare kan det innebära problem om den 

intervjuade inte kan vara anonym om känsliga frågor tas upp. Det finns även risk att den 

intervjuade försöker vara intervjuaren till lags och vinkla sina svar eller påverkas av intervjuarens 

beteende på annat sätt. (Sörqvist, 2004) 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt, strukturerat, semistrukturerat eller ostrukturerat. Det 

är syftet med intervjun som avgör vilken intervjuform som bör användas, exempelvis om det är 

kvalitativ eller kvantitativ information som efterfrågas vilket framgår i beskrivningen av de olika 

formerna nedan. (Osvalder et al, 2008) 

Vid en strukturerad intervju finns ett tydligt underlag med frågor som kan besvaras antingen 

fritt eller med hjälp av en graderad skala. Denna typ av intervju är fördelaktig om resultatet är av 

kvantitativ art och om ett stort antal personer ska intervjuas. En ostrukturerad intervju passar 

bra om ett fåtal personer ska intervjuas och om intervjun ska ge ett kvalitativt resultat. Under 

denna typ av intervju ställs öppna frågor som kan ge upphov till en diskussion som styrs mot de 

delar som är viktiga. Nackdelen med ostrukturerade intervjuer är att de är svåra att 

sammanställa. Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting av ostrukturerad och strukturerad. 

I denna typ finns ett färdigt underlag med frågor, men intervjuaren kan välja ordning på 

frågorna och har även utrymme att ställa följdfrågor. Denna typ av intervju kan ge resultat av 

både kvantitativ och kvalitativ art. (Osvalder et al, 2008) 
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5.1.2 Observationer 
Observationer kan med fördel användas för att ta reda på vad människor gör, inte bara vad de 

säger att de gör (Osvalder et al, 2008; Sörqvist, 2004). Metoden ger således kunskap om 

människors beteende, som den observerade inte alltid är medveten om själv. Observationer kan 

ske systematiskt eller osystematiskt, det vill säga att ett särskilt beteende eftersöks alternativt 

att allt utav intresse noteras. Det senare, osystematisk observation, används ofta i ett tidigt 

skede av en studie då all information kan vara av intresse. (Osvalder et al, 2008)  

Det som är positivt med observationer är att personen som observeras inte blir påverkad eller 

störs av frågor och mätningar (Osvalder et al, 2008). Dock framkommer inte personens känslor, 

attityder eller önskemål och inte heller bakomliggande orsaker till beteendet (Osvalder et al, 

2008; Sörqvist, 2004). Det är därför fördelaktigt att utföra observation, följt av en 

kompletterande intervju. (Osvalder et al, 2008) 

5.1.3 Brainstorming 
Brainstorming är ett väl använt verktyg för idégenerering där idéer diskuteras fritt. (Osvalder et 

al, 2008; Sörqvist, 2004) Brainstorming innebär att deltagarna tillåts associera fritt, utanför 

invanda tankebanor (Osvalder et al, 2008). Hjälpmedel för att dokumentera idéerna under 

brainstorming kan vara blädderblock, whiteboard eller post-it-lappar. (Sörqvist, 2004: Osvalder, 

et al 2008) Resultatet bör även sammanställas på ett överskådligt sätt för att kunna bedöma 

idéerna alternativt som underlag för ytterligare sessioner. Detta kan göras med hjälp av till 

exempel Ishikawadiagram eller flödesscheman. (Sörqvist, 2004) 

5.2 Tillförlitlighet 
För att arbetet ska hålla en hög nivå av tillförlitlighet är begreppen validitet, reliabilitet och 

objektivitet betydelsefulla. Dessa beskrivs närmare nedan. 

5.2.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet beskriver i hur stor grad mätningen skett på det som var avsett att mäta och reliabilitet 

är ett värde som visar hur hög tillförlitlighet mätinstrumentet har (Björklund & Paulsson, 2003). 

För att illustrera detta kan en piltavla användas, se Figur 13. 

 

Figur 13 - Illustration av reliabilitet och validitet. Piltavlan till vänster har både låg validitet och låg reliabilitet, 
piltavlan i mitten visar hög reliabilitet och låg validitet och piltavlan till höger visar både hög reliabilitet och hög 

validitet. 
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Ett högt värde på validitet och reliabilitet ger en högre tillförlitlighet till studien, och det finns 

sätt att stärka dessa värden. Ett exempel på detta är triangulering, som innebär att flera olika 

perspektiv används för att belysa samma sak (Björklund & Paulsson, 2003). Det kan innebära till 

exempel att samma person får samma fråga flera gånger vid olika tillfällen för att säkerställa att 

samma svar ges, alternativt kan flera undersökningsmetoder användas, som exempelvis 

observation och intervju för att se om båda ger samma resultat. Triangulering kan åskådliggöras 

med hjälp av Figur 14 nedan. 

 

 

Validiteten kan även ökas genom att ställa tydliga frågor och undvika vinkling. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

5.2.2 Objektivitet 
Objektivitet beskriver i hur stor utsträckning studien påverkas av värderingar från olika personer. 

Hög objektivitet innebär att påverkan är liten, vilket är eftersträvat i de flesta fall. Genom att 

motivera de val som görs under studien ökar objektiviteten eftersom läsaren själv får en 

möjlighet att ta ställning till resultatet. Detta uppfylls, enligt Björklund & Paulsson, (2003), 

genom att återge källans innehåll utan sakfel, snedvridet faktaurval och genom att undvika 

värdeladdade ord. 

5.3 Praktiskt genomförande 
Examensarbetet kan delas upp i två faser, där den första fasen bestod av planering av arbetet 

samt insamling av data, både från SIT AB och via litteratur. Detta för att en övergripande 

beskrivning av nuläget och för att en utförlig planering av arbetsgången och innehållet skulle 

kunna göras. Den andra fasen innehöll sedan en utförlig kartläggning, samt en analys av 

kartläggningen kallad orsaksanalys där orsaker identifierades. Ytterligare en analys i form av en 

åtgärdsanalys utfördes också som ledde fram till åtgärdsförslag till förbättringar av processen. 

En utvärdering av åtgärdsförslagen avslutade den andra fasen. Nedan beskrivs metoden för 

varje del av de olika faserna, där metoden för varje kapitel beskrivs var för sig, bortsett från 

kartläggningen och orsaksanalysen som tas upp gemensamt eftersom båda dessa utfördes 

parallellt. 

Metod 1 Metod 2 

Studieobjekt 

Figur 14 - Triangulering, baserad på Björklund & Paulsson (2003). 
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5.3.1 Litteratursökning 
Sökandet av litteratur påbörjades i ett tidigt skede av examensarbetet för att, tillsammans med 

nulägesbeskrivningen, ligga till grund för uppgiftspreciseringen. Till att börja med genomfördes 

sökning inom de områden som, redan i början av examensarbetet, var av given karaktär. 

Exempel på det var operations management, lean-teorier och materialflöden.  

I takt med att arbetet framskred breddades och fördjupades litteratursökandet inom intressanta 

områden. Tidigare erhållen kunskap och litteratur som använts i andra kurser, nyttjades då i stor 

utsträckning. Dessutom har mycket av den litteratur som använts, genom dess referenser, gett 

nya uppslag och förslag på lämplig litteratur som sedan använts. Utöver det så har även 

anställda på SIT AB tipsat om och lånat ut litteratur som de har använt under utbildningar inom 

och utanför företaget. Processen med litteratursökning har varit iterativ och litteratur har både 

förkastats och lagts till under arbetets gång. 

Litteraturen har även hämtats från Linköpings Universitets utbud av databaser, till exempel 

Scopus och Emerald, samt genom sökande i bibliotekskatalogen Libris. Detta har resulterat i 

litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker som sedan har sållats med hjälp av 

innehållsförteckningar och sammanfattningar. Visst sökande har även genomförts på plats på 

biblioteket där letande bland ämneshyllorna förekommit. 

Exempel på sökord som förekommit är operations management, push, process och dispatch. 

Samtliga sökord har använts i olika kombinationer och med olika böjning för att stärka 

examensarbetets validitet. Sökandet har även skett på både svenska och engelska, vilket också 

utökat möjligheterna och sannolikheten att hitta lämplig litteratur. Sökorden finns 

sammanställda i Bilaga 1, dock inte i samtliga använda former och synonymer. Samtliga källor 

har hänvisats till på ett objektivt sätt där egna vinklingar undvikits. 

5.3.2 Nulägesbeskrivning 
En övergripande beskrivning av nuläget gjordes i början av examensarbetet för att kunna göra 

en fördjupning i problemet och precisera uppgiften. Först inhämtades allmän information om 

företaget från både den officiella hemsidan och intranätet, samt genom rundvandringar på 

företaget. Det vill säga främst sekundärdata. Rundvandringarna genomfördes tillsammans med 

personer som kunde berätta om och ge en bra överblick av verksamheten, både organisatoriskt 

och fysiskt. Till en början behövdes inte specifik information utan den första datainsamlingen 

gick ut på att försöka skapa en generell bild av verksamheten i Finspång och avropsprocessen. 

Sekundärdata var lättillgänglig och hjälpte författarna till denna rapport att snabbt få en 

överblick av nuläget, varför datainsamlingen inleddes på detta vis.  

Process- och organisationsscheman är exempel på information som införskaffades via intranätet 

och den allmänna hemsidan. Det fanns visst material som inte var uppdaterat, men en del av 

det användes ändå som en utgångspunkt för vidare inhämtning av information. I det 

efterföljande arbetet utgick intervjuer och kartläggningsmaterial till viss del från bland annat 
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processcheman, där ändringar och uppdateringar kontinuerligt upptäcktes och förklarades av 

personal på SIT AB. På så sätt kunde arbetet med nulägesbeskrivningen begränsas och 

effektiviseras eftersom SIT AB redan hade en grundläggande kartläggning av sin verksamhet, om 

än något inaktuell. 

Fördjupningen i avropsprocessens uppbyggnad och struktur krävde intervjuer med ansvariga 

och/eller insatta personer för de olika funktionerna som medverkar i processen.  Intervjuer hölls 

med ett flertal anställda på SIT AB, se Tabell 7 för respondenternas koppling till funktionerna. 

Tabell 7 - Intervjuade positioner för nulägesbeskrivning. 

Funktion Respondent 
Avropsmöte Internprojektledare och projektstöd 

Montaget Verksamhetsutvecklare 

Förråd Ansvariga chefer för förråd och godsmottagning 

Packning Ansvarig chef för packning 

Informationssystem Medarbetare med kunskap om SAP 

 

Respondenter från samtliga funktioner intervjuades för att få en helhetsbild av avropsprocessen, 

men också för att stärka validiteten och reliabiliteten i examensarbetet. Den bild av 

verksamheten som författarna till denna rapport hade fått genom den inledande 

informationsinsamlingen kunde bekräftas eller revideras utifrån vad de intervjuade beskrev. 

Vidare kunde svaren från respondenterna bekräftas eller ifrågasättas då flera personer 

intervjuades om samma sak.  

Intervjuerna var av ostrukturerad art, där det enda som var förberett var att intervjun skulle 

behandla ämnena ansvar och delaktighet i avropsprocessen samt interaktion med andra 

funktioner. Målet med intervjuerna var att respondenterna skulle kunna ge sin bild av hur 

avropsprocessen fungerar med utgångspunkt i respektive funktion och vilka problem som de 

upplever. Det var önskvärt att de första intervjuerna gav en bred bild av nuläget snarare än ett 

djup, varför ledande frågor undveks i största möjliga mån. Därför valdes att genomföra 

ostrukturerade intervjuer och inte strukturerade eller semistrukturerade. 

För att skapa ytterligare förståelse för de olika funktionerna och personernas roll i 

avropsprocessen hölls intervjuerna om möjligt på den plats där personernas arbete utförs. De 

osystematiska observationerna gjordes för att skapa en allmän bild av hur avropsprocessens 

delar och funktioner fysiskt är placerade inom företaget och hur arbetsplatserna ser ut. 

Eftersom kunskapen hos författarna till denna rapport angående avropsprocessen i detta skede 

var begränsad fanns det ingen anledning att göra någon systematisk observation. 
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En reflektion gjordes även efter varje intervju för att sammanfatta, samla intryck och ta fram nya 

frågeställningar. Dessutom fördes diskussion kring om författarna till denna rapport hade 

uppfattat svaren likvärdigt eller om något behövde förtydligas på grund av olika tolkning. 

Reflektionen utfördes oftast direkt efteråt, och i princip alltid samma dag, som intervjun hölls 

och dokumenterades skriftligt i punktlistform eller med kortare meningar. Detta anses ha stärkt 

validiteten på så sätt att respondenternas svar analyserades för att säkerställa att frågorna som 

ställdes var rätt formulerade och behandlade rätt saker. 

Kompletterande ostrukturerade intervjuer har gjorts i syfte att få förtydliganden, bekräftelser 

eller kompletteringar till tidigare intervjuer. Kompletteringarna var en del i arbetet med att 

stärka reliabiliteten för data insamlad via intervjuer. Många utav de intervjuade arbetade i 

närheten och flera frågor kunde avhandlas under ett kortare möte direkt när frågorna uppstod. 

Frågorna avhandlade visserligen mer specifika saker men var av mindre omfattande art. Det 

lämpade sig därför bättre att få snabb respons via en ostrukturerad intervju än att förebereda 

en mer strukturerad intervju för dessa kompletterande frågor. 

5.3.3 Kartläggning och orsaksanalys 
Kartläggningen har genomförts för att besvara de frågor som formulerats i 

uppgiftspreciseringens kartläggningsdel. Syftet var att förklara varje funktions uppgift, 

identifiera ojämnheter i flödena, vart dessa uppstår samt orsaker till dem. För att skapa struktur 

i kartläggningen användes SIPOC-modellen, vilken innebar att varje operation gicks igenom 

utifrån supplier, input, process, output och customer. Modellen beskrevs närmare i kapitel 3.5.1 

SIPOC. Arbetet med kartläggningen och orsaksanalysen har genomförts samtidigt både genom 

insamling av primär och av sekundär data, därför beskrivs datainsamlingsdelen för dessa 

tillsammans. 

Den primära datainsamlingen har i största utsträckning skett genom att intervjua de parter som 

är inblandade i det studerade systemets funktioner. För att få en rättvis bild, samt för att stärka 

examensarbetets reliabilitet, har flera personer intervjuats, inom så många olika funktioner som 

möjligt. En förteckning över intervjuade positioner presenteras i Tabell 8 nedan. Kontakten med 

varje avdelning togs övervägande genom respektive chef. Detta eftersom de sedan kunde ge 

vägledning om vilka personer som var viktigast att kontakta. De kunde då även förbereda 

personerna i fråga om att en intervju skulle ske och varför, som ligger i linje med hur Osvalder et 

al (2008) och Sörqvist (2004) anser att intervjuer bör genomföras. Ett undantag i angreppssättet 

var montaget där kontakten togs med en verksamhetsutvecklare i första hand. Detta gjordes på 

inrådan av handledare på SIT AB. 
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Tabell 8 - Intervjuade positioner för kartläggning. 

Funktion Respondent 
Projektstöd Ansvarig chef för projektstöd 

Medarbetare som gör avrop 

Montaget Verksamhetsutvecklare på montageavdelningen 
Medarbetare som hanterar löst material 

Förråd och 

godsmottagning 

Ansvarig chef för förråd och godsmottagning 
Medarbetare som plockar 

Packning Ansvarig chef för Packning 
Medarbetare som packar 

   

Intervjuerna med ovanstående personer genomfördes i en semistrukturerad form där områden 

förbereddes för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Eftersom ett antal 

frågeställningar från uppgiftspreciseringen skulle besvaras i denna del var områdena hämtade 

från denna. För att få fullständiga svar var det viktigt att utrymme för följdfrågor och 

diskussioner fanns, speciellt för de frågor som ställs i orsaksanalysen. En helt strukturerad 

intervjuform var därför inte lämplig i denna del. Frågeställningarna från kartläggningen kunde 

också ha besvarats under en strukturerad intervju, men då vissa av frågorna från kartläggningen 

och från orsaksanalysen var invävda i varandra ansågs det lämpligast att utföra samtliga 

intervjuer i en semistrukturerad form.  

Som sagt togs frågor från kartläggningen och orsaksanalysen upp under samtliga intervjuer 

eftersom de i många fall var sammanlänkade. I de första intervjuerna låg dock mest fokus 

kartläggningsfrågorna, medan orsaksanalysfrågorna hanterades i större utsträckning under 

senare intervjuer. Valet att dela upp frågorna på detta vis gjordes för att författarna till denna 

rapport först skulle kunna få en uppfattning om samtliga operationernas funktion innan frågor 

rörande orsaker till ojämnt flöde behandlades. Detta ansågs viktigt för att förstå helheten innan 

de mer analyserade frågorna ställdes. 

Genomförda intervjuer har skett både genom att boka tid för möten, men också genom 

spontana uppsökanden under kartläggningsprocessen. De spontana mötena resulterade ofta i 

att fler än en person åt gången intervjuades. Dessa intervjuer genomfördes mer som ett samtal 

utan någon särskild struktur. Samtalen av mer spontan art och intervjuer genomfördes dock 

alltid på den intervjuade personens fysiska arbetsplats. Precis som för nulägesbeskrivningen 

gjordes alltid en skriftlig reflektion efter varje intervju för att sammanfatta svaren och för att 

stärka validiteten i datainsamlingen.  

Under reflektionerna, och vartefter kartläggningen genomfördes uppkom ständigt nya frågor 

och infallsvinklar som behövde studeras vidare. Detta resulterade i att flera intervjuer hölls 



Kapitel 5 - Metod 

64 

 

kontinuerligt med både chefer och deras anställda. En komplett lista på intervjuade personer 

kan ses i källförteckningen. 

Kartläggningsfasens resultat var beroende av att många människor intervjuades och gav sin syn 

på avropsprocessen, och i och med att detta examensarbete utfördes med en viss tidsrestriktion 

var detta en kritisk fas. De många personernas uppbokade kalendrar gjorde även att om någon 

nyckelperson uteblev från sin intervju var det inte säkert att det fanns tid att intervjua denna 

person snart igen. På grund av detta tipsade vår handledare på SIT AB om att boka in två möten 

på samma gång som en säkerhet att åtminstone ett av dem skulle bli av, vilket togs tillvara på. 

Viss fakta har också samlats in genom observation, både genom att observera fysisk 

materialförflyttning och genom att medverka på olika möten. Avropsmöten var givetvis en form 

av de möten som observerades vid två tillfällen. Förutom det har observationer, och till viss del 

diskussioner, hållits på projektmöten som behandlar ämnen nära anslutna till detta 

examensarbete, samt vid HG-leveransmöten som hålls inför varje leverans. HG-leveransmöten 

hålls av vissa internprojektledare som en förberedelse inför avropsmötet. Detta ingår inte i det 

studerade systemet och beskrivs därför inte närmare, det har dock bidragit med en större 

förståelse för hur avropsprocessen går till och att olika arbetssätt förekommer. Observationerna 

utfördes alltid i osystematisk form, främst som ett komplement till de beskrivande frågorna i 

kartläggningen för att höja reliabiliteten. 

Observationer genomfördes också som ett sätt att samla primär data. De fysiska 

materialflödena studerades genom att medverka under tre timmar i plockningen och två timmar 

i packningen. Även projektstöd har observerats under arbete med hantering av listan för löst 

material, vilket även bidrog med viss förståelse för hur vanliga avrop går till. Data som 

framkommit genom intervjuer kunde bekräftas eller ifrågasättas med hjälp av insamlad data 

från observationerna. Då det som sägs och det som faktiskt utförs inte alltid stämmer överens 

med varandra, stärker detta att intervjuerna gett tillförlitliga svar och därmed stärks alltså 

reliabiliteten. 

Sekundär data har mestadels samlats in genom SIT AB:s intranät, detta i form av process- och 

organisationsscheman samt arbetsanvisningar. Process- och organisationsschemana inhämtades 

redan i nulägesbeskrivningen för att få en övergripande bild av hur avropsprocessen ser ut och 

vilka funktioner som har en roll i densamma. I kartläggningen användes de sedan för att ta reda 

på vilka avdelningar som var aktuella för intervjuer. Organisationsschemana gav en uppfattning 

av på vilken nivå de olika funktionerna finns, samt vem som är chef för respektive avdelning och 

således vem som utsågs som kontaktperson för respektive avdelning. Arbetsanvisningarna 

fungerar som lathundar för hur avdelningarna ska arbeta. Dessa är utformade på detaljnivå, 

men skapades innan Atlas-projektet vilket gör att de inte är uppdaterade efter de nya arbetssätt 

som införts. Trots detta har de bidragit till en grov uppfattning om hur avdelningarna arbetar 

och på så sätt gett en grund till frågeställningar till flera av avdelningarna. 
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Orsaksanalysen var ett kontinuerligt arbete, där slutsatser dels kunde dras direkt under 

kartläggningsarbetet och dels fick utvecklas efter att en helhetsbild hade skapats. Genom de 

observationer och intervjuer som har genomförts har en bild av var de ojämna flödena finns 

samt de huvudsakliga orsakerna till detta framkommit och till viss del även orsaker som är 

underliggande huvudorsakerna. Detta utvecklades sedan genom brainstorming för att komma 

på ytterligare anledningar och underliggande orsaker som inte framkommit genom intervjuerna. 

Brainstormingen genomfördes för att på ett kreativt och otvunget sätt försöka se 

orsakssamband och dessutom kunna gruppera orsakerna under huvudorsaker. För att få en 

struktur på orsaksanalysen och koppla ihop huvudorsaker och underliggande orsaker 

utformades ett Ishikawadiagram i samband med brainstormingen. Hur ett Ishikawadiagram bör 

konstrueras beskrivs närmare i kapitel 3.5.2 Ishikawadiagram. 

För att följa upp viss data har, som sista kommunikationsmedel, mejl och telefon använts för 

kortare korrespondenser. Oftast gällde detta för att bekräfta sådant framkommit under 

kartläggningen. Exempelvis har personer som arbetar på site kontaktats för att bekräfta det som 

framkommit i packningen. Det är personalen på site som är det steg som tar emot godset som 

packarna skickar, och därför var denna kontakt naturlig. 

5.3.4 Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag 
Då Ishikawadiagrammet, som utformades i orsaksanalysen, gav en tydlig bild och struktur av 

problemens orsaker var det ett bra utgångsläge för att börja analysera orsakerna med hänsyn till 

möjliga åtgärder. Genom att koppla orsakerna till litteraturen kunde åtgärdsanalysen leda fram 

till åtgärdsområden som bidrar till att utjämna flödet i avropsprocessen. En diskussion fördes, 

genom att utgå från hur avropsprocessen genomförs i dagsläget, kring vilka teorier som var 

lämpliga att användas på SIT AB. 

För att förankra examensarbetet och få input till åtgärdsanalysen, hölls en presentation för de 

personer som var initiativtagare till genomförandet av detta examensarbete. Medverkade på 

presentationen var cheferna för respektive avdelning; projektstöd, packning, förråd och 

internprojektledning. Förutom de medverkade en person från projektstöd på 

ångturbinsavdelningen, en person från inköp och en verksamhetsutvecklare på 

logistikavdelningen. Under mötet presenterades kartläggningen och utvalda orsaker som ansågs 

behöva lyftas upp, vilket gav upphov till en diskussion om hur kartläggningen uppfattades av 

deltagarna och möjliga lösningar till problemen. 

Diskussioner om möjliga lösningar har även förts under de veckovisa möten som hållits med 

handledare. Under dessa framkom en del idéer som utvecklades och analyserades vidare med 

hjälp av teorier och samtal med berörda personer.  

Då åtgärdsanalysen var genomförd fanns det underlag för vilka teorier som var lämpliga att utgå 

ifrån för att hantera de orsaker till ojämnt flöde som identifierats. Åtgärdsförslagen togs 

därefter fram och utformades på ett sätt som passade avropsprocessen och SIT AB. Metoden 
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som användes för att ta fram åtgärdsförslagen var främst brainstorming, både själva, med hjälp 

av handledarna samt med hjälp av andra anställda på SIT AB som är väl insatta i ämnet. Denna 

grundade sig i det Ishikawadiagram som tidigare tagits fram för att säkerställa att de orsaker 

som hittats verkligen åtgärdades. De orsaker som identifierades kopplades till den teori som 

ansågs lämplig enligt åtgärdsanalysen och brainstormingen berörde sedan hur teorin kunde 

överföras praktiskt till avropsprocessen.  

Eftersom detta examensarbete är en fallstudie ansågs brainstorming vara en lämplig metod att 

använda för att generera åtgärdsförslag. Avropsprocessen på SIT AB innebär specifika 

förhållanden, vilket innebar att vissa teorier inte kunde följas fullt ut, utan fick avgränsas eller 

anpassas på ett sätt som gjorde åtgärdsförslagen rimliga att genomföra. Brainstormingen tillät 

att det skapades kreativa förslag på hur teorin kunde tillämpas och att nytta kunde dras av 

erfarenhet som samtliga deltagande under brainstormingen hade sedan tidigare. Magic-charts, 

och post-it användes som verktyg och till stor del ritades figurer för att strukturera och 

visualisera idéer.  

Utformningen av åtgärdsförslagen var, likt litteraturstudien, en iterativ process där nya insikter 

vägdes in under arbetets gång och förslagen förändrades med tiden. Under utvärderingen av 

åtgärdsförslagen kom även de anställda på SIT AB med värdefulla synpunkter gällande 

utförandet och justeringar på förslagen utfördes med deras expertis som grund. Validiteten i 

examensarbetets resultat stärktes dessutom genom att förankra åtgärdsförslagen hos, i 

avropsprocessen insatta, personer. Feedback på rimligheten i utförandet samt sannolikheten för 

avsedd effekt vid ett genomförande gavs från de anställda och resultatets tillförlitlighet ökade 

därmed. 

5.3.5 Utvärdering 
Utvärderingen av åtgärdsförslagen berörde dels kostnader och dels övriga interna risker. En 

övergripande utvärdering gällande effekt och genomförbarhet gjordes dessutom för att kunna 

påvisa och ge rekommendationer angående vilka åtgärdsförslag som var mest effektiva och 

lättast att genomföra. 

Uppskattningar för hur varje åtgärdsförslag kan påverka de olika avdelningarna gjordes genom 

att intervjua de anställda, både kostnads- och riskmässigt (se Tabell 9). Frågor som ställdes 

gällde hur lång tid vissa uppgifter kan tänkas ta och hur ofta vissa saker inträffar. Förutom det 

fick representanter från samtliga avdelningar svara på frågan om de kan se någon risk med att 

införa åtgärden. 
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Tabell 9 - Intervjuade positioner för utvärdering. 

Funktion Respondent 

Projektstöd Ansvarig chef för projektstöd 
Medarbetare som gör avrop 

Förråd och godsmottagning Medarbetare som plockar 

Packning Medarbetare som packar 

Internprojektledning Internprojektledare 

Spedition Ansvarig chef för spedition 

 

Cheah et als (2011) modell för kvalitetsbristkostnader gav en strukturerad form för att utföra 

kostnadsanalysen av vilka element som kunde beröras. Den sista posten i modellen, kostnader 

för förlorade möjligheter, är dock enligt Cheah et al (2011) och Sörqvist (2004) svår att analysera 

och kvantifiera. Det kräver omfattande analys av historiska data, vilket inte var rimligt att utföra 

med hänsyn till examensarbetets omfattning. Därför togs ingen hänsyn till denna post i 

utvärderingen. Övriga poster i modellen för kvalitetsbristkostnader gicks däremot igenom för att 

säkerställa att hänsyn togs till alla former av kostnadsförändringar. Modellen användes som en 

checklista där varje post representerade kostnader som kan påverkas, men ingen större vikt 

lades på att klassificera kostnaderna till en viss post. Intervjuade personers kompletterande 

uppgifter om möjliga kostnader som kunde påverkas vägdes också in för att säkerställa att en 

trovärdig kostnadsanalys utfördes. Samtliga värden är grovt uppskattade, och därför även 

avrundade till en rimlig nivå. En fullständig sammanställning av samtliga kostnadsförändringar 

kunde därefter göras med hjälp av uppskattade schablonkostnader för bland annat arbetstid. 

Utvärderingen gällande effekt och genomförbarhet gjordes endast på ett övergripande plan 

med utgångspunkt i hur avropsprocessen ser ut i dagsläget och med de erfarenheter rörande SIT 

AB:s avropsprocess som författarna till denna rapport fått genom examensarbetet. Även mindre 

strukturerade intervjuer med främst anställda på verksamhetsutvecklingen för logistik 

genomfördes för att komplettera och bekräfta de slutsatser som dragits gällande effekt och 

genomförbarhet. Frågorna som ställdes berörde specifika områden, men svaren var av kvalitativ 

och analyserande art. Helt strukturerade intervjuer ansågs därför vara för strikta och 

semistrukturerade intervjuer, med utrymme för diskussion och följdfrågor, användes istället. 

Resultatet av utvärderingen av effekt och genomförbarhet illustrerades med en fyrfältmatris, 

med genomförbarhet på den ena axeln och effekt på den andra, för att åskådliggöra vilka 

åtgärdsförslag som bör vara mest effektiva att genomföra. I denna utvärdering lyftes även 

utvärderingen av kostnader och interna risker in, då dessa påverkar både effekt och 

genomförbarhet. Metoden anses passa bra för detta examensarbete då de alternativa metoder 

som undersökts jämför olika förslag gentemot varandra istället för, som efterfrågat, att 

utvärdera förslagen mot målen som ska uppnås, nämligen stor effekt och lätt att genomföra. 
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Förutom detta är metoden ofta använd på SIT AB, och därmed kan deras erfarenheter av att 

använda modellen utnyttjas. 

5.4 Metodkritik 
Examensarbetets resultat påverkas av hur arbetet har genomförts. En kritisk granskning av det 

praktiska genomförandet och de metoder som använts har därför gjorts för att belysa eller 

utesluta faktorer som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet. 

Litteratur är som tidigare nämnt en sekundärkälla och en risk med sekundärkällor är att 

informationen som används inte är relevant för området eller kan vara inaktuell. För att 

säkerställa att relevant litteratur har använts har en omfattande litteratursökning genomförts. 

Olika sökord, både svenska och engelska, har använts för att skapa en bred litteraturbas att utgå 

ifrån. Även synonymer har använts för att minska risken för att relevant litteratur missas. 

Exempelvis har ord som koordinering, synkronisering, syncronising och levelling använts som 

sökord när litteratur för synkronisering eftersökts. 

Litteratursökningen har varit iterativ eftersom litteratur som inte ansågs relevant förkastades 

och fördjupande studier gjordes i områden som ansågs vara väsentliga för examensarbetet. 

Primärt har böcker använts i litteraturstudien, men vetenskapliga artiklar har använts som 

komplement. Detta gäller speciellt för de fördjupade studierna. Via Linköpings Universitet kan 

flera artikeldatabaser brukas och detta har skapat ett brett utbud av artiklar. En viss begränsning 

finns dock gällande kunskap om lämplig terminologi hos författarna till denna rapport. Det kan 

innebära att relevant teori kan ha missats att ta upp i referensramen, men risken för detta har 

minskats genom användandet av både svenska och engelska sökord samt användandet av 

synonymer. Vid litteratursökningen har också medvetet litteratur som är märkbart äldre, 

exempelvis från 1960-talet, valts bort. På så sätt har risken för att inaktuell information används 

minskats. Innan dessa valdes bort bekräftades dock att det fanns nyare litteratur som tog upp 

liknande teorier för att undvika att något relevant område missades att tas upp i referensramen.  

Det finns även en risk att egna tolkningar av litteraturen speglar sättet den återges. För att 

undvika detta har i största möjliga mån egna åsikter uteslutits och flera källor använts för att 

styrka objektiviteten. Dessutom har grundkällorna i stor utsträckning kontrollerats för att styrka 

trovärdigheten i den angivna litteraturen. 

När det kommer till datainsamlingen har även där sekundärdata använts. Bland annat användes 

arbetsanvisningar från SIT AB:s intranät. Det var känt att dessa var inaktuella, men de har ändå 

använts som utgångspunkt för att kunna genomföra kartläggningen. För att säkerställa att inte 

felaktig information framkom ur dessa har de gåtts igenom med anställda på SIT AB för att 

identifiera vilka delar av dessa som är aktuella och vilka som inte är det. 

Under datainsamlingen genomfördes även flertalet intervjuer och observationer. Både 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuformer har använts. Nackdelen med att ha någon 

form av struktur på intervjuerna innebär att objektiviteten för både intervjuare och respondent 
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kan minskas. Detta eftersom en viss riktning på intervjun tas och frågorna kan vara ställda på ett 

sätt som färgar svaren. Med det i åtanke var de ostrukturerade intervjuerna, som hölls i början 

av examensarbetet, bra eftersom de gav respondenterna en möjlighet att ge sin bild av 

avropsprocessen utan att färgas av specifika frågor.  

För att minska ovanstående risk och för att det inte heller är säkert att respondenten vill dela 

med sig av all information den besitter vid en intervju har observationer utförts som ett 

komplement. Genom att observera vad som faktiskt utförs i operationerna i avropsprocessen 

kan information som framkommit i intervjuerna valideras. Det har också gett författarna till 

denna rapport en möjlighet att själva skapa sig en uppfattning om problem i avropsprocessen 

och orsaker till dessa. 

För att stärka reliabiliteten i det material som insamlats via intervjuer har samma frågor ställts 

till respondenterna vid olika tillfällen för att säkerställa att samma svar ges. Information som 

framkommit har, vid de tillfällen det varit möjligt, bekräftas från andra respondenter. Vidare har, 

inför varje intervju, respondenterna informerats om syftet med intervjun, hur den ska 

dokumenteras och vad informationen skall användas till. I och med detta stärks validiteten 

eftersom det höjer sannolikheten att respondenten tar upp relevant information. Dessutom 

gjorde reflektioner efter varje intervju i syfte att säkerställa att rätt frågor ställts på rätt sätt och 

att svar från respondenten tolkats på likvärdigt av författarna till denna rapport. 

Åtgärdsanalysen och åtgärdsförslagen gjordes med hjälp av brainstorming och med stöd från 

litteratur och Ishikawadiagrammet som togs fram i kartläggningen av avropsprocessen. Även om 

litteratursökningen var bred finns det en viss risk att det finns bättre teorier som hade varit mer 

lämpliga att använda på avropsprocessen. 

Utvärderingen av åtgärdsförslagen gjordes med hjälp av intervjuer med de anställda på olika 

avdelningar. Förutom de avdelningar som ingår i det studerade systemet intervjuades även 

personer i efterföljande steg, alltså spedition och site. Detta kompletterades även med 

internprojektledningsavdelningen eftersom de berörs av åtgärdsförslagen. Detta gav en bredd 

till utvärderingen, dock är samtliga siffror baserade på grova uppskattningar vilket gör att det 

endast ger en indikation på med vilken storleksordning kostnaderna kan förändras. På grund av 

de grova uppskattningarna har ingen känslighetsanalys gjorts. En kostnadsanalys görs för att 

påvisa ett spann inom vilket kostnaderna kan tänkas ligga inom, och i dessa grova 

uppskattningar finns ingen säkerhet varför detta spann inte skulle tillföra något. 

Effekt och genomförbarhet har främst utvärderats utifrån en kvalitativ diskussion, men även 

med bidrag från kostnadsberäkningar. För att göra den mer utförlig och mer tillförlitlig hade 

mätningar på till exempel ledtid eller arbetstidsåtgång kunnat göras. Tiden för detta 

examensarbete är dock begränsad och något sådant hade blivit alldeles för omfattande. 

Utvärderingen av effekt och genomförbarhet gjordes endast för att ge övergripande 

rekommendationer och ge en indikation på vilka åtgärdsförslag som borde ge mest effekt. 



 

6 Kartläggning 
I detta kapitel beskrivs varje operation utifrån den beskrivna SIPOC

de frågeställningar som ställts i uppgiftspreciseringen gällande kartläggning. Detta ligger sedan 

till grund för den orsaksanalys där grundors

materialflödet identifieras. 

 Kartläggningens frågeställningar syftar till att utöka förståelsen för hur 

avropsprocessen ser ut. Dessa besvaras först för att det ska vara möjligt att besvara 

frågeställningarna i orsaksanalysen, som syftar till att identifiera orsakerna till det ojämna 

informations- och materialflödet.  Frågeställningarna som behandlas i detta kapitel är de 

frågeställningar som har diskuterats fram i uppgiftspreciseringen

utgångspunkt i respektive operation; projektstöd

De frågeställningarna som ska besvaras kommer från uppgiftspreciseringen och återges i 

10 nedan.  

Tabell 10 - Frågor att besvara i kartläggningen

Område Frågeställningar kartläggning
Operation 1. Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att 

utföra? 
2. Vilka aktiviteter utförs i operationen?
3. Vad finns det för buffertar i operationen

Input 4. Vilken input inkommer till operationen?

5. Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska 

kunna utföras? 

6. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare 

utförda operationer?

Output 7. Vilken output i form av material och information genereras i operationen?

Kunder/ 

leverantörer 

8. Vilka kunder finns det till operationen?

9. Vilka leverantörer finns det till operationen?

6.1.1 Projektstöd 
Projektstöd är den funktion som har interaktion m

avropsprocessen. Rollen är administrativ och innebär, normalt sett, ingen fysisk kontakt med 

material. Ett flödesschema med utgångspunkt

Denna kan även ses i större format i 
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beskrivs varje operation utifrån den beskrivna SIPOC-modellen i syfte att besvara 

de frågeställningar som ställts i uppgiftspreciseringen gällande kartläggning. Detta ligger sedan 

till grund för den orsaksanalys där grundorsakerna till det ojämna informations

 

Kartläggningens frågeställningar syftar till att utöka förståelsen för hur 

avropsprocessen ser ut. Dessa besvaras först för att det ska vara möjligt att besvara 

saksanalysen, som syftar till att identifiera orsakerna till det ojämna 

och materialflödet.  Frågeställningarna som behandlas i detta kapitel är de 

frågeställningar som har diskuterats fram i uppgiftspreciseringen. Frågorna besvaras

gspunkt i respektive operation; projektstöd, förråd, montage och packning.

De frågeställningarna som ska besvaras kommer från uppgiftspreciseringen och återges i 

rågor att besvara i kartläggningen. 

Frågeställningar kartläggning 
anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att 

tiviteter utförs i operationen? 
. Vad finns det för buffertar i operationen? 

Vilken input inkommer till operationen? 

Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska 

kunna utföras?  

. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare 

utförda operationer? 

Vilken output i form av material och information genereras i operationen?

Vilka kunder finns det till operationen? 

Vilka leverantörer finns det till operationen? 

Projektstöd är den funktion som har interaktion med flest av de övriga funktionerna i 

avropsprocessen. Rollen är administrativ och innebär, normalt sett, ingen fysisk kontakt med 

Ett flödesschema med utgångspunkt i SIPOC-modellen presenteras i 

även ses i större format i Bilaga 2. 
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modellen i syfte att besvara 

de frågeställningar som ställts i uppgiftspreciseringen gällande kartläggning. Detta ligger sedan 

akerna till det ojämna informations- och 

Kartläggningens frågeställningar syftar till att utöka förståelsen för hur 

avropsprocessen ser ut. Dessa besvaras först för att det ska vara möjligt att besvara 

saksanalysen, som syftar till att identifiera orsakerna till det ojämna 

och materialflödet.  Frågeställningarna som behandlas i detta kapitel är de 

. Frågorna besvaras med 

, förråd, montage och packning. 

De frågeställningarna som ska besvaras kommer från uppgiftspreciseringen och återges i Tabell 

anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att 

Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska 

. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare 

Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

ed flest av de övriga funktionerna i 

avropsprocessen. Rollen är administrativ och innebär, normalt sett, ingen fysisk kontakt med 

modellen presenteras i Figur 15 nedan. 
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Figur 15 – Flödesschema utifrån SIPOC-modellen för projektstöd. 

Operation 

1. Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra? 

Chefen för projektstöd anser att projektstöds ansvar är att skriva protokoll från avropsmötet och 

även skriva in löpande förändringar. Det ingår också i projektstöds ansvar att göra avrop när 

material är hemma samt att dra ut listor på material som inte finns hemma och överlämna till 

internprojektledarna. 

2. Vilka aktiviteter utförs i operationen? 

Aktiviteter som har definierats i denna operation är, till att börja med, att medverka på 

avropsmötet, och föra protokoll över den information som tas upp där. Detta inbegriper till 

exempel information om vad som ska ropas av, vad som ska levereras direkt till site samt om 

några speciella omständigheter finns kring materialet. Efter mötet, när protokollet är färdigt, 

ägnas tiden åt andra projekt fram tills dess att materialet börjar levereras. Först då, samt när 

kundnumret finns, kan materialet börja ropas av. Dock stämmer projektstöd alltid av med 

packningen innan avropen påbörjas för att se om det passar för dem att ta emot materialet från 

förrådet. 
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När materialet börjar levereras till SIT AB skapas, utifrån protokollet två listor, en med det 

material som har kommit hem och en med det material som inte har kommit hem. Vartefter 

materialet kommer hem flyttas det över till den rätta listan. Detta görs som en kontroll på att 

allt kommer med i leveransen som planerat. Då två veckor återstår till leverans ska listan med 

det material som inte har kommit hem lämnas till internprojektledaren vars uppgift är att ta 

reda på vad som hänt och försöka få hem det innan leveransen går. Det förekommer att det är 

väldigt bråttom när materialet inte har kommit hem vilket ibland medför att projektstöd hoppar 

över internprojektledningen och börjar söka efter materialet själva. 

För att kunna koppla ihop allt material som ska sändas i samma leverans krävs att en 

administrativ transport skapas i SAP. Avropen kan skapas utan att transporten är skapad innan, 

men när materialet kommer till packningen är det nödvändigt att samtliga avrop är samlade i 

transporten för att packlistor ska kunna genereras. Vanligast är därför att transporten skapas i 

samband med det första avropet, och sedan fylls på vartefter avropen görs. Avropen görs alltså 

kontinuerligt, vartefter material till kompletta huvudgrupper registrerats hemkommet i SAP från 

underleverantörer, fram till packveckan. När packveckan inträder ska allt material, enligt 

tidplanen, vara avropat. 

Då allt material är avropat kontrolleras statusen på allt material som finns hemlevererat till 

projektet för att se om något av det ligger kvar på förrådet, vilket det nästan alltid gör. 

Ytterligare en lista skapas av detta material och delprojektledarna får frågan om varför 

materialet är kvar och vad som ska göras med det. Exempel på material som finns kvar på förråd 

är sådant som, av någon anledning, inte tagits upp på avropsmötet och därmed inte har blivit 

avropade eller att en för stor beställning har gjorts. Om materialet ska med i leveransen ska det 

ropas av, vilket då utförs av projektstöd, och om det inte ska skickas med leveransen kan 

materialet till exempel skrivas över på något annat projekt. 

Gällande löst material inkommer listor från montaget med det material som ska levereras 

avmonterat från maskinen. Detta ska bulkas in i SAP av projektstöd, vilket betyder att det läggs 

till i avropet utan att det görs något utplock från förråd som i vanliga fall, eftersom materialet 

redan är utplockat från förrådet. Listorna inkommer två gånger i varje avropsprocess och därför 

genomförs även bulkning två gånger. När bulkningen är klar ska materialet ropas av precis som 

det materialet som går genom förrådet. Processen med det lösa materialet är tidskrävande då 

det kräver mycket administrativt arbete för projektstöd. 

När det lösa materialet är avropat kan märklappar för detta skrivas ut. Anledningen till att 

projektstöd gör detta är att särskilda skrivare behövs och för tillfället är endast en av två skrivare 

hel. Denna är placerad i Centrum vilket gör att projektstöd befinner sig närmare rent geografiskt 

än både förrådet, packningen och montaget varför de utför aktiviteten. Lapparna skickas med 

internposten till montaget. Vilken funktion som ska göra detta arbete när Norrmalms skrivare är 

hel är inte klart. Det är inte heller klart när skrivaren kommer att vara lagad. 
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Förutom ovanstående aktiviteter är det även projektstöd som skickar en lista till packningen på 

vart stort material som ska med i leveransen för projektet är förrådslagt, en så kallad platslista. 

Detta görs för att packarna ska hitta det material som ska mätas. 

3. Vad finns det för buffertar i operationen? 

I operationen projektstöd finns det inga buffertar för materialflöde. När det gäller i 

informationsflödet kan det existera en form av buffert hos projektstöd. Vid de tillfällen som 

projektstöd väljer att inte göra avrop på huvudgrupper som är kompletta för att klartecken ännu 

inte har givits från packarna bildas ett lager av information som inte förs vidare till förrådet. 

Input 

4. Vilken input inkommer till operationen? 

Den input som inkommer är endast av informativt slag och har även berörts i beskrivningen av 

aktiviteterna ovan. De kan även ses i Figur 15 ovan ihopkopplade med rätt leverantör samt 

länkade till den aktivitet inputen behövs.  

Den första inputen som projektstöd erhåller är den information som ges på avropsmötet. Under 

avropsmötet gås mycket information igenom, och allt detta ska skrivas ner i det protokoll som 

projektstöd formulerar. Dock är inte all denna information viktig för att projektstöd ska kunna 

utföra sina övriga arbetsuppgifter. Det som är viktigt är vilket material som ska ropas av, vilket 

anges av delprojektledarna, samt kundnummer, som externprojektledaren levererar. 

När materialet anländer till SIT AB ska det först godsmottas och sedan lagras in på förrådet. För 

att kunna göra avropen krävs att materialet är hemma.  För att göra avropen kommer även 

input från packningen gällande om de har möjlighet att ta emot materialet eller inte, och 

således om projektstöd ska ropa av materialet eller vänta.  

En lista med det material som ska levereras löst inkommer till projektstöd två gånger från 

montaget. Första gången innehåller listan material som oftast levereras löst samt material som 

montage, redan i ett tidigt skede, vet ska levereras löst. Andra gången som listan inkommer är 

den uppdaterad med nytt material som, under tiden från första inlämningen, visat sig vara svårt 

att frakta monterad på maskinen och därför också ska levereras löst.  

Som det framgår i aktivitetsbeskrivningen gås varje projekt igenom under packveckan, när 

samtliga avrop genomförts, för att skapa en lista innehållande det material som finns kvar på 

förrådet. Projektstöd ska sedan ta reda på varför detta material finns kvar och vad som ska 

göras med det, vilket är information som fås från delprojektledarna. 
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5. Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska kunna 

utföras? 

Den enda input utav ovan nämnda som inte är ett krav för att projektstöd ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter är bekräftelsen från packningen om när avrop kan göras, resterande information 

krävs. 

6. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare utförda 

operationer? 

Projektstöd får som operation många input och samtliga är av informativ form. Förväntningar på 

informationen är att den är korrekt och fullständig samt att den kommer enligt tidplan. 

Avropsmötet ska generera information om vad som ska ropas av samt vilket kundnummer som 

är aktuellt. Förväntningarna på avropsmötet är därför att de som medverkar är väl förberedda 

och har tagit reda på den information som de ansvarar för. Den information som eventuellt inte 

finns tillgänglig vid avropsmötet av olika anledningar förväntas av projektstöd inkomma när den 

finns, utan att de ska behöva efterfråga densamma. 

Det som förväntas när det gäller inputen att material finns hemma är att den informationen 

finns tillgänglig den dagen som behovstidpunkten finns inlagd i SAP. Behovstidpunkten är alltid 

placerad sex arbetsdagar innan packveckan. Från projektstöds sida är förväntningen att, när 

informationen om att materialet är hemkommet finns tillgänglig i SAP, är det också inlagt på 

förrådet. Först då kan de skapa sina avrop. Projektstöd förväntar sig även att få information om 

när saker inte kommer att komma hem i tid för att hinna gå med i leveransen. Det underlättar 

för projektstöd då de inte behöver lägga tid på att invänta eller söka efter det material som 

redan är känt inte kommer att komma. 

Gällande packningens klartecken om att börja ropa av material förväntas att detta ges så tidigt 

som möjligt. Dessutom förväntas informationen stämma, vilket betyder att packarna verkligen 

vill ha materialet för att packa snarast möjligt. Detta innebär att projektstöd följer upp att 

packningen får materialet från förrådet så fort som möjligt och därmed förväntas alltså förrådet 

plocka materialet i nära anslutning till avropet. 

Den första listan för löst material förväntas komma till projektstöd under den andra provveckan, 

och den andra förväntas inkomma under packveckan. Dessa ska, i så stor utsträckning som 

möjligt, innehålla artikelnummer på det material som tas upp. Dessutom förväntas det som är 

angivet på listan stämma överens med det som faktiskt ska levereras som löst material.  

Output 

7. Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

Output från projektstöd är också endast i informativ form och även dessa har till stor del 

omnämnts i tidigare beskrivning. 
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Vid själva avropet som projektstöd gör skapas den huvudsakliga outputen till nästa led. I SAP ges 

information om leveransnummer, som är samma sak som numret på själva avropet, samt 

datumet när det ska plockas. I systemet skapar projektstöd även en transport som blir output i 

form av ett transportnummer. Denna transport används för att samla ihop alla avrop som hör 

till samma leverans. I samband med att avropen och transporten skapas skickar projektstöd 

även ett mejl till ansvarig packare och till spedition med information om att avropet har gjorts 

och vilket transportnummer som är aktuellt. Output i dessa steg är alltså ett transportnummer, 

ett avrop innehållande plockdatum samt ett mejl att avropet är klart och vilket 

transportnummer som avropet hör till. 

När avropsmötet har hållits skapas listor innehållande material som finns hemma respektive 

material som inte finns hemma. Om det fortfarande finns saker som inte kommit hem när det är 

en vecka kvar till packveckan så ska listan med det materialet lämnas till internprojektledaren 

vars uppdrag är att jaga hem materialet. De gånger som projektstöd jagar materialet själva 

kommer dock ingen output från aktiviteten. 

Den lista som skapas av projektstöd på det material som, under packveckan, finns kvar på förråd 

är output som delprojektledarna ska behandla. De ska sedan återkomma med information om 

hur materialet ska hanteras. 

Det är också, för tillfället, projektstöds ansvar att skriva ut märklappar för det material som ska 

levereras löst. Den skrivare som normalt finns på Norrmalm är trasig vilket medför att 

projektstöd skriver ut lapparna på skrivaren som finns i Centrum och skickar upp dem till 

montaget. 

Output i form av en platslista för stort material skickas även till packningen från projektstöd. 

Leverantörer och kunder  

8. Vilka leverantörer finns det till operationen? 

I Figur 15 ovan samt i texten som beskriver aktiviteter, input och output kan följande 

avdelningar identifieras som projektstöds leverantörer; delprojektledning, godsmottagning, 

externprojektledning, packning, montage och inköp. Inputen i sig är viktig men i och med att all 

input inte kommer från avdelningar som ingår i det studerade systemet är inte alla leverantörer 

viktiga. De som avgränsas bort är därför delprojektledning, godsmottagning, 

externprojektledning och inköp medan de leverantörer som är av intresse är packningen och 

montaget. Packningen ger information om ifall de har möjlighet att packa och montaget bidrar 

med listan med löst material. 

9. Vilka kunder finns det till operationen? 

Från tidigare har följande kunder till projektstöd även identifierats; internprojektledning, 

spedition, packning, förråd, delprojektledning och montage. Av dessa behandlas inte alla 
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avdelningars fortsatta arbete. Detta gäller de som inte är en del av det studerade systemet, 

alltså internprojektledning, spedition och delprojektledning. 

Intressanta kunder till projektstöd är därmed förrådet, packningen och montaget. Förrådet 

mottar avropet innehållande leveransnummer och plockdatum. Packningen mottar också 

avropet och dessutom transportnumret i SAP samt information via mejl. Montaget mottar 

märklapparna för löst material. 

6.1.2 Förråd 
Förråd och godsmottagning är, som tidigare nämnt, en gemensam operation. Det är däremot 

endast förråd som plockar material och utför aktiviteter inom detta område. Enligt 

systemavgränsningen är det därför endast förråd som berörs i detta kapitel. Förråd är mest 

delaktigt i materialflödet i avropsprocessen, även om informationsflödet berör operationen till 

viss del. Figur 16 nedan beskriver förrådets process utifrån SIPOC-modellen, en större version 

kan ses i Bilaga 3. 

 

Figur 16 – Flödesschema utifrån SIPOC-modellen för förråd. 
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Operation 

1. Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra? 

Ansvarig avdelningschef anser att förrådets ansvar är att plocka ut material i rätt antal, märka 

med etikett samt leverera i tid till sina interna kunder. 

2. Vilka aktiviteter utförs i operationen? 

Förrådet börjar sin aktivitet i avropsprocessen med att skriva ut plocklistor för huvudgrupper 

som har ropats av. Dessa skrivs ut varje dag. När förrådet är i fas skrivs de listor som ska plockas 

den dagen ut, och om de ligger efter skrivs de listor med äldst datum ut. Listan kopieras och 

placeras i ett fack till packarna för att kunna få aktuellt plockdatum. När de sedan kommer 

tillbaka placeras de i fack för vilken dag de ska plockas. Vid utskrift av listorna måste 

förrådspersonalen samköra de tre plockköerna som finns för de olika kunderna för att kunna dra 

ut samtliga plocklistor för den veckan.  

När plocklistan skrivs ut förs den automatiskt över till WMS, där en detaljerad lista över vart 

materialet är placerat i lagren finns. SAP och WMS är ihopkopplade, då plockning enbart sker via 

WMS men kvittering mot avrop och dylikt sker i SAP. Plockning som sker ute på Norrmalm och 

plockning i förrådet i Centrum sker parallellt som plockningen inne på Norrmalm, då det är 

annan förrådspersonal som arbetar med detta. När listorna kommer tillbaka från packningen 

med rätt plockdatum kopieras och placeras de i ett fack till dem som plockar utomhus om 

material som ligger i utomhuslagren ingår på listan. Nytt plockdatum mejlas också till Centrum 

om de har material som ingår på listan. 

När material som har plockats kvitteras i SAP kommer märklappar till godset ut från systemet. 

På dessa står information om till exempel vad det är för material och till vilken leverans det hör. 

Godset måste vara märkt dels för att personal på site ska veta vad det är för saker, och dels för 

juridiska aspekter som att godset ska kunna passera i tullen. I och med införandet av Atlas-

projektet ändrades standarden på vad som skulle stå på märklapparna, vilket gjorde att de 

märklappar förrådet skriver ut från SAP och WMS inte är tillräckliga. Förrådet kan skriva ut de 

nya Atlas-lapparna om de kopplar in skrivaren och om den lagas, men de kommer då inte ut i 

den ordning som materialet plockas. Till en början blev packningen ansvarig för att märka om 

materialet med de nya märklapparna på grund av detta, men det har beslutats sedan en längre 

tid tillbaka att förrådet ska vara de som märker materialet med de korrekta märklapparna. Detta 

görs dock inte i dagsläget utan förrådspersonalen sätter fortfarande på de gamla lapparna. När 

allt material till en huvudgrupp är plockat och märkt levereras godset till packningen med hjälp 

av en truck.  

Omstruktureringen av godsmottagningen och förrådet på Norrmalm har inneburit att förrådet 

är helt beroende av fyra olika system. Om det uppstår problem med något av systemen eller om 

de inte kan kommunicera med varandra kan inte plockningen utföras, varför en så kallad strul-

kö har skapats. Parallellt med de vanliga aktiviteterna, utskrift av listor, plockning och leverans, 
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jobbar alltså förrådspersonalen med att lösa de problemplock som hamnar i strul-kön. Arbetet 

är dock fördelat så att vissa arbetar med plockning och leverans, medan andra arbetar med att 

skriva ut listor och jobba med strul. 

3. Vad finns det för buffertar i operationen? 

Förrådet har en buffert i form av den plockkö som genereras då projektstöd gör avrop. Denna 

tillhör informationsflödet och är en del av SAP som förrådet använder sig av i sitt arbete. De 

listor som inkommer från packningen med nytt datum blir en liknande buffert i 

informationsflödet eftersom denna fungerar som en ytterligare plockkö. I materialflödet ingår 

det fysiska förrådet, där allt material ligger, som också är en buffert. Det finns även en intern 

buffert på förrådet där allt material som plockats inne på Norrmalm samlas inför leverans till 

packningen.     

Input 

4. Vilken input inkommer till operationen? 

Det är främst två stycken input som inkommer till förrådet. Den första är avropen som kommer 

från projektstöd, där det är materialet och datum för plockning i leveransen som är intressanta. 

Leveransen hamnar i förrådets kö i SAP som en plocklista med det material som ska plockas. Den 

andra inputen är att materialet systemmässigt finns inlagt på förråd. Plocklistorna kan inte 

skrivas ut om detta inte är gjort. Vidare måste materialet givetvis finnas inlagt på förrådet rent 

fysiskt för att plockning ska vara möjligt. 

Eftersom förrådet i dagsläget skickar över plocklistor som berör leverans av gasturbiner för 

datumbekräftelse eller ändring av datum blir returneringen av listan en input. Plockarna börjar 

inte med de plocklistorna förrän de fått svar från packningen.  

5. Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska kunna 

utföras? 

Samtliga input som nämnts ovan krävs för att operationen ska kunna utföras. Det som kan 

diskuteras är det avvikande informationsflödet som går till packningen och tillbaka till förrådet. 

Skulle rätt datum ha genererats till plocklistan från början skulle det inte behöva bekräftas eller 

ändras av packarna och en stor del av arbetet samt input skulle ske likadant för alla plockköer. 

6. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare utförda 

operationer? 

Det första som plockningen förväntar sig är att rätt saker ropas av från projektstöd så att de inte 

behöver återinlagra material. Tidsmässigt borde det, om plockningen fungerade som den skulle, 

räcka att projektstöd genom avropet genererar ett plockdatum med en dags framförhållning. 

Plocklistorna ska, om allt flyter på som det ska, nämligen skrivas ut och plockas dagen före 

plockdatumet är satt, men nu när förrådets arbetsprocesser inte fungerar som det ska och 
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systemet är väldigt sårbart, krävs längre framförhållning. Förrådet skulle behöva minst två eller 

gärna tre dagar för att de ska kunna planera och hinna med att skriva ut och att plocka listorna, 

vilket innebär att förväntningen på projektstöd är att de ska generera avropet minst två dagar 

innan plockningen måste ske. 

För att förrådet ska kunna skriva ut sina plocklistor, vilket krävs för att det ska vara möjligt att 

göra utplocken, måste allt material vara inlagrat på förrådet. Om detta inte är fallet innebär det 

merarbete för dem eftersom de kan påbörja processen att skriva ut, men när ett anal steg har 

gåtts igenom kommer de inte längre. De måste då börja om vid ett senare tillfälle. På grund av 

detta ska förrådet kunna förvänta sig att projektstöd gör avropen när sakerna finns förrådslagda. 

Hur lång tid packningen har på sig för att ge ett nytt datum på när saker ska packas finns inte 

uttalat utan det som är sagt är att det ska göras så fort som möjligt. Förrådet behöver dock cirka 

två dagar för att genomföra alla sina uppgifter och därför förväntas denna framförhållning, även 

om inget speciellt har uttalats. Uppfattningen från förrådets sida är att packarna ska titta i facket 

varje gång de går förbi vilket är minst tre gånger per dag, men oftast mer. De ska sedan ge 

tillbaka den så fort de vet när det blir aktuellt att packa. Om läget är akut kan de oftast plocka på 

en gång men detta är inget som eftersträvas. Det finns dock vissa skillnader mellan förrådet inne 

och förrådet ute på Norrmalm. Det är förrådet inomhus som är den sektion som tar mest tid av 

de båda i och med att de har många och små plock där allt ska räknas och registreras. Förrådet 

utomhus skulle kunna leverera sitt material på en halv dag så deras förväntningar är att de ska 

få listorna så lång tid innan packning. Dessa listor kommer dock inte från packningen utan från 

inomhusförrådet. Gällande det nya plockdatumet förväntas även att det datum som sätts av 

packningen ska vara korrekt och inte ändras när förrådet väl fått det. 

Output 

7. Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

Den huvudsakliga outputen som levereras är plockat och märkt material. Förutom den fysiska 

överlämningen sker också, i vissa fall, en muntlig överlämning. Förrådspersonalen är dock 

oeniga rörande den muntliga överlämningen, några har nämnt att det är självklart att denna 

görs, medan det för majoriteten är lika självklart att det inte görs. I Figur 16 ovan har denna 

därför uteslutits. Output genereras också i form av de kopior på plocklistor som lämnas till 

packningen för ändring av datum.  

Leverantörer och kunder 

8. Vilka leverantörer finns det till operationen? 

Förrådet har tre stycken leverantörer som är av intresse i detta examensarbete. När det gäller 

den huvudsakliga inputen är det projektstöd som levererar avrop till plockkön och 

godsmottagningen som ansvarar för att material finns inlagt på förråd och således är leverantör 

av det fysiska godset. Packarna är leverantörer av plocklistor med nya eller bekräftade datum 

för plockning. 



Kapitel 6 - Kartläggning 

80 

 

9. Vilka kunder finns det till operationen? 

Förrådet har, som tidigare nämnt, tre kunder av fysiskt material. Montage och delmontage är 

två utav dessa, vilka inte är intressanta för detta examensarbete. Packningen däremot är 

mottagare av samtliga output som beskrivits ovan. 

6.1.3 Montage 
Montaget har en förhållandevis liten del i avropsprocessen. Det som berör dem är hanteringen 

av det lösa materialet vilket innebär att både material och information hanteras.  Flödesschemat 

för montaget kan ses i Figur 17 nedan. En större version finns också i Bilaga 4. 

 

Figur 17 – Flödesschema utifrån SIPOC-modellen för montage. 

Operation 

1. Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra? 

För montaget framkommer det att chefen för avdelningen anser att montaget ska demontera 

och skriftligt specificera vad som kommer att levereras som löst material och vidarebefordra 

detta till projektstöd. Han anser även att det är montagets uppgift att märka material efter det 

att märklappar inkommit som input. 
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2. Vilka aktiviteter utförs i operationen? 

Montagets huvudsakliga uppgift är att montera maskinerna, men när de är färdiga och provade 

är det även deras uppgift att montera bort det material som ska levereras löst. Denna process 

börjar med att de fyller i en mall med det material som de vet ska levereras löst. Mallen 

innehåller material som vanligtvis levereras löst vilket är olika för olika maskiner. På grund av 

detta finns det olika mallar för de olika maskinerna och det som fylls i är antal av artikeln som 

monteras av och även om det är några, för projektet, speciella saker som ska skickas. 

Under packveckan demonteras sedan maskinen och under den perioden ska mallen med det 

lösa materialet uppdateras med sådant material som montörerna, under arbetets gång, 

upptäckt behöver levereras löst. Listan skickas alltså till projektstöd två gånger under 

avropsprocessen. Det finns en nyanställd person som är tänkt att bara ta hand om listorna med 

löst material. Denne ska ansvara för att uppdatera mallarna med sådant material som upptäcks 

vara återkommande som löst material och som även ska fylla i och skicka listorna till projektstöd. 

Personen som ska ansvara för listorna är dock inte helt upplärd än och detta kommer 

förmodligen att ta tid i och med en maskins komplexitet. 

Materialet ska, när maskinen är färdig i provningen, monteras av och även märkas för att 

packarna ska veta vad det är för material. När allt material är bortplockat och märkt levereras 

det till packningen. 

3. Vad finns det för buffertar i operationen? 

Montaget har inga helt uppenbara buffertar. Det material som monteras av och placeras på 

hyllor i väntan på att märkning och leverans till packning kan ske kan dock ses som en buffert. 

Input 
4. Vilken input inkommer till operationen? 

Den enda input som inkommer till montaget, och som är av intresse för avropsprocessen, är de 

märklappar som projektstöd skriver ut. I Figur 17 ovan finns även avmonterat materialet med 

som en input från montaget, men detta diskuteras inte vidare eftersom själva avmonteringen 

har avgränsats i detta examensarbete. 

5. Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska kunna 

utföras? 

Märklapparna som inkommer är ett krav för att operationen ska kunna utföras. Detta för att det 

ska vara möjligt för packningen att veta vilket material som kommer till dem i nästa steg. 
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6. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare utförda 

operationer?  

Märklappar som levereras av förrådet är det enda input som inkommer till montaget. Dessa 

förväntas först och främst att komma i tillräcklig god tid till montaget, så att märkning kan göras 

innan det lösa materialet måste levereras till packningen. Det förväntas även att det står rätt 

benämning av materialet på märklapparna, så att det enkelt går att identifiera vilken märklapp 

som ska sitta på vilken del. 

Output 

7. Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

Den output som är av intresse i detta examensarbete är det material som ska levereras löst och 

de listor som fylls i med det material som ska levereras löst. Materialet ska vara märkt och 

färdigt att packa för att packarna ska ha möjlighet att veta vad det är för något. Förutom det ska 

även de märklappar som eventuellt blir över på grund av ändringar angående vad som ska 

levereras löst medfölja det lösa materialet till packningen. 

Leverantörer och kunder  

8. Vilka leverantörer finns det till operationen? 

Endast en leverantör finns till montaget som är av intresse för avropsprocessen. Det är 

projektstöd som levererar märklapparna för det lösa materialet. När den speciella skrivare som 

ska vara på Norrmalm och som används till detta är hel igen är det dock möjligt att leverantören 

ändras.  

9. Vilka kunder finns det till operationen? 

Projektstöd figurerar även som kund av de listor där allt löst material skrivs upp. Det lösa 

materialet som är märkt ska levereras till kunden packningen så att det kan förberedas inför 

leverans. 

6.1.4 Packning 
Operationen packning är den avslutande operationen i avropsprocessen. Den är främst aktiv i 

materialflödet, men är även till viss del involverad i informationsflödet. I Figur 18 nedan beskrivs 

packningens process utifrån SIPOC-modellen. Processen återfinns även i större version i Bilaga 5. 
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Figur 18 – Flödesschema utifrån SIPOC-modellen för packning. 

Operation 

1. Vad anses, av respektive avdelningschef, vara operationens ansvar att utföra? 

Packningens ansvar, enligt chefen för operationen, är att pricka av materialet och i samband 

med det även göra en tillsynskontroll att det ser okej ut. Packarna ska också väga och mäta lådor 

och registrera packningen i SAP, packa godset på rätt sätt samt generera en packlista som 

överensstämmer med innehållet. 

2. Vilka aktiviteter utförs i operationen? 

Inom operationen packning finns det flera förberedande aktiviteter innan huvudaktiviteten, 

paketering av materialet, kan utföras. Att medverka på avropsmötet för att inhämta nödvändig 

information samt att sätta rätt datum på de plocklistor som förrådet kopierar upp är exempel på 

detta. Plocklistorna hämtas och datumet ändras till ett datum då det passar packningen att ta 

emot materialet.  

I dagsläget kommer material som egentligen ska levereras direkt till site eller hamn till Finspång 

för att det inte är fullvärdigt packat. Det kan till exempel röra sig om material som kräver 

sjöpackning. Sådant gods packas inte upp och om, utan lådorna från leverantörerna packas helt 
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enkelt in i nya lådor som är anpassade för båtfärd. För att kunna göra detta måste packarna 

först mäta materialet och sedan beställa lådor som är lagom stora. 

Innan packningen kan påbörjas måste en lista skrivas ut så att packarna vet vad det är för 

material som ska transporteras tillsammans. Listan används för att pricka av materialet som 

packas. Dock är det omöjligt för packarna att göra denna kontroll fullvärdig på grund av problem 

med att vissa saker är köpta på en position i systemet fast det egentligen innehåller fler saker. 

Exempelvis kan en monteringssats vara köpt som innehåller många olika delar, det är då 

omöjligt att veta om alla delar är med om det bara står monteringssats i systemet. Dessutom är 

det problem med det faktum att allt material som kommer från leverantörer inte kan gås 

igenom. Visst material är nämligen redan förpackat i mindre lådor och det är inte rimligt att 

packarna ska öppna och gå igenom allt. 

I de fall en inspektion är inplanerad skriver även packningen ut de korrekta märklapparna och 

matchar dessa mot rätt material med hjälp av de märklappar förrådspersonalen satt på.  

Själva packningen är huvudaktiviteten i operationen. Allt som tillhör en huvudgrupp packas 

tillsammans och när det är klart skrivs en fullständig packlista ut som sätts på kollit. Under 

packningen skriver även packarna upp information om vilket material som har packats, 

kollinummer samt dimensioner och vikt på kollit på ett separat papper. Informationen skrivs 

även in i och uppdateras i SAP. 

3. Vad finns det för buffertar i operationen? 

Packningen har två stycken buffertar. Den första är den mest självklara och det är det material 

som levereras från förrådet. Denna buffert tillhör materialflödet och kan variera i storlek. Den 

andra bufferten är det fack med plocklistor som kommer från förrådet. Den är också varierande 

till storlek och beror bland annat på hur ofta packarna kontrollerar facket. 

Input 

4. Vilken input inkommer till operationen? 

Packningen får både input i form av information och material från flera andra operationer. För 

att kunna mäta material måste packningen vet vart materialet står. Det vet de genom att de får 

en platslista från projektstöd där det anges var det stora materialet är lagrat. De får även en 

kopia på den plocklista som förrådet använder sig av vid plockning för att kunna sätta ett nytt 

datum. 

Transportnummer är en input som dels inkommer systemmässigt i SAP och dels via mejl, ibland 

tillsammans med leveransnummer på avrop. Projektstöd skickar sedan ett mejl varje gång de 

gör ett avrop med information om vilket leveransnummer som berörs.  

Information om hur leveransen ska göras, till exempel med båt eller lastbil, samt om inspektion 

av packat material ska göras är också nödvändig input för packningen. Denna ges under 
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avropsmötet och påverkar hur godset ska packas, det vill säga om lådor för sjöpackning måste 

beställas, samt tidpunkten för när lådorna kan stängas igen helt. 

Den mest självklara inputen är det material som ska levereras för att packningen ska kunna 

märka och sedan packa detta. För att kunna packa allt måste även input i form av det lösa 

materialet samt leveransnummer och datum det ska levereras till packningen inkomma. De 

packlådor som beställts måste också ha kommit hem så att det finns något att packa i.  

Gällande det lösa materialet är det även viktigt att de överblivna märklapparna från montaget 

skickas med det lösa materialet. Detta gör att packarna blir medvetna om förändringar och 

därmed inte väntar på material som inte kommer.  

5. Vilken input i form av material och information krävs för att operationen ska kunna 

utföras?  

Av ovanstående nämnda input är samtliga nödvändiga för att kunna genomföra operationen. 

Gällande mejlen från projektstöd är endast det första mejlet, innehållande transportnummer, 

ett krav för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter medan resterande mejl är till hjälp men 

är inte nödvändiga. Gällande de överblivna märklapparna från montaget är dessa till hjälp då de 

ger information om förändringarna. Det är viktigt att de får den informationen, dock är det inte 

nödvändigt att den kommer just genom märklapparna. 

6. Vilken leveransservice förväntas i operationen gällande input från tidigare utförda 

operationer? 

Plocklistan som inkommer från förrådet för att packningen ska sätta ett nytt datum förväntas 

komma i tid för att de ska kunna sätta rätt datum i förhållande till packveckans planering. 

Dessutom förväntas dessa plocklistor innehålla kompletta huvudgrupper så att allt material kan 

packas på rätt sätt. Denna förväntning ställs alltså på projektstöd eftersom det är de som 

genererar plocklistans innehåll. Förutom detta förväntas packningen erhålla information om ifall 

något material kommer att levereras sent. Detta för att de inte ska behöva lägga väntetid på 

material som inte kommer att komma. Det är istället bättre att de kan packa klart det material 

som kommer att hinna hem innan Ex Work. 

Platslistan förväntas från projektstöd två veckor innan packveckan, och ska innehålla allt det 

material som är så stort att det har fått placeringar på gården. Den tiden behövs för att de ska 

ha möjlighet att hitta och mäta det aktuella materialet samt hinna beställa och få hem 

leveransen av packlådorna som behövs.  

Under avropsmötet förväntas information om hur transporten ska gå till för att packarna ska 

veta vilken typ av packning som krävs. Ytterligare information som ska tas upp på mötet är om 

packningen ska inspekteras eller inte. Denna information krävs för att packarna ska veta om de 
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kan stänga lådorna och hur de ska förvara det i väntan på transport. Dessutom gör packarna 

endast den Atlas-märkning som införts om packningen ska inspekteras. 

Det plockade materialet ska komma från förrådet vid den tidpunkt som packarna angett. 

Precisionsnivån är vilken dag det ska levereras och då förväntas allt material som hör till den 

aktuella huvudgruppen att komma, oavsett i vilket av de tre förråden det plockats. I leveransen 

förväntas också att det material som står på den medföljande plocklistan ingår i leveransen. En 

kontroll görs på kartongnivå mot de packlistor som packningen själva skriver ut, men innehållet i 

kartongen kontrolleras aldrig. I samband med själva överlämningen av material från förrådet 

förväntas även en muntlig överlämning. Det uppmärksammar packarna på att materialet har 

kommit, och de behöver då inte undersöka vad det är för något material som plötsligt dykt upp, 

eller leta efter material som de väntar på. 

Packlådor väntas inkomma från externa leverantörer vid den tidpunkt som packarna sagt att de 

behöver dem. Förutsättningen är naturligtvis att packningen lägger order i tid. 

Det lösa materialet förväntas av packningen komma under packveckan. Dock förväntar de sig 

också att montaget frågar dem först om det går bra att de levererar för att de ska ha en 

möjlighet att planera sin yta på bästa sätt. Materialet förväntas stämma med det material som 

finns på det avrop som projektstöd gör. Om detta inte är fallet så förväntas att märklapparna 

som blivit över i montaget skickas med så att packningen kan stryka det som inte finns med på 

packlistan. Detta för att de inte ska behöva leta efter material som inte finns. 

Transportnumret som genereras i systemet behövs för att kunna skapa den pärm med packlistor 

som används som checklista vid packningen. Detta innebär att numret förväntas finnas 

tillgängligt för packarna ungefär i den femte veckan, det vill säga två veckor innan packveckan. 

Transporten brukar skapas i samband med att det första avropet och detta görs först när 

packningen ger klartecken att börja göra avrop, vilket gör att de, i viss mån, styr när 

transportnumret och avropen inkommer till dem. Numret inkommer genom ett mejl från 

projektstöd då denna har skapats, och förväntas skickas i samband med att det första avropet 

görs. 

Output 

7. Vilken output i form av material och information genereras i operationen? 

Den huvudsakliga output som genereras i packningen är allt färdigpackat material till en viss 

maskin, inklusive packlistor och information för att spedition ska kunna uppdatera cargo-

specifikationen. Informationen som spedition använder för att göra cargo-specifikationen kan 

hämtas i SAP, men packningen skannar även in och mejlar den handskrivna lista de gör under 

packningen för att spedition ska kunna dubbelkolla att det står rätt.  Även output i form av 

bekräftat eller ändrat datum på plocklistor genereras, men detta innan packning påbörjat. 

Dessutom lägger packarna en order till en extern leverantör på de packlådor som inte är 

standard, vilket kan ses som en output. 
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Leverantörer och kunder  
8. Vilka leverantörer finns det till operationen? 

Packningen har många leverantörer. De som identifierats är projektstöd, internprojektledaren, 

spedition, förråd, extern leverantör av lådor samt montage. När det gäller huvuddelen av 

informationsflödet till packningen är det projektstöd som är leverantörer av detta. De levererar 

input i form av transportnummer och leveransnummer samt datum för avrop. Dessutom skriver 

de ut och levererar platslistan. Information som ges på avropsmötet gällande transportsätt och 

eventuella inspektioner är internprojektledaren och spedition leverantörer av. Dessa 

leverantörer, tillsammans med de externa lådleverantörerna, ingår inte i det studerade 

systemet, så vägen för detta informationsflöde kommer inte att undersökas, men inputen i sig 

är ändå av intresse.   

Från förrådet kommer det plockade materialet samt kopian på plocklistan och montage 

ansvarar för att det lösa materialet inkommer till packningen. 

9. Vilka kunder finns det till operationen? 

Allt färdigpackat material och allt som följer med det går till spedition. Det är de som ansvarar 

för att det transporteras till site. I övrigt är förrådet en kund i det avseende att packningen ger 

information om vilket datum materialet på plocklistor som tillhör leveranser av gasturbiner ska 

plockas. Den externa leverantör som levererar lådor är också en kund, eftersom att order 

skickas till dem från packningen. Dock är detta flöde, som tidigare nämnts, avgränsat från det 

studerade systemet. 



 

7 Orsaksanalys 
Kapitlet syftar till att analysera de svar som framkom

identifiera de grundläggande orsakerna t

  I orsaksanalysen ska frågorna i 

sedan på ett bra sätt kunna besvara den fråga som tas upp sist 

nämligen:  

•  Vilka orsaker i avropsprocessen kan identifieras till det ojämna flödet?

Gällande frågorna besvaras de frågor som behandlar själva operationen först för att sedan följas 

av de frågorna som ställs i området gränssnitt. Detta eftersom grä

interaktionen mellan de olika operationerna och det då är bra att bilden av de olika 

operationerna, var för sig, är klar. Till sist i detta kapitel besvaras sedan också den fråga om 

orsaker som tas upp ovan. 

7.1 Inom operationen
Utgångspunkt tas i respektive operation; projektstöd, förråd, montage och packning, där 

respektive fråga i Tabell 11 besvaras.

Tabell 11 - Frågor att besvara i orsaksanalysens område inom operationen

Område Frågestä
Inom operationen 1. Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka

avvikelser? 

2. Vad finns det för slöseri i operationen?

3. Är operationen en flaskhals?

4. Vad är det som triggar en operation, och funger

tillfredsställande sätt?

5. Vad är anledningen till buffertarnas existens?

6. Hur varierar interna operationstider?

 

7.1.1 Projektstöd 
I projektstöd ingår, vilket kan ses i 

inkommer input i form av information och ut kommer output, som även den är i informativ form.

1. Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?

I dagsläget utförs flera aktiviteter som tagits fram i s

på grund av fel som uppstår i mate

material är ett exempel på detta. På grund av att material upprepat levereras för sent upprättar 
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Kapitlet syftar till att analysera de svar som framkommit i kartläggningen för att kunna 

identifiera de grundläggande orsakerna till det ojämna material- och informations

I orsaksanalysen ska frågorna i Tabell 11 och Tabell 12 nedan besvaras, för att 

sedan på ett bra sätt kunna besvara den fråga som tas upp sist i kapitel

Vilka orsaker i avropsprocessen kan identifieras till det ojämna flödet?

Gällande frågorna besvaras de frågor som behandlar själva operationen först för att sedan följas 

av de frågorna som ställs i området gränssnitt. Detta eftersom gränssnitten behandlar 

tionen mellan de olika operationerna och det då är bra att bilden av de olika 

operationerna, var för sig, är klar. Till sist i detta kapitel besvaras sedan också den fråga om 

Inom operationen 
t tas i respektive operation; projektstöd, förråd, montage och packning, där 

besvaras. 

Frågor att besvara i orsaksanalysens område inom operationen. 

Frågeställningar orsaksanalys  
Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka

avvikelser?  

Vad finns det för slöseri i operationen? 

Är operationen en flaskhals? 

4. Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på 

tillfredsställande sätt? 

5. Vad är anledningen till buffertarnas existens? 

Hur varierar interna operationstider? 

d ingår, vilket kan ses i Figur 15 ovan, elva stycken aktiviteter av olik

inkommer input i form av information och ut kommer output, som även den är i informativ form.

Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?

I dagsläget utförs flera aktiviteter som tagits fram i syfte att underlätta eller förbättra processen 

på grund av fel som uppstår i material- och informationsflödet. Listan som skapas med 

är ett exempel på detta. På grund av att material upprepat levereras för sent upprättar 
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i kartläggningen för att kunna 

och informationsflödet. 

nedan besvaras, för att 

kapitel 4.3.2 Orsaksanalys, 

Vilka orsaker i avropsprocessen kan identifieras till det ojämna flödet? 

Gällande frågorna besvaras de frågor som behandlar själva operationen först för att sedan följas 

nssnitten behandlar 

tionen mellan de olika operationerna och det då är bra att bilden av de olika 

operationerna, var för sig, är klar. Till sist i detta kapitel besvaras sedan också den fråga om 

t tas i respektive operation; projektstöd, förråd, montage och packning, där 

Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör 

ar triggern på 

ovan, elva stycken aktiviteter av olika typ. Till dessa 

inkommer input i form av information och ut kommer output, som även den är i informativ form. 

Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser? 

yfte att underlätta eller förbättra processen 

istan som skapas med sent 

är ett exempel på detta. På grund av att material upprepat levereras för sent upprättar 
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projektstöd listan på sent material som ska skickas vidare till internprojektledaren. Denna 

aktivitet är nyligen införd då ett behov av den finns för att minimera eftersändningar. Däremot 

kommer inte problemet med försenade leveranser att åtgärdas på detta sätt och aktiviteten är 

inte något som borde utföras i ett optimalt flöde. I de fall då projektstöd anser att det finns 

material på listan som akut måste komma hem tar de själva initiativ till att jaga hem sakerna. 

Detta är något som inte ingår i deras arbetsuppgifter och innebär dessutom att steget via 

internprojektledaren förbigås. 

En liknande diskussion som för listan med sent material kan föras angående listan som skapas 

med material som är kvar på förråd i slutfasen av projektet. Anledningen till att material är kvar 

på förråd beror bland annat på otillräcklig eller felaktig information från delprojektledarna 

under avropsmötet. Det är inte projektstöds ansvar att undersöka detta och aktivt behöva 

uppsöka informationen. Projektstöd säkerställer visserligen att det material som ska till kund 

faktiskt levereras, men återigen åtgärdas inte grundproblemet. Problemet skulle lösas om 

tillräcklig och korrekt information skulle fås på avropsmötet.  

Aktiviteten att skriva ut märklappar för löst material är något som projektstöd gör då montaget 

inte har tillgång till skrivare och den skrivare som finns på packningen, som utförs i samma 

byggnad som montaget, för tillfället inte fungerar. Det finns dock diskussioner om att, den för 

tillfället trasiga, skrivaren som står hos packningen på Norrmalm ska flyttas till förrådet. Därifrån 

kan samtliga märklappar till de på Norrmalm skrivas ut, inklusive de för löst material.  

Märklapparna blir då mer tillgängliga för montaget. 

2. Vad finns det för slöseri i operationen? 

Det slöseri som kan identifieras i operationen är den tid som läggs ner på de aktiviteter som 

införts för att hantera avvikelserna i material- och informationsflödena. Fokus borde istället 

läggas på att försöka lösa problemen och se till att material inkommer till SIT AB i tid samt att 

delprojektledarna lämnar korrekt och fullständig information vid avropsmötet. I och med att 

projektstöd utför dessa aktiviteter flyttas fokus istället till brandsläckning av akuta problem som 

uppstår, vilket tar mycket tid från projektstöds huvudsakliga uppgifter i avropsprocessen. 

Ett annat slöseri är det faktum att projektstöd inväntar klartecken från packningen för att göra 

avrop. Med tanke på att packningen även har kontinuerlig kontakt med förrådet och genom 

dem sätter ett datum för när material ska plockas och levereras till packningen finns det ingen 

anledning att projektstöd ska vänta med avropen. Det stoppar bara upp flödet för projektstöd 

och skapar en onödig buffert i form av information. Dessutom innebär det att slöseri, i form av 

väntetid, uppstår och det kan leda till onödig stress i slutfasen av projektet. 

3. Är operationen en flaskhals? 

Projektstöd anses inte vara en flaskhals enligt definitionen att flaskhalsen är den operation som 

har störst del av PIA eller utnyttjas mest. Det enda lager som har definierats i projektstöd är det 
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lager av information i form av de avrop som inte görs förrän klartecken fås från packarna. Detta 

lager är dock styrt av packarna och därför är det i så fall inputen från packningen i form av den 

bekräftelsen som är flaskhalsen. 

Projektstöd har idag full beläggning på de anställda vilket betyder att de utnyttjas i hög grad. Det 

som dock är fokus i deras aktiviteter är de avvikelser som nämnts ovan, och de arbetsuppgifter 

som egentligen ska utföras av projektstöd är inte de som utnyttjar mest resurser. 

4. Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på tillfredsställande sätt? 

Det som startar helheten av projektstöds arbete i ett projekts avropsprocess är att avropsmötet 

hålls, vilket är bestämt enligt tidplan. Detta gör att materiallistorna kan skapas och att de får 

kundnumret, som är en förutsättning för att avropen ska kunna göras. Denna trigger fungerar 

bra i och med att avropsmötet finns med som en punkt i tidplanen och därmed oftast hålls i tid. 

De aktiviteter som skapar output till nästa steg och som tillhör det normala flödet är att skapa 

transporten och att ropa av både det vanliga och det lösa materialet. Triggern för att skapa 

transporten och för att ropa av det vanliga materialet är att materialet kommer hem och tas om 

hand av godsmottagningen. Denna trigger fungerar inte idag på grund av att material ofta 

hemkommer sent. Dessutom lider godsmottagningen av problem med de olika systemen, precis 

som förrådet, och även problem med till exempel intyg som gör att material ibland kan ligga 

godsmottaget men inte förrådslagt en längre tid. I de flesta fall är det även så att projektstöd 

hör av sig till packarna för att få besked om ifall de har möjlighet att ta emot materialet. Om de 

inte har möjlighet, brukar de höra av sig när de får det, och i dessa fall blir det tidplanen och att 

materialet finns hemma som triggar samtalet till packarna och informationen från packningen 

som är triggern till att göra avropen. Denna lösning fungerar, men är egentligen onödig då 

packningen ändå byter det datum som projektstöd genererar, vilket innebär att projektstöd 

skulle kunna göra sina avrop så fort materialet är förrådslagt, utan att först kontakta packningen. 

Avropet av det lösa materialet kan göras efter att bulkningen av allt löst material är klar. Detta 

kan i sin tur göras när listan från montaget har ankommit, vilket också är bestämt enligt 

tidplanen. Denna trigger fungerar bristfälligt i och med att listan inte kommer vid den tidpunkt 

det är sagt. När det börjar bli ont om tid får projektstöd ofta ringa och påminna montaget om 

att de behöver listan. Utskrift av märklappar triggas av att själva avropet är gjort, vilket fungerar 

bra. 

De listor som skapas för material som inte hemkommit samt material som är kvar på förråd är 

också de tidplanstyrda. Den första listan ska göras två veckor före packveckan och den andra 

listan skrivs ut under packveckan. Eftersom dessa arbetsuppgifter inte har någon utsatt tidpunkt 

i tidplanen, utan endast har en muntligt förmedlad tidpunkt för utförande, är den lätt att 

glömma bort. Dock upplevs inte det förekomma, vilket gör att triggern fungerar bra ändå. 
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Platslistan som skrivs ut till packningen ska triggas av tidplanen. Det enda som styr detta är att 

det måste göras i tillräckligt god tid för att packlådorna ska kunna måttbeställas och komma 

hem i tid till packning, men det är sagt att den ska skrivas ut två veckor innan packveckan. 

Denna aktivitet har inte heller en utsatt tidpunkt i tidplanen utan är bara muntligt uttalad. Dock 

har denna aktivitet inte blivit en bra rutin vilket gör att den ofta glöms bort och packningen får 

ringa och påminna om den. Alltså fungerar inte denna trigger på ett tillfredsställande sätt. 

I själva verket är samtliga av projektstöds aktiviteter kopplade till tidplanen antingen direkt, som 

avropsmötet, eller indirekt som när det lösa materialet ska ropas av. Därför är det egentligen 

alltid tidplanen som är den initiala triggern för projektstöds aktiviteter, samtidigt som vissa saker 

sker som en kedjereaktion, vilket gör att aktiviteten innan också kan ses som en trigger. De 

trigger som kan anses bristfälliga är när det inte finns en annan aktivitet som triggar en händelse 

på ett naturligt sätt. Det är lätt att glömma saker som ska göras vid en viss tidpunkt, speciellt om 

det bara är bestämt muntligt och inte har fått en egen punkt i tidplanen. De aktiviteter som sker 

som en kedjereaktion triggar varandra och fungerar bra. 

5. Vad är anledningen till buffertarnas existens? 

Som beskrivet tidigare finns bufferten av möjliga avrop på grund av att klartecken från 

packningen inväntas. Anledningen till att packningen vill styra detta är att deras yta kräver viss 

planering av vilket material som ankommer. Detta gör att de, enligt projektstöd, inte vill att 

projektstöd ropar av material som inte kan hanteras vid det aktuella tillfället. 

6. Hur varierar interna operationstider? 

Alla avrop skapas inte på samma gång utan det sker kontinuerligt. Skulle alla avrop kunna göras 

på en och samma gång uppskattas tidsåtgången till cirka en halv dag. Detta beror dock på antal 

avrop som ska göras för en maskin, vilket kan variera. I verkligheten levereras inte allt material 

på en gång och avropen görs allt eftersom huvudgrupper blir kompletta på listan för material 

som är hemma, samt när packningen ger klartecken om att de kan packa. Om externa 

leverantörer håller sina ledtider och godsmottagningen kan utföra sina aktiviteter utan problem 

kan avrop påbörjas redan i den fjärde veckan i avropsprocessen och avslutas i regel tre veckor 

senare. I dagsläget är fallet dock inte så, på grund av sena besked från packningen och problem 

med till exempel godsmottagningen. Därför påbörjas avropen snarare i den sjätte veckan, det 

vill säga veckan före packveckan, och därefter görs avrop i princip ända fram till sista packdagen. 

Den interna ledtiden är alltså normalt tre veckor, men om det behövs går ledtiden att korta om 

bara allt material finns hemma och klartecken från packningen ges.  

7.1.2 Förråd 
Aktiviteter som ska utföras av förrådet, och som kan ses i Figur 16 ovan är följande: skriv ut 

plocklista, plocka inomhus på Norrmalmslagret, plocka i Centrumlagret, plocka i utomhuslagret 

på Norrmalm, märk materialet, leverera till kunden och arbeta med strul. Till dessa inkommer 
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olika former av input från olika leverantörer och det skapas även olika former av output till olika 

kunder. 

1. Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser? 

Förrådet måste skriva ut plocklistan för att kunna plocka materialet. Detta innebär att själva 

utskriften hör till det normala flödet. Dock är överlämningen till packningen inte normalt flöde. 

Detta genomförs som en speciallösning för att packarna ska få materialet när de har tid att 

packa det. Egentligen är det meningen att rätt plockdatum ska finnas på plocklistan när den 

inkommer i förrådets kö, men idag stämmer inte datumet. 

Förutom detta är även strularbetet en avvikande aktivitet. Det läggs idag mycket tid på att 

felsöka och lösa de problem som uppstår med bland annat kompatibiliteten mellan systemen. 

Strularbetet skulle inte vara nödvändigt om processerna fungerade som det är tänkt. 

2. Vad finns det för slöseri i operationen? 

Det mest uppenbara slöseriet i operationen är strularbetet. Om allting gick som det skulle 

genom hela kedjan skulle aldrig något strul uppstå och då skulle det inte behövas något 

strularbete. Mycket av strulet uppstår på grund av att flera system ska samarbeta. Detta 

fungerar inte alltid vilket yttrar sig till exempel genom att det inte går att plocka material. När 

detta inte fungerar stoppar det upp hela flödet i förrådet och mycket väntetid uppstår tills 

problemet är löst. Tiden för att lösa dessa problem varierar, men den tid som läggs ner hör alltid 

till kategorin slöseri. 

Den märkning som sker av materialet kan också ses som slöseri eftersom dessa lappar är 

felaktiga. Det har lett till att packningen märker över materialet, även fast det inte är deras 

ansvar, vilket är en form överarbete. Dock skulle det ta lång tid för förrådet att märka med de 

korrekta lapparna eftersom dessa inte går att få ut i den ordning som materialet plockas. Det gör 

att förrådet tjänar tid på att utföra den felaktiga märkningen så länge packningen märker 

materialet med de riktiga lapparna, men sett till den totala processen görs märkning två gånger 

vilket alltså tar längre tid än att bara göra det en gång.  

Själva plockningen i hissautomaterna ses idag som den trånga sektorn just i förrådet. När 

plockningen utförs sker slöseri i form av väntetid automatiskt eftersom maskinerna inte 

fungerar som de ska. SIT AB har köpt ett systemtillägg som kallas för Twin-funktion, som ska 

innebära att hissautomaten hämtar en ny position under tiden det sker utplock från den andra. 

Detta tillägg har hela tiden varit möjligt att ha men införskaffades inte förrän i mars 2011 vilket 

innebär att en del onödig tid, alltså slöseri, har lagts ner. Sedan Twin-funktionen införskaffades 

har den dock inte fungerat vilket gör att problemet fortfarande existerar. 
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3. Är operationen en flaskhals? 

Karaktären på operationssteget är flaskhals. Detta eftersom förrådets processer gör att de lätt 

kommer efter i planeringen och inte hinner med de beting som är uppsatta för dagen. Förrådets 

förseningar har lett till att övertid och helgskift har fått sättas in, vilket innebär att mer än full 

beläggning används. Anledningar till att förrådet inte hinner med är delvis att delningen av 

förråden har genomförts, och ännu har inte arbetssätt och rutiner som fungerar bra utarbetats. 

Den känsla som förmedlas av de anställda på förrådet är att de har stor press på sig från 

samtliga av sina tre kunder. Detta verkar ha resulterat i att de känner att de måste vara alla till 

lags för att upprätthålla allas goda humör. Det som istället blivit lidande är utvecklingen av ett 

bra arbetssätt, med nödlösningar och stress som följd.  

4. Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på tillfredsställande sätt? 

Det som gör att personalen på förråd börjar utföra sina aktiviteter är att ett avrop med 

leveransnummer och plockdatum, det vill säga en plocklista till en viss dag, inkommit till 

plockkön.  När den aktuella dagen nås sker, om förrådet ligger i fas, utskrift av listan, vilket i sin 

tur skapar en kedjereaktion av triggningsmekanismer för de efterföljande aktiviteterna.  En 

utskriven lista innebär att plockning i de olika lagren utförs och när materialet plockats ut fysiskt 

och i systemet triggas märkningen av godset. Den sista aktiviteten och likaså avslutande för 

operationen är leveransen av godset till den interna kunden, vilket utförs när allt gods är 

utplockat och märkt. Dessa trigger fungerar bra i den avsikt att när förrådet fått sina plocklistor 

så gör de allt i den ordning de ska. Dock är datumet som är angivet som plockdatum fel vilket, 

om inte speciallösningen med packningen fanns, innebär att triggern skulle komma för tidigt och 

på så sätt ge för kort ledtid till förrådet.  

Ovanstående är det generella tillvägagångssättet, men för just plocklistor med material som ska 

levereras till packningen finns det ett annat flöde, vilket leder till en annan trigger för 

plockningen. När plocklistorna skrivits ut får packningen en kopia för att kunna bekräfta eller 

ändra det plockdatum som är satt. Packarna ändrar datumet utifrån när det passar dem att ta 

emot och packa materialet, vilket bland annat kan bero på om packveckan har flyttats. 

Plocklistorna med nya datum återlämnas därefter till personalen på förråd och plockningen görs 

sedan utifrån det nya datumet. De efterföljande aktiviteterna triggas sedan likt det som beskrivs 

ovan. Triggern att packningen sätter ett nytt datum på plocklistan fungerar oftast. De gånger det 

inte fungerar är när packningen först sätter ett datum som de sedan ändrar vid ett senare 

tillfälle. Egentligen är det dock inte meningen att denna tigger ska behöva användas, utan det 

som egentligen ska trigga är datumet som är satt i systemet av projektstöd. 

Allt som berör strul-kön är ett flöde utanför det normala. Detta triggas endast av att ett problem 

uppstår med utplockningen av materialet. 
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5. Vad är anledningen till buffertarnas existens? 

Ett informationslager finns innehållande den plockkö som förrådet använder sig av vid 

plockningen. Detta för att de ska ha en prioritering av vad som ska plockas då det finns tre olika 

kunder med olika behovsdatum. Dessutom finns här information om till exempel antal och typ 

av material. De listor som inkommer från packningen med nya datum används som en 

speciallösning för just den kunden då datumen i systemet inte stämmer. 

De buffertar för material som finns i förrådet är de lager som plockningen sker ifrån, det vill säga 

höglagret och hissautomaterna som finns i inomhuslagret på Norrmalm, kallförrådet, tälten och 

gården som finns utomhus på Norrmalm samt lagret i Centrum. Dessa lager finns på grund av att 

en säkerhetsmarginal för att material från leverantörer ska hemkomma innan leveransen till den 

externa kunden ska avgå. 

I övrigt finns även ett mindre lager inom plockningen. Inomhuslagret på Norrmalm samlar allt 

som plockas ur hissautomaterna och höglagret för att allt detta material ska levereras till 

kunden samtidigt. Dock sker ingen sammanplockning med materialet som kommer från övriga 

lager.  

6. Hur varierar interna operationstider? 

Operationstiden avser den tid det tar att genomföra ett plock. Eftersom varje plocklista kan 

innehålla varierande mängd material tar det olika lång tid att genomföra ett plock. Vanligast är 

att det tar cirka en halv till en timme att plocka samtliga material på en plocklista. Själva 

utskriften kan dock ta ett antal timmar i anspråk och specialflödet som går via packningen 

påverkar även det att ledtiden genom förrådet ökar. 

Tidpunkterna för plocken som sker är beroende av dels när avropen görs från projektstöd och 

dels när datumen sätts av packarna. Om allt flyter på som det ska görs de första plocken under 

den vecka som är innan packveckan, de flesta plocken görs sedan i slutet av samma vecka och i 

början av packveckan. Sedan minskar antalet och de sista plocken görs i slutet av packveckan. 

Om strul förekommer uppskattas att plocken börjar i ungefär samma tid men att det kan dra ut 

på tiden cirka ett par veckor, ibland ända fram till Ex Work om materialet ska komma med i 

huvudleveransen. Det material där strul inte kan lösas innan Ex Work levereras materialet med 

eftersändningar.  

Som det ser ut idag är förrådet väldigt känsligt för störningar, bland annat i och med deras 

systemproblematik. Allt strul, tillsammans med att förrådet redan utnyttjar sin fulla kapacitet, 

gör att förrådet har lätt för att komma efter i sin kö. Som mest under besöken i förrådet låg de 

fem dagar efter i plockningen. Innebörden av detta är att, om förrådet ligger fem dagar efter, 

kommer den interna leveranstiden också att vara fem dagar längre vilket medför större 

variationer. 



Kapitel 7 - Orsaksanalys 

95 

 

7.1.3 Montage 
De aktiviteter som finns för montaget är att fylla i listan för löst material två gånger, att märka 

det material som har monterats av, och att leverera det till kunden. Dessa kan ses i Figur 17 

ovan där det även framgår vilken input och output som hör till respektive aktivitet samt 

leverantörer och kunder till dessa.  

1. Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?  

Om utgångspunkt skulle tas i hela processen med att skapa och leverera en maskin kan hela 

montagets administrativa del ses som en avvikelse i och med att konstruktion egentligen ska 

specificera vilka delar som ska gå löst i ett mycket tidigt skede. Dock är det inte realistiskt att 

detta kommer att fungera då konstruktion är överbelastade med andra arbetsuppgifter. Om 

utgångspunkten istället flyttas inom ramarna för detta examensarbete, alltså sett till 

avropsprocessen är skapandet av listorna för löst material fortfarande nödvändigt. Ur detta 

perspektiv är ingen av de kartlagda aktiviteterna avvikande från det normala flödet. 

2. Vad finns det för slöseri i operationen? 

Inget slöseri enligt de definitioner som diskuteras i referensramen anses finnas i denna 

operation.  

3. Är operationen en flaskhals? 

Enligt den definition som beskrivs i referensramen, det vill säga att operationen utnyttjas mest 

eller har mest PIA, är montaget inte en flaskhals. 

4. Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på tillfredsställande sätt? 

Första listan för löst material ska skrivas ut i andra provveckan, och triggas alltså av tidplanen 

enligt tidigare beskrivning. Sedan monteras materialet av när provningen är klar, och det är vid 

detta tillfälle som lista två kan göras för det är då som de vet slutgiltigt vad som ska monteras av. 

Beroende på hur maskinen ska transporteras, hel eller i delar, blir det olika mycket löst material. 

Materialet ska sedan märkas och det sker först när det är avmonterat samt när märklapparna 

levererats från projektstöd. Trigger för att skapa den andra listan för löst material blir alltså att 

provveckorna är över och att maskinen kan börja demonteras, det som är bestämt är att listan 

ska skickas till projektstöd senast i början av packveckan. Märkningen triggas av att 

demonteringen påbörjas, vilket ska ske enligt tidplan, samt att märklapparna har levererats från 

projektstöd. 

Det är alltså tidplanen som är den huvudsakliga triggern i montagets arbete. Men att göra 

listorna för löst material i rätt tid har inte lika hög prioritet för montageledaren som andra 

uppgifter, vilket ofta leder till att det är mån av tid som avgör när listorna skapas och skickas. 

Innebörden av detta är att en tydlig trigger saknas, dock verkar inte problemet ligga i triggern i 

sig eftersom aktiviteten inte glöms bort utan snarare bortprioriteras.  
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Själva leveransen sker när allt material är avmonterat och märkt. Det ska ske under packveckan 

eftersom även detta material ska packas under den veckan. Maskinen är då färdigprovad och 

det lösa materialet har monteras av. Trigger är därför tidplanen samt att materialet är färdigt för 

packning, vilket montage själva står för att ordna. Förutom detta frågar alltid montaget om det 

går bra för packningen att ta emot materialet vilket gör att ett klartecken från dem kan ses som 

en trigger. Att materialet är avmonterat och att packningen ger klartecken fungerar bra som 

trigger för leveransen till packningen. 

5. Vad är anledningen till buffertarnas existens?  

Den enda buffert som finns i denna operation är de hyllor där det material som monterats av 

maskinen placeras. Anledningen till bufferten är att materialet ska kunna levereras samlat till 

packningen. 

6. Hur varierar interna operationstider? 

När det gäller den interna operationstiden som uppstår vid montaget så varierar den inte 

speciellt mycket förutom beroende på maskintyp. Ledarmontörerna har god uppfattning om hur 

lång tid det tar att montera bort material och leverera det till packningen för samtliga olika 

maskintyper. Därför kan de själva anpassa arbetet på ett bra sätt. 

7.1.4 Packning 
De aktiviteter som utförs i operationen packning kan ses i Figur 18 ovan. Dessa är att 

datummärka plocklistorna till förrådet, skapa en pärm med packlistor för att kunna pricka av vid 

packning, märka materialet med de rätta märklapparna, packa materialet och märka kollina med 

packlistor, mäta materialet för att veta nödvändig storlek på packlådorna, samt beställa 

desamma. 

1. Vilka aktiviteter tillhör det normala flödet och vilka aktiviteter berör avvikelser?  

Det första flödet som hör till avvikelserna är datummärkningen av plocklistorna till förrådet. 

Flödet har skapats för att det inte ska bli fullt på packytan eftersom det hela tiden görs 

omprioriteringar i packordningen. Om flödet hade varit korrekt hade det datum som genereras 

av projektstöd vid avropet varit det rätta plockdatumet.  

Att packningen har som uppgift att märka om materialet hör också till avvikelserna. 

Specialflödet uppkom som en följd av Atlas-projektet som har ställt krav på att materialet ska 

märkas på samma sätt oavsett om det kommer från Finspång eller någon av de andra 

produktionsorterna. Märkningen som redan utfördes på SIT AB i Finspång blev därmed 

otillräcklig. Lapparna som nu istället ska utgöra märkningen går dock inte att skriva ut i den 

ordningen som de plockas vilket gör att förrådet inte har tid att göra märkningen. I början fick 

därför packningen ansvar att göra det, men detta ansvar är nu överlagt till förrådet. Förrådet 

använder sig dock fortfarande av de gamla märklapparna och det har gjort att aktiviteten 
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åtminstone delvis fortfarande utförs av packningen. Eftersom det är omständligt att matcha 

ihop material och märklappar märker packningen bara materialet om det ska inspekteras, även 

om det är meningen att allt material ska märkas. 

2. Vad finns det för slöseri i operationen? 

Datummärkningen kan i viss mån ses som överarbete på grund av att ett datum egentligen 

redan finns satt i systemet. Eftersom datumet i systemet är felaktigt är det dock nödvändigt att 

packningen ändrar datumet för att det inte ska bli fullt på deras ytor. Anledningen till att 

datumet är fel från början är att det sker missförstånd i kommunikationen mellan de olika 

funktionerna. Detta diskuteras dock vidare under gränssnitten. 

3. Är operationen en flaskhals? 

Operationssteget kan kallas för flaskhals eftersom det är detta steg som styr flödets start och 

stopp, det vill säga det steg som styr produktionstakten enligt diskussionen i referensramen. När 

det börjar att blir för mycket så stoppar de flödet både från projektstöd och från förrådet. Dock 

så utnyttjas inte de resurser som finns alltid fullt ut då det inte alltid finns så mycket att göra. 

Detta kan exempelvis bero på att förrådet har flera kunder som de ska leverera till. Dessutom är 

ytan ibland upptagen av stort material vilket inte samtliga packare kan arbeta med samtidigt och 

vissa blir sysslolösa. Operationen är alltså inte alltid en flaskhals.  

4. Vad är det som triggar en operation, och fungerar triggern på tillfredsställande sätt? 

I huvudsak är det tiden kvar till Ex Work som triggar packningens aktiviteter. Allt material måste 

vara färdigpackat tills dess och då måste även packlådor finnas hemma i tid. Det är dock när en 

plocklista inkommit från förrådet och hämtats upp som aktiviteterna påbörjas, med undantag av 

avropsmötet som är tidplanbundet, samt mätning. Förutom det krävs att platslistan för det 

stora materialet har kommit från projektstöd för att kunna utföra mätningen. Denna skulle i så 

fall trigga mätningen och beställningen, men projektstöd glömmer ofta att skriva ut den och då 

får packarna påminna om den. I dessa fall är det tiden som triggar för att de ska hinna få allting 

färdigt. 

Resterande av packningens aktiviteter triggas som en kedjereaktion när materialet levereras till 

deras yta. Dock är kravet att huvudgrupper packas tillsammans och därför måste hela 

huvudgruppen levereras innan arbetet triggas igång. Därför kan triggern endast anses fungera 

när en leverans sker som gör en huvudgrupp fullständig. 

5. Vad är anledningen till buffertarnas existens? 

De lager som finns i packningen är dels det lager med material som ska packas och det lager 

med plocklistor som kommer från förrådet för datummärkning. Det som ska packas kommer 

från förrådet eller från montaget. Materialet från förrådet kommer från tre olika platser; 

förrådet i Centrum, inomhusförrådet på Norrmalm och utomhusförrådet på Norrmalm. Allt 
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detta material plockas av olika personer och när listan kommer tillbaka med ett nytt datum från 

packningen så delas plocklistan upp till de olika plockavdelningarna. Datumet som packarna 

sätter hålls dock inte av förrådet, vilket ofta beror på att de ligger efter. De olika 

plockavdelningarna levererar direkt till packningen och då de ligger olika i tidplaneringen så 

kommer leveranserna vid olika tidpunkter. Detta leder till att lager bildas i väntan på resterande 

material. Materialet kan ibland bli liggande i ett par dagar och ibland upp till ett par veckor. 

Plocklistorna som ska datummärkas kommer också från förrådet och bildar ett lager i det fack 

där de överlämnas. Detta fack kontrolleras dock flera gånger per dag och inga listor blir liggande 

särskilt länge. 

6. Hur varierar interna operationstider? 

Precis som för förrådet så varierar operationstiden med hur mycket och hur stort material ett 

avrop för en huvudgrupp innehåller. Är det stort material och det behövs en stor låda kan det ta 

lång tid för att det är omständligt att packa, och är det endast en låda, men med många små 

artiklar, tar det lång tid för att det kräver mer administrativt arbete. Packningen av en maskin 

brukar starta i början av packveckan men maskinen är aldrig färdigpackad under tiden för 

packveckan. Packningen för det som hinner med huvudleveransen håller oftast på fram till Ex 

Work. Det betyder dock inte att allt material som ska skickas till site är packat då, utan det som 

inte är färdigpackat till huvudleveransen levereras med eftersändningar. 

Egentligen skulle packningen kunna packa allt material under en vecka, förutsatt att allt material 

kommer under den tiden. Detta uppfylls dock aldrig vilket har lett till att packveckan aldrig har 

slutat då den ska. Förutom det finns i packningens packschema angett om maskinen ska lagras 

eller inte. När en maskin ska lagras kan ofta, enligt packarna, packveckan skjutas på till fördel för 

leveranser som är mer brådskande. Detta eftersom leveransen ändå inte ska skeppas. 

Innebörden av det är att variationerna kan bli stora i och med att packningen prioriterar vilken 

maskin som ska packas själva.  

7.2 Gränssnitt 
I orsaksanalysens område gränssnitt ska frågeställningar i Tabell 12 nedan, som tagits fram i 

kapitel 4.3.2 Orsaksanalys besvaras. 

Tabell 12 - Frågor att besvara i orsaksanalysens område gränssnitt. 

Område Frågeställningar orsaksanalys  
Gränssnitt 
 
 

1. Hur väl stämmer förväntningarna, med hänsyn till begreppet 
leveransservice, på input överens med den output som faktiskt levererats 
från föregående operation? 
2. Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna 
påverka varandras beteende? 
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I gränssnittet tas utgångspunkt i respektive operation, och det gränssnitt som behandlas är det 

som ligger innan operationen, alltså mellan operationen och samtliga beskrivna leverantörer av 

input.  

7.2.1 Projektstöd 
De som fungerar som leverantörer av input till projektstöd är delprojektledarna, 

godsmottagningen, externa projektledarna, packningen, montaget samt inköp. Dessa bidrar 

med olika former av input i syfte att ge projektstöd information som gör att de kan utföra sitt 

arbete.  

1. Hur väl stämmer förväntningarna, med hänsyn till begreppet leveransservice, på input 

överens med den output som faktiskt levererats från föregående operation? 

Input som inkommer till projektstöd kommer via SAP, avropsmöten, muntlig kontakt och via 

mejl. Den information som fås via avropsmöten är kundnumret och information om vad som ska 

ropas av. Detta ställer krav på att de medverkande på mötet kommer dit väl förberedda, vilket 

är något som förväntas av projektstöd. Förväntningarna stämmer dock inte alltid överens med 

den input som inkommer på avropsmötet. De som kommer på mötet saknar ofta den 

information som de ska bidra med vilket innebär att den information som ska framkomma 

uteblir och projektstöd får då svårt att göra avropen.  

Närvaron på avropsmötena är bra och om någon av delprojektledarna frånvarar är det inte 

ovanligt att de andra kan täcka upp och svara på den personens delar. Det är dock inte alltid 

möjligt för delprojektledarna att få tag på den information som behövs till avropsmötet, eller att 

den information som finns inte stämmer på grund av sena ändringar. Förväntningarna från 

projektstöds sida, om information inte kan ges på avropsmötet, ligger i att de ska få ta del av 

korrekt information så fort den finns tillgänglig. Det är dock inte ovanligt att detta glöms bort 

och att projektstöd därför aktivt får söka upp den information som behövs. 

Varje avropsmöte varar i cirka en och en halv timme vilket är en bra tid för att allt ska hinnas 

med. Hela tiden utnyttjas oftast inte men det förekommer att tiden kortas till en timme om det 

kommer saker emellan, och det ger för kort tid för att hinna allt. Det leder till att tempot måste 

höjas på slutet och det gör att kvaliteten på mötet sänks. Överensstämmelsen med 

förväntningarna, att tiden ska räcka till för projektstöd att gå igenom allt material i 

huvudgruppsförteckningen, är därmed oftast uppfyllda även om avvikelser förekommer. 

Kundnumret fås även det via avropsmötet och det kommer oftast i tid. Under den senaste tiden 

har det förekommit vissa förseningar men detta hör inte till vanligheten.  

Den information som projektstöd får via SAP är den information som berättar att material har 

kommit hem från underleverantörerna. Förväntningarna på denna information är att den 

innebär att materialet är inlagrat på förrådet och det är även den information som projektstöd 

menar att de har fått. Dock är inte detta korrekt då det har framkommit att informationen 
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egentligen anger om materialet är godsmottaget. Innebörden av detta är att material kan ropas 

av även fast det inte ännu har fått en förrådsplats, vilket skapar problem i förrådet. Detta kan 

dock läsas mer om i kapitel 7.1.2 Förråd. Specialfall har även förekommit då material har kunna 

ropas av fast det inte ens har blivit godsmottaget.  

Som beskrivs ovan förväntar sig projektstöd även att få information ifall saker inte kommer 

hinna komma hem i tid. Information om detta borde komma från internprojektledaren, men 

kräver naturligtvis att leverantören har meddelat detta till sin kontakt, rimligen inköparen, och 

att denne sedan förmedlar detta vidare. Det händer sällan att denna information når 

projektstöd, dock är det svårt att säga om detta beror på att leverantörerna inte levererar 

informationen eller om den stannar någonstans i den egna organisationen. 

Förväntningarna på packningen att ge klartecken för första avropet är att det ska göras så fort 

som möjligt. Informationen kommer dock oftast genom att projektstöd själva kontaktar 

packningen för att ta reda på om de kan börja med avropen, alternativt att det tas upp i 

samband med kontakt gällande andra ärenden. Detta innebär att flödet stoppas hos projektstöd 

till dess att packningen startar det igen, och eftersom detta inte görs så fort packningen har 

informationen så uppfylls inte förväntningarna. 

Den första listan för löst material kommer sällan vid den bestämda tidpunkten och 

förväntningarna uppfylls därmed inte. Den första listan kommer oftare veckan innan packveckan, 

vilket är cirka två veckor för sent. Den andra listan kan sedan komma bara ett par dagar efter 

den första. Om projektstöd anser det nödvändigt att listan kommer för att de ska hinna göra 

avropen i tid ringer de till montaget och påminner. 

Informationen på listorna är av olika kvalitet, vilket ofta beror på vilken maskin det gäller. 

Listorna för gasturbinmodellen SGT-800 brukar vara bättre än övriga för att de har använts 

oftare och därmed är bättre uppdaterade, men listorna för övriga maskiner blir också bättre för 

varje gång som de används.  

2. Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna påverka varandras 

beteende? 

Sett ur projektstöds synvinkel upplever de att avståndet till packningen och förrådet är en 

barriär. Efter uppgången av antalet sålda maskiner upplever projektstöd att de inte har lika 

mycket tid att gå upp till Norrmalm och diskutera saker med packningen och förrådet. Detta gör 

att de inte kan utföra sitt arbete så bra som de skulle vilja.  

Förutom detta upplever vissa på projektstöd att kommunikationen inte fungerar 

tillfredsställande. Detta gäller till exempel att projektstöd inte alltid har fått information om när 

de utför sina arbetsuppgifter på ett sätt som gör arbetet svårare för efterföljande avdelningar. 

Om de fick det, skulle de eventuellt kunna göra det annorlunda vilket skulle förenkla 

avropsprocessen som helhet. Dock upplever projektstöd att alla inom avropsprocessen brukar 
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försöka att hjälpa varandra så mycket som möjligt, vilket tyder på att det är möjligt att påverka 

andras beteende. 

7.2.2 Förråd 
Leverantörer av input till förråd är projektstöd, godsmottagning och förråd. Samtliga input som 

inkommer krävs för att förrådet ska kunna utföra sina arbetsuppgifter i avropsprocessen.  

1. Hur väl stämmer förväntningarna, med hänsyn till begreppet leveransservice, på input 

överens med den output som faktiskt levererats från föregående operation? 

Input i form av information som kommer från projektstöd stämmer nästan alltid, de levererar 

korrekt information om vad som ska plockas. När det gäller tidpunkt för inkommande input blir 

det lite speciellt eftersom förrådet är känsliga för störningar. I och med att de utnyttjar 

resurserna fullt ut och har problem med exempelvis kommunikation mellan systemet och intyg, 

är det lätt att de kommer efter med sina plock. När förrådet är i fas räcker det med en dags 

framförhållning från projektstöds sida, i dagsläget önskar dock förrådet minst två, men helst tre 

dagars framförhållning vilket inte uppfylls. 

I enlighet med de instruktioner som finns på avdelningen fyller projektstöd i dagens datum, som 

i sin tur genererar dagens datum som plockdatum, när de skapar avrop för att de vet att det kan 

ta tid i förrådet och vill att plocket ska genomföras så fort som möjligt. I och med detta får 

förrådet ingen framförhållning alls, utan behov av plockning skapas för samma dag som avropet 

inkommer till förrådets plockkö. Dessutom finns det tillfällen när det görs avrop som är akuta 

och då kan projektstöd ringa eller mejla och ytterligare stressa på plockningen. Med andra ord 

finns det idag ingen hänsyn till plockningens ledtid från projektstöds sida och förutom att det 

blir stressande för personalen skapar det en situation där förrådet får svårt att utföra mätningar 

på huruvida de levererar i tid.  

Som tidigare nämnt genereras dagens datum som plockdatum i systemet. I systemet kan 

plockdatumet sedan inte ändras trots att det verkliga datumet ändras av packningen enligt 

tidigare beskrivning. Detta innebär att det, i SAP, kommer att se ut som att det material som ska 

till packningen alltid plockas för sent och därmed kan ingen rättvis mätning av förrådets 

leveransprecision göras utifrån SAP. Huvudproblemet ligger dock i att flödet i avropsprocessen 

stoppas upp i förrådet i och med att fel datum genereras i SAP, vilket leder till att plocklistan 

måste skickas till packningen som en extra passage för att få rätt datum. Även om rätt datum 

skulle genereras från början är dock ledtiden som ges förrådet för kort. Avropet kan inte göras 

samma dag som plockningen ska ske eftersom det då är svårt för plockningen att hinna plocka 

allt material. Kontentan är alltså att förväntningarna på datumen som genereras av projektstöd 

inte uppfylls. Dels är de felaktiga och dels skulle de, om de var korrekta ge för kort ledtid för 

förrådet. 

De finns ytterligare problem även om projektstöd hade satt korrekt datum för plockning. I 

dagsläget gör projektstöd avropen när de kan se att allt material för en huvudgrupp är hemma. 
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Med detta menas att projektstöd tror att de gör avrop när allt material är förrådslagt, då det är 

den information de har fått angående hur systemet är uppbyggt. Så är dock inte fallet utan det 

som projektstöd får träff på när de tittar om materialet är hemma är att materialet är 

godsmottaget och det innebär inte att materialet är inlagt på förråd. När avropen görs på det 

sättet leder det till merarbete för förrådet eftersom plocklistorna inte kan skrivas ut. De går in i 

systemet och försöker skriva ut listan, men får träffar på material som inte är lagt på förråd ännu. 

Att materialet inte finns på förrådet syns dock inte i det första steget för förrådet utan en del tid 

måste läggas ner på aktiviteten som, ifall listan inte kan skrivas ut, är helt i onödan. Listan får då 

ligga kvar i kön och personalen får försöka skriva ut den igen vid ett senare tillfälle. Av de avrop 

som projektstöd gör förekommer dagligen att materialet som ropas av är hemma, men inte 

fullständigt godsmottaget och inlagt på förråd. Det kan variera mycket hur lång tid det tar att 

ordna upp det och få ut plocklistan. 

Att avrop görs när material endast är godsmottaget och inte inlagt på förråd är därmed 

ytterligare en orsak till att flödet i avropsprocessen stoppas hos förrådet. Dessutom skapar det 

förvirring för projektstöd när det i vissa fall kan dröja flera dagar innan de ser att förrådet har 

behandlat ordern och förväntningen på förrådet är att det ska ske in om en snar framtid. 

När det kommer till returflödet av plocklistorna från packningen är det, trots att ledtiden för 

förrådet inte är direkt uttalad, oftast så att de kommer in i tillräcklig god tid för att förrådet ska 

hinna plocka till utsatt datum. Packarna är duktiga på att kolla facket och lämna besked, runt två 

till tre gånger per dag. Ibland kan dock packarna komma och tjata att de vill att vissa listor ska 

plockas så att de inte ska stå sysslolösa. Förrådet kan för det mesta lösa det om det är akut och 

skulle det vara några övriga problem som packarna upplever är förrådet bra på att möta upp det 

och lösa sakerna. 

Datumen som fås från packarna stämmer oftast, men det är ibland ändringar på dessa. Det kan 

hända att förrådet har plockat och vill leverera material till packningen vid ett visst utsatt datum, 

men får besked att sena ändringar har gjorts och att de vill ha det vid ett senare tillfälle. Det 

förekommer alltså att packningen ändrar datumet så sent att de redan har plockat materialet. 

Detta orsakar ett stopp i flödet för avropsprocessen och triggningen för när det ska starta igen 

blir otydlig. I vissa fall kommer packningen och säger till när de vill ha materialet återigen och i 

vissa fall, som för material som kommer från utelagret, ställer plockarna det avvisade materialet 

på packningens yta i kallförrådet och så får packarna hämta det när de vill. 

2. Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna påverka varandras 

beteende? 

Generellt sett upplevs det som att kontakten mellan förrådet och de övriga operationerna 

fungerar bra. I och med att packningen, montaget och förrådet har sina arbetsytor i samma 

byggnad finns det en kontinuerlig kontakt mellan dessa. Det är lätt att bara gå förbi varandras 

arbetsområden för att fråga saker. Kontakten med projektstöd uppehålls främst via mejl, och 
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även via telefon, och det blir inte samma direkta kontakt. Chefen för förrådet anser dock att, 

även om ansvarsfördelningar är tydliga mellan operationer, är det för mycket av ”vi” och ”dem”. 

Eftersom förrådet har haft en del problem sedan de började på Norrmalm har de varit en 

flaskhals. Detta har lett till att stor press har legat på förrådet och mycket fokus har lagts på att 

försöka komma ifatt och tillfredställa alla kunders behov. Det som har blivit lidande är förrådets 

möjlighet att i lugn och ro utarbeta rutiner för hur de ska arbeta på ett lämpligt sätt som innebär 

att avropsprocessen kan utföras utan störningar. Barriärer verkar alltså finnas på så sätt att 

förrådet får kämpa lite för sig själva samtidigt som de har höga krav på sig från de interna 

kunderna. Uppmärksamhet och tillägnad tid till de problem som förrådet har haft har därmed 

fått konkurrens och det verkar inte finnas något aktivt arbete med att försöka påverka övriga 

operationers beteende även om de kanske skulle kunna.  

Ett exempel som kan tas upp är det faktum att projektstöd gör avrop när materialet endast är 

godsmottaget. Förrådet upplevde att detta var ett problem, men vidarebefordrade inte detta till 

projektstöd. Hade de uppmärksammat problemet hade det upptäckts att projektstöd 

missförstod systemets funktion. Kontentan av det hela är att förrådet troligtvis har möjligheter 

att påverka, men inte aktivt gör det på grund av den hektiska period som varit sedan uppstarten 

av förrådet på Norrmalm. 

7.2.3 Montage  
Montagets leverantörer består, i avropsprocessen, endast av den egna avdelningen som 

levererar det avmonterade lösa materialet samt projektstöd som levererar märklapparna som 

ska sättas på detsamma.  

1. Hur väl stämmer förväntningarna, med hänsyn till begreppet leveransservice, på input 

överens med den output som faktiskt levererats från föregående operation? 

Märklapparna till det lösa materialet ska komma i två omgångar, i slutet av andra eller början av 

tredje provveckan, och sedan under packveckan. Detta uppfylls dock inte alltid, vilket beror på 

att montaget ofta skickar sina listor som krävs för att kunna skapa märklapparna sent. De brukar 

istället komma inom en kortare tid från det att montaget har skickat sina listor för det lösa 

materialet. Även fast märklapparna alltså inte kommer när de ska enligt tidplanen, så kommer 

de ändå när montaget förväntar att de ska komma eftersom det är de som styr när projektstöd 

kan skriva ut dem. 

Innehållet på märklapparna är dock inte alltid enligt förväntningarna. Benämningen av 

materialet sätts enligt den benämning som finns i SAP, vilken i sin tur är satt av konstruktörerna. 

Förväntningarna som montaget har är dock att det ska stå samma benämning som de har angivit 

på listan för löst material då de tycker att det är lättare att veta vilken lapp som hör till vilket 

material.  
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2. Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna påverka varandras 

beteende? 

Enligt de anställda på montaget finns inga märkbara barriärer mellan avdelningarna och de 

menar att alla inom processen gör vad de kan för att hjälpa till. Alltså är det, enligt montaget, 

möjligt att påverka beteendet hos andra operationer. 

7.2.4 Packning 
Packningen är den operation som har flest olika leverantörer. De som levererar input till 

packningen är förråd, projektstöd, internprojektledare, spedition, extern lådleverantör samt 

montaget. Input inkommer i form av både information och material. 

1. Hur väl stämmer förväntningarna, med hänsyn till begreppet leveransservice, på input 

överens med den output som faktiskt levererats från föregående operation?  

Den första input som används i operationen packning är plocklistorna som kommer från 

förrådet. Packningen upplever inga problem med systemet att de läggs i facket och att de sedan 

hämtar dem. Plocklistorna ligger i facket i god tid för att packningen ska kunna skriva på ett nytt, 

för dem lämpligt, datum för plockning. Packarna tycker att det fungerar bättre än tidigare, när 

de inte styrde plockdatum utan förrådet bara levererade allt eftersom avrop kom in, även om 

det fortfarande uppstår problem med att material inte kommer i tid. Det är dock något som 

diskuteras längre ned. 

Platslistan levereras från projektstöd och som det är tänkt ska de skicka den två veckor innan 

packveckan för att packningen ska hinna mäta det stora materialet och beställa lådor i tid. 

Projektstöd brukar dock glömma bort detta och packarna brukar få ringa och be om listan 

istället. Eftersom packningen och projektstöd har kontinuerligt kontakt brukar detta inte vara 

något större problem, men det skapar ändå en störning i arbetsflödet hos packningen. 

För att packarna ska kunna beställa rätt lådor och även packa materialet måste informationen 

om hur leveransen ska ske och om inspektion ska göras ha inkommit. Denna information ska 

ansvarig packare kunna ta del av på avropsmötet. I de fall de inte kan närvara brukar chefen för 

packningen gå in och representera packningen och vidarebefordra informationen. För det mesta 

är informationen tillgänglig under avropsmötet och i de fall den inte är det delger spedition den i 

ett senare skede. Informationen är dock alltid korrekt och inkommer alltid i tid för packning. 

Idag upplevs det av packningen att materialflödet innebär att stort problem. Det vill säga att 

packningen inte får det material de vill ha, vid den tidpunkt de vill. Till följd av att det inte 

fungerat tillfredsställande sedan förrådet infördes på Norrmalm har speciallösningen mellan 

förrådet och packningen införts, där packarna får ändra datumet på en kopierad plocklista. 

Packarna anser som sagt att det fungerar bättre sedan dess, men fortfarande är det inte 

tillräckligt bra enligt dem. En del i det hela är att materialet inkommer sent till packningen från 

förrådet ändå. Förrådet håller inte alltid de nya datumen som sätts på plocklistorna och 
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packningen måste vänta på material, vilket ibland leder till att de blir sysslolösa. Det varierar hur 

sent materialet är, men en veckas försening är inte ovanlig. Med tanke på att förrådet hävdar att 

plocklistorna inkommer i tid för att de ska hinna plocka materialet till satt plockdatum finns det 

här en tydlig punkt där flödet inte är synkroniserat. 

Det som dock lyfts upp som det största problemet är det faktum att material som tillhör en och 

samma huvudgrupp inte levereras samtidigt. På grund av att material plockas på flera ställen, 

inne och ute på Norrmalm samt i vissa fall även på lagret i Centrum, och att dessa inte samkörs 

vid leverans får packningen ofullständiga huvudgrupper och får lagra leveransen i väntan på att 

allt material ska inkomma. Packarna upplever detta som störande för deras arbete, framförallt 

eftersom de inte får någon information om ifall material är sent, och i så fall hur sent det är och 

om det kommer hinna levereras innan Ex Work. 

Något annat som skapar störningar i arbetet för packningen är det faktum att material levereras 

till packningen från förrådet utan att en muntlig överlämning görs. I viss mån säger plockarna till 

när de lämnar material, men oftast inte. Packningen önskar att kontakt tas med dem när 

material levereras för att de ska ha kontroll över vilket material som är på deras yta. I övrigt är 

packarna nöjda med kommunikationen mellan dem och förrådet.  Packningen ligger nära 

förrådet fysiskt sett och kommunikation sker med de anställda där dagligen. I och med den täta 

kontakten finns det stora möjligheter för packningen att förmedla problem eller önskemål och 

förrådet är flexibla i den mån de kan. 

När material väl levereras är det sällan som packarna upplever att det är fel material som 

inkommer även om det händer. Det är svårt för packningen att upptäcka detta eftersom mycket 

material är packat i mindre lådor och de öppnar inte dessa och kontrollerar materialet. Det är 

inte något som ingår i deras arbetsuppgifter, utan de måste helt enkelt lita på att det material 

som kommer från förrådet är korrekt.  

I diskussion rörande om rätt material levereras bör det lyftas upp att det inte är alltid som 

kompletta leveranser kan göras. Det kan vara problem med gods som inte hunnit hem, gods 

som inte kunnat godsmottas eller som inte kunnat plockas i förråd i tid. Detta material måste 

ofta uteslutas och skickas i en eftersändning. I sådana fall blir inte huvudgruppen komplett för 

den skull, men det är inte förrådet som levererat fel. Som tidigare lyfts upp är det dock problem 

med att information om att leveransen inte kommer att bli komplett innan Ex Work sällan når 

packningen förrän Ex Work inträder. 

Förväntningarna på input från lådleverantörerna infrias i princip alltid. De är pålitliga vad gäller 

att leverera rätt material i tid.  Visserligen är det varierande leveranstid på lådorna, så 

beställning måste göras i rimlig tid före packning ska ske, men det är sällan eller aldrig problem 

med leveranserna. Behövs lådorna omgående kan de dessutom i vissa fall levereras på en timme, 

men maximal leveranstid är cirka tre dagar. 
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Löst material som inkommer från montaget är det heller inga problem med. Det är rätt material 

som levereras och det levereras alltid i tid, det vill säga någon gång under packvecken. Även 

med montaget sker kontinuerlig kontakt och packarna har möjlighet att påverka när leveranser 

ska göras så att materialflödet från montaget blir så bra som möjligt för deras del. Montaget 

skickar också med de överblivna märklapparna, så förväntningarna på leveransservicen uppfylls 

till stor del. Det enda som kommenterats negativt gällande det lösa materialet är det levererade 

materialet inte stämmer överens med det avrop projektstöd gjort. Vid packning av det lösa 

materialet står det ofta med mer saker på listan än vad som faktiskt inkommit i form av fysiskt 

material. Detta är förvirrande för packarna och även om de har de överblivna märklapparna som 

hjälp för att stryka saker på listorna skapar det onödigt arbete och irritation. 

Även om listan inkommer som input från projektstöd är det inte de som ansvariga för detta fel. 

Felet uppstår istället i montaget när de skriver in på listan vilket material som kommer att 

levereras som löst material. Eftersom första listan görs i ett tidigt skede händer det att 

förutsättningarna förändras, och projektstöd vidarebefordrar endast listan som ett avrop utan 

att stämma av eller få information om det skett några ändringar. Trots detta upplever 

packningen att det är projektstöd som gör fel och skulle önska att listorna var 

överensstämmande med det material som faktiskt levereras. 

Sista inputen som avhandlas är transportnummer och eventuell information om avrop. Den 

kommer alltid i tid och är oftast korrekt. Överlag är packarna är nöjda med hur information från 

projektstöd levereras. Den fås när den behövs och de har dessutom tät kontakt med projektstöd 

som är flexibla i sitt bemötande. 

2. Finns det barriärer mellan operationer och kan de olika operationerna påverka varandras 

beteende? 

I diskussionen som hittills förts har det tagits upp på flera ställen att packningen kommunicerar 

mycket med de andra operationerna. Packarna upplever att det är lätt och oftast går smidigt att 

få kontakt med anställda från andra avdelningar, så rent kommunikativt finns det inga barriärer. 

Tvärtom så har det beskrivits flera informationsflöden som går från packningen till samtliga 

övriga medverkande i avropsprocessen i syfte att anpassa deras beteende för att material- och 

informationsflödet ska flyta på så smidigt som möjligt i packningen.  

Vid flera tillfällen har det dock uttryckts att packningen upplever att det är synd att det inte finns 

mer personlig kontakt med projektstöd. Eftersom packningen och projektstöd har sin 

verksamhet i två helt olika byggnader med cirka en kilometer emellan är det inte så lätt att 

möjliggöra för det heller. Den geografiska separationen innebär att det skapas vissa barriärer 

mellan projektstöd och packningen, då packarna känner att projektstöd inte riktigt har koll på 

vad packningen faktiskt gör och har för behov. 
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7.3 Identifierade orsaker till ojämnt flöde  
I kartläggningen av avropsprocessen framgick hur de olika operationerna arbetar och vilka input 

och output de hanterar. De frågor som hittills besvarats i detta kapitel har ställts i syfte att 

försöka identifiera orsakerna till det ojämna flödet och bland annat har avvikande aktiviteter 

från det normala flödet tagits fram. I Figur 19 presenteras hur det tänkta flödet för 

avropsprocessen ser ut, vilket har framkommit i kartläggningen, en större version finns i Bilaga 6. 

 

Figur 19 - Tänkt flöde för avropsprocessen där respektive avdelnings del beskrivs. 

Samtliga operationer som diskuterats i kartläggningen; projektstöd, förråd, montage och 

packning, är representerade och utöver dessa är även godsmottagningen med för att visualisera 

input av förrådslagt material. Aktiviteterna skriva ut och skicka märklappar för löst material för 

projektstöd och märk om material för packningen är gulmarkerade då det inte gått att bekräfta 

att det är tänkt att projektstöd respektive packningen som ska ansvara för detta. I dagsläget är 

det otydligt för samtliga involverade i avropsprocessen vem som egentligen har ansvaret för 

dessa aktiviteter. 

Aktiviteterna och flödena som visas i Figur 19 ovan skiljer sig på vissa punkter jämfört med de 

SIPOC-modeller som tagits fram i samband med kartläggningen. I Figur 20 nedan presenteras 

det verkliga flödet, som överensstämmer med SIPOC-flödena. Det som är markerat med 

streckade röda ringar är aktiviteter och flöden som avviker från det tänkta flödet och det som är 

markerat med heldragna röda ringar är aktiviteter och flöden som ingår i det tänkta flödet, men 

som ändå orsakar problem i avropsprocessen på något sätt. Även denna finns i en större version 

i Bilaga 7. 
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Figur 20 - Verkligt flöde för avropsprocessen där respektive avdelnings del beskrivs. Röda streckade ringar 

representerar flöden som avviker från det tänkta och heldragna ringar representerar flöden som är tänkta, men där 
problem ändå uppstår. 

Det som är rödmarkerat i Figur 20 ovan är alltså de områden som har identifierats som orsaker 

till det ojämna flödet i avropsprocessen och på vilket sätt diskuteras nedan. 

7.3.1 Sent material 
Avropsprocessens syfte är att se till att material som tillhör en gasturbinanläggning ropas av, 

plockas och packas för att levereras från SIT AB i korrekt tid. En grundläggande förutsättning för 

detta är att materialet som ska behandlas finns tillgängligt hos SIT AB i Finspång vid avtalat 

datum. I dagsläget fungerar dock inte detta felfritt och som tidigare nämnts har tillfälliga 

lösningar, som blivit permanenta, satts in för att hantera problemen som skapas. Avvikande 

aktiviteter som har identifierats i samband med detta är att projektstöd upprättar listan med 

material som inte kommit hem samt att de, i de fall de anser det är bråttom, jagar efter material 

själva istället för att lämna listan till internprojektledaren.  Att projektstöd upprättar listan för 

sent material är egentligen ett tänkt flöde i syfte att minimera eftersändningar av sent material, 

varför den aktiviteten har en heldragen rund ring. Aktiviteten i sig är bra, men som tidigare 

tagits upp anses det ändå vara avvikande då fokus istället borde ligga på att lösa 

grundproblemet att material inte är hemma i tid. De två röda ringar som förstorats i Figur 21 

nedan är de som hör samman med att material är sent.  
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Figur 21 - Förstoring av problemflöden för jagande av material. 

När materialet inte är hemma i tid stoppas hela flödet i avropsprocessen upp eftersom det är en 

trigger för projektstöd att skapa avrop och det i sin tur triggar efterföljande aktiviteter i 

resterande operationer. Inga aktiviteter efter avropsmötet kan därmed utföras och givetvis 

påverkar detta hur jämnt flödet är. En försening av påbörjandet av avropen innebär att både 

informations- och materialflödet måste tryckas ut genom processen på en mycket kortare tid, 

vilket skapar toppar av arbetsbelastning för alla operationer. Alternativet är att samtliga 

aktiviteter försenas och att VD-marginalen i slutändan måste utnyttjas. 

Med denna diskussion som bakgrund kan de som tillhandahåller eller på övrigt sätt påverkar 

inputen till projektstöd i vissa fall ses som en flaskhals. Externa leverantörer som levererar 

material eller till exempel inköp som ska beordra material till korrekt datum är dock inte med i 

det studerade systemet. Orsaker till det ojämna flödet med hänsyn till deras arbetssätt lämnas 

därmed utanför i denna diskussion, men det bör ändå påpekas att själva inputen av material 

som är hemma i tid skapar problem i avropsprocessen. De flöden som har satts upp för att 

hantera sent material är försvarbara. Dock är det faktum att projektstöd upprättar listan, och 

även i vissa fall jagar materialet, slöseri i den benämningen att de får lägga mycket tid på detta.  

Det är i princip omöjligt att undkomma att inget material inkommer sent, men när det gör det är 

det projektstöds förväntning att de får information om när material kommer istället. Detta för 

att de ska kunna avgöra om avrop för en huvudgrupp ska göras även om det inte är komplett för 

att tillhörande artiklar ändå inte kommer att komma i tid till Ex Work. Detsamma gäller för 

packningen, som vill veta om det är nödvändigt för dem att invänta material eller om de kan 

packa ihop det material som redan inkommit, speciellt med hänsyn till deras begränsade 

packyta. I dagsläget är det sällan sådan information når projektstöd och i de fall de får 

informationen förmedlas detta inte på rutin till packningen. Både projektstöd och packningen 

avvaktar alltså med sina aktiviteter på grund av att denna information saknas och detta är 

således ytterligare en orsak till ojämnt flöde. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det material som inte kommer hem i tid är en orsak 

till det ojämna flödet i och med att den tid som finns att tillgå för att allt material ska hinna 

passera avropsprocessens steg minskar. Detta problem orsakas redan i steg som finns innan 

avropsprocessens början men påverkar ändå hela avropsprocessen på ett sätt som skapar 
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ojämna flöden. Att information om att materialet inte kommer hinna hem i tid inte förmedlas till 

projektstöd och packningen, alltså bristande feedback, förstärker det ojämna flödet eftersom de 

medvetet avvaktar med saker som skulle kunna göras om denna information fanns. Detta 

bromsar flödet ytterligare och bidrar således ännu mer till det ojämna flödet. Utifrån denna 

diskussion kan det första benet i Ishikawadiagrammet konstrueras enligt Figur 22 nedan. 

 

Figur 22 - Ishikawadiagram med första benet. 

7.3.2 Bristande avropsmöte 
Precis som listan för sent material anses listan som görs för material som är kvar på förråd vara 

en avvikande aktivitet även fast den ingår i det tänkta sättet för avropsprocessen. Tanken är att 

samtliga huvudgrupper ska gås igenom under avropsmötet och att projektstöd ska få 

information om allt material som ska med i leveransen, varför skapandet av den listan inte 

borde vara nödvändig. I dagsläget fås dock bristande information vid avropsmötet och material 

som egentligen ska levereras ligger ofta kvar på förrådet efter att projektstöd gjort avropen. Se 

Figur 23 för förstoring av det berörda området i avropsprocessen. 

 

Figur 23 - Förstoring av problemflöden för material som finns kvar på förråd. 

Närvaron på avropsmötet är visserligen bra, men de delaktiga på mötet saknar ofta den 

information som de ska bidra med vilket innebär att projektstöd får svårt att göra avropen. I 

vissa fall kan det vara så att det är svårt att få tag på rätt information inför mötet eller att den 

ändras senare i avropsprocessen. Projektstöd förväntar sig då att få kompletteringar och 

ändringar så fort det finns tillgängligt, men detta glöms ofta bort och de får aktivt söka upp 

informationen, exempelvis med hjälp av listan på material som är kvar på förråd. Detta är alltså 

ytterligare ett exempel på ett flöde där projektstöd får rikta sin uppmärksamhet åt att lösa 
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problem istället för att utföra huvudsakliga aktiviteter. Om projektstöd inte kan göra avrop 

stoppas flödet i avropsprocessen upp och orsakar ojämnt flöde. 

Enligt de anställda på projektstöd beror problemen med ofullständig information på 

avropsmötet ofta på att de som ska tillhandahålla informationen inte alltid är medvetna om sin 

roll på mötet. Detta gör det naturligtvis svårt för dem att ta med sig den information som 

behövs. Otydligheten vad gäller rollerna kan i sin tur bero på att det är många nyanställda 

personer inom avdelningarna som är delaktiga på mötet och att de inte har fått information om 

vad som förväntas av dem på avropsmötet, alternativt att avropsmötets vikt inte har förmedlats 

tillräckligt bra. Det sistnämnda speglas i att det finns tillfällen då den avsatta tiden för 

avropsmötet kortas ned för att andra saker ska kunna prioriteras. Vid sådana tillfällen skyndas 

mötet igenom och kvaliteten på mötet sänks. För att deltagarna ska ta med korrekt information 

och avsätta den tid som behövs är det viktigt att de förstår vilka konsekvenser ett bristfälligt 

avropsmöte innebär. En annan möjlig orsak som konstaterats vid observationer av avropsmöten 

är att det är stor skillnad på hur mötet hålls beroende på hur erfaren medarbetaren från 

projektstöd är. Ett möte med en erfaren medarbetare från projektstöd flyter bättre då denna 

kan leda övriga deltagare fram till svaren och vet hur allt brukar levereras. Detta kan till viss del 

hjälpa de övriga på traven men det kan också bidra till att förstärka uppfattningen om att deras 

bidrag till avropsmötet inte är viktigt, vilket i sin tur gör det svårt för de som är nya på 

projektstöd. Det är också riskabelt i den bemärkelsen att det för en oförberedd person är lättare 

att bara svara ja på påståenden än att berätta inför alla att personen inte kontrollerat det den 

borde inför mötet. Därför finns risken att felaktig information framkommer under mötet. 

Både för listan med material som inte är hemma och för listan med saker som är kvar på förråd 

gäller att dessa flöden bidrar till att man inte behöver fokusera på att lösa de egentliga 

problemen. Att projektstöd förväntas göra dessa listor skapar en miljö där det blir mer okej att 

material inte kommer i tid eller att fullständig och korrekt information inte tas upp på 

avropsmötet. Aktiviteterna blir snarare en permanent lösning på problemen än stödjande flöden 

för avvikelser i det normala flödet, men kontentan blir då att de orsakar mer ojämnheter i 

flödena än dämpar dem. Det kan dessutom anses att det är slöseri med den tid som läggs ned av 

projektstöd på dessa flöden eftersom problemen med sent material och bristande avropsmöte 

inte kommer att försvinna eller bli bättre. 

För att sammanfatta ovanstående diskussioner är alltså avropsmötet en källa som skapar 

ojämna flöden. Detta då många kommer oförberedda till mötet vilket kan bero på några olika 

saker. Det första är att information om hur avropsmötet ska genomföras inte har förmedlats 

tillräckligt bra. Följden av det är att de inte vet vem som förväntas ge vilken information. Vem 

som ska ha vilken information behövs även för att alla ska veta vem som ska kontaktas i 

efterhand om information saknas till mötet. Förutom detta är vikten av avropsmötet inte 

tillräckligt bra förmedlat vilket skapar en ovilja att lägga tid på förberedelserna. Anledningen till 

att detta ger ett ojämnt flöde är att onödig tid måste läggas av projektstöd på att söka efter 

information, både under tiden för avropsprocessen och när listan på det material som finns kvar 
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på förråd ska hanteras. Denna tid skulle istället kunna läggas på viktigare saker. Utifrån detta 

kan ett ben läggas till i Ishikawadiagrammet enligt Figur 24 nedan. 

 

Figur 24 - Ishikawadiagram med andra benet tillagt. 

7.3.3 Otydlig process för aktiviteten avrop 
Under kartläggningen har det framkommit att flera operationer agerar på ett visst sätt efter hur 

de tror att avropsprocessen går till, vilket sedan har visat sig inte riktigt vara överensstämmande 

med verkligheten. Detta gäller speciellt när avropen görs och flera aspekter påverkar 

ojämnheten i främst informationsflödet, men i förlängningen även i materialflödet. 

Det första som kan tas upp är den input som kommer från packningen i form av klartecken till 

projektstöd att göra avrop, se Figur 25 nedan. Detta flöde har uppstått då det funnits problem 

med att packningen har en begränsad yta som de kan hantera gods på och projektstöd vill 

försäkra sig om att de har möjlighet att ta emot material som de gör avrop på. Avrop ska annars 

göras innan packveckan enligt tidplan.  

 

Figur 25 - Förstoring av problemflöden för inväntade klartecken innan avrop. 

Det har framkommit att det är projektstöds uppfattning att packningen inte vill att de ska göra 

avrop innan de har sagt att det är okej, men faktum är att detta flöde är helt onödigt. 

Packningen har kontinuerlig kontakt med förrådet där de prioriterar om datum för olika 

leveranser och kan på så sätt undvika att för mycket material levereras. Det finns alltså ingen 

anledning att projektstöd ska vänta med att göra avrop om komplett material till en huvudgrupp 

har kommit hem. Det resulterar endast i att flödet av avrop stoppas upp hos projektstöd, som 

dels skapar en onödig buffert hos dem och dels skapar slöseri i form av väntetid. Klartecknet 
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från packningen är en onödig trigger för avrop och projektstöd blir på så sätt en flaskhals som är 

omotiverad och som skapar ett högre tryck på förrådet när de väl börjar göra avropen. 

Projektstöd uppfattar som sagt att det är packningens önskan att de avvaktar tills packningen 

hör av sig, men då detta inte är nödvändigt delas inte denna uppfattning helt och hållet av 

packningen. Känslan som framkommit under intervjuer med packningen är att det inte 

reflekterats över varför det skulle vara nödvändigt att de ger klartecken. Klartecknet skulle från 

packningens sida fungera som ett sätt att se till att inte för mycket material kommer till deras 

yta, men vid påpekande att de ändå styr detta via förrådet ansågs klartecknet till projektstöd 

onödig. Dock sker det på rutin att de stoppar flödet om det inte passar eftersom att projektstöd 

ändå frågar efter det. Förväntningarna som projektstöd har, att packningen ska höra av sig, 

infrias alltså inte, utan de får själva ta upp frågan med packningen. Att denna input, som även 

fungerar som trigger för projektstöd att göra avrop, finns skapar endast ett ojämnt 

informationsflöde av avrop eftersom flödet stoppas medan projektstöd inväntar klartecknet. 

Diskussionen ovan berör hur arbetet utförs inför avrop, men det har även identifierats orsaker 

som ger ojämnt flöde vad gäller hur själva avropen utförs. Innan projektstöd gör avrop måste de 

kontrollera att materialet är hemkommet. De har hittills haft uppfattningen att när de, via den 

kontroll som de gör i SAP, får besked om att material är hemma, så är materialet förrådslagt. 

Förrådet har dock under kartläggningen påpekat att så inte är fallet. I själva verket så gör 

projektstöd avrop när material endast är godsmottaget, se Figur 26 nedan. Vid närmare 

undersökningar har det också framkommit specialfall där avrop kunnat göras där material inte 

ens är godsmottaget, det vill säga inte i Finspång överhuvudtaget. 

 

Figur 26 - Förstoring av problemflöde att avrop sker innan material är förrådslagt. 

När avropen görs innan material är förrådslagt stoppas flödet upp i förrådet eftersom de inte 

kan skriva plocklistor som innehåller material som bara är godsmottaget. Dessutom syns inte 

detta i SAP förrän ett visst antal steg genomförts i processen att skriva ut listorna och förrådet 

lägger alltså ned onödig tid varje gång de får en lista som de påbörjar att skriva ut, men som inte 

kan avslutas. Med tanke på att det sker dagligen att plocklistor som ska skrivas ut innehåller 

material som inte är förrådslagt är det ett tydligt slöseri i förrådet. 
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Vid de tillfällen förrådspersonalen får problem med utskrift av listor, så avslutas aktiviteten och 

de avvaktar en eller ett par dagar för att sedan prova igen. Det kan alltså variera hur lång tid 

flödet stoppas upp och hur mycket slöseri av tid som läggs ned. Godsmottagningen har haft 

problem med inlagringssystemen och intyg som saknas, vilka krävs för att lagra in material, 

varför material kan ligga godsmottaget men inte förrådslagt en längre tid. Detta påverkar alltså 

hur lång tid det tar att starta flödet igen. 

Oavsett hur lång tid det tar att invänta att materialet blir förrådslagt så att plocklistorna kan 

skrivas ut, så stoppas flödet av avrop upp i förrådet på grund av detta. Förutom att 

avropsprocessen inte kan flyta på som den ska, undrar projektstöd vad som händer med deras 

avrop. De förväntar sig att det avropade materialet ska plockas inom en snar framtid och de 

kontrollerar detta via SAP för att säkerställa att det görs. När det inte dröjer lägger de ner tid på 

att kontakta förrådet för att snabba på processen, vilket alltså inte är möjligt. En bidragande 

orsak till att detta har kunnat fortgå är att förrådet inte har kommunicerat de problem som har 

uppstått med projektstöds avrop. 

En annan sak som identifierats som en orsak till ojämnt flöde med hänsyn till hur avropen utförs 

berör hur datum för plockning sätts. När projektstöd gör avrop fyller de i dagens datum, 

eftersom de vill att plockningen ska utföras så snabbt som möjligt. Systemet är dock inte 

uppbyggt att fungera så egentligen. Som SAP är byggt borde de skriva in det datum när det 

avropade materialet senast måste vara packat. Systemet genererar sedan utifrån det bakåt en 

plocktid och en packtid, med en ledtid på tre dagar för både plockning och packning tillsammans. 

När de sätter dagens datum kan inte detta göras, då plockdatum i så fall skulle bli ett redan 

passerat datum. Istället utförs genereringen av datum framåt så att infört datum blir 

plockdatum, och datum då materialet senast måste vara plockat och packat enligt systemet blir 

satt tre dagar framåt i tiden. På så sätt gör systemet att det blir som projektstöd tänkt sig, men 

då detta är fel sätt uppstår problemet med att det inte är korrekt plockdatum som genereras 

och förrådet får för kort ledtid ändå. 

Om förrådet ligger i fas med plockningen borde det räcka med en dags framförhållning från 

projektstöds sida. Det vill säga att när ett avrop görs och plocklistan genereras i förrådets kö ska 

plockdatum vara satt till tidigast dagen efter. I dagsläget, bland annat med hänsyn till att det 

ofta är problem med de system som förrådet använder sig av, vill dock förrådet ha minst två och 

gärna tre dagar på sig att utföra sina uppgifter. Inget utav fallen inträffar idag eftersom 

plockdatumet är satt till samma dag som listan genereras i plockkön och det fortsatta flödet i 

avropsprocessen tar längre tid än beräknat från projektstöds sida. Dessutom blir det en bieffekt 

av att projektstöd sätter dagens datum som plockdatum i form av att förrådet inte kan mäta hur 

väl de plockar i tid på ett rättvisande sätt. 

Något som påverkar att förrådets behov av projektstöds framförhållning inte uppfylls är att 

förrådet inte har kommunicerat sitt behov av ledtid på ett bra sätt. Förrådets uppfattning är att 

de har meddelat ledtidsbehovet till samtliga berörda parter, men trots det har inte övriga 
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funktioner samma uppfattning om behovet. Trots att förrådet upplever att projektstöd inte tar 

hänsyn till deras behov av tid har de inte heller tagit upp frågan igen och eftersom projektstöd 

inte fått veta att de idag ger förrådet för kort tid, har inte heller de aktivt frågat efter förrådets 

ledtid, utan tror att deras arbete genererar ett smidigt arbete för efterföljande operationer.  

Det som diskuteras ovan som en orsak till det ojämna flödet är alltså att en hel del onödig tid 

läggs ner här också. Förrådet lägger ner onödig tid på att försöka skriva ut de plocklistor som 

inte går att skriva ut och projektstöd lägger ner onödig tid på att hålla ordning på om förrådet 

plockar ut det som har ropats av till det datumet som är satt. Förutom detta innebär de felaktigt 

genererade datumen att ledtiden för förrådet blir för kort vilket skapar onödigt hårt tryck på 

deras verksamhet. 

Även om projektstöd tar förrådets ledtid i beaktande när de gör avropen så kommer inte korrekt 

plockdatum att generas i alla fall. Detta då tanken är att projektstöd ska skriva det datum som 

materialet senast ska vara packat och SAP ska generera plockdatumet tre dagar bakåt i tiden. 

SAP kapar i sådana fall den eventuella extra ledtid som projektstöd lägger in när de sätter 

plockdatum. Eftersom att fel plockdatum genereras har ett avvikande flöde skapats där 

packningen sätter nya korrekta plockdatum, vilket har identifierats i kartläggningen och kan ses i 

Figur 27 nedan. 

 

Figur 27 - Förstoring av problemflöde att packningen sätter nytt plockdatum. 

Datumet på plocklistorna är trigger för förrådet att utföra sina aktiviteter, men då det datumet 

är felaktigt i förhållande till när packningen behöver materialet triggar den vid fel tidpunkt. På 

grund av detta har det avvikande flödet med plocklistorna till packningen skapats. Packningen 

sätter det nya datumet så att det passar med deras planering för packning av material och detta 

datum fungerar sedan som trigger för förrådets aktiviteter. Även om denna lösning till stor del 

fungerar bra, så ökar ledtiden från det att förrådet har fått plocklistan tills att de kan utföra sina 

aktiviteter. Att felaktigt datum finns på plocklistorna i förrådets kö stoppar alltså upp flödet och 

den extra rundan via packningen, som görs för att rätt plockdatum ska genereras, blir en tillfällig 

lösning på detta. Om rätt datum sätts av projektstöd från början kan detta avvikande flöde tas 

bort. 
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Enligt packningen fungerar denna lösning bättre än när förrådet levererade material utifrån 

dagens datum som projektstöd sätter. Även förrådet tycker att det fungerar bra och, trots att 

ledtiden för förråd inte har kommunicerats direkt, får de listorna i tillräckligt god tid för att 

utföra sina aktiviteter. Däremot upplever förrådet att det inte fungerar så bra vid de tillfällen när 

packningen ändrar datum efter det att de lämnat listorna till förrådet för plockning. Packningen 

prioriterar om i sitt packschema beroende på om maskiner ska lagras eller om det blir bråttom 

med maskiner som innebär böter om de inte är färdigpackade vid ett visst datum. Detta leder till 

att de kan ändra datum som de själva satt med kort varsel. Ibland så pass kort varsel att plocken 

redan påbörjats, och i de fallen tar inte förrådet tillbaka materialet utan ställer det på en plats 

där packningen själva får hämta det när de behöver. När detta händer stoppas materialflödet 

från förrådet och det finns ingen tydlig trigger för när flödet ska starta igen. Det förekommer 

också att packningen ändrar datumet med kort varsel men att förrådet inte har börjat plocka än. 

Detta stör förrådets planering och skapar ojämnheter i förrådets arbetsbelastning. 

Flödet med datummärkningen som går via packningen är en form av överarbete eftersom 

projektstöd egentligen ska göra detta korrekt. Det är dock nödvändigt att göra för att material 

ska levereras till packningen vid rätt tidpunkt. Orsaken till det ojämna flödet är alltså att 

projektstöd inte kan sätta korrekt datum från början. Det beror dock på att de inte vet när 

packningen vill ha materialet. Som tidigare diskuterats finns det en viss styrning från packningen 

angående när projektstöd ska börja göra avrop, men det berör inte detaljplanering för varje 

avrop. Denna styrning är dessutom, som redan konstaterats, onödig när packningen ändå styr 

plockdatum via förrådet. Även om roten till orsaken ligger i hur projektstöd utför avropen är det 

packningen som blir flaskhalsen i och med att det är de som styr start och stopp av 

materialflödet och därmed i förlängningen vilket datum plocklistorna ska ha. 

Alltså uppstår orsaker till det ojämna flödet dels när ledtiden förlängs i och med den 

speciallösning som skapats mellan packning och förråd där det nya datumet ska meddelas, dels 

uppstår problem i förrådet när datumen ändras med för kort varsel då för kort ledtid ges. Detta 

tillsammans med de orsaker som framkommit ovan bidrar till Ishikawadiagrammets tredje ben 

som kan ses i Figur 28 nedan. 

Ojämnt informations-

och materialflöde

Bristande avropsmöteOtydlig process för avrop Material kommer sent

Felaktigt datum
Packningen ändrar datum

Avrop innan material
är förrådslagt

Extra trigger från 
packning för avrop

Otydligt förmedlat vem
som ansvarar för vad

Avropsmötets vikt

är dåligt förmedlat

Problem med flöden
utförda innan

avropsprocessen

Bristande feedback

 

Figur 28 - Ishikawadiagram med ett tredje ben tillagt. 

7.3.4 Arbetssätt förråd 
Förrådet är en identifierad flaskhals i avropsprocessen. Det var mindre än ett år sedan som 

förrådet på Norrmalm startades upp och de anställda där hade mycket liten erfarenhet av 
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förrådsaktiviteter. I samband med uppstarten och även i efterhand har det varit stora problem 

med främst att få alla system att fungera och interagera på ett bra sätt. Detta har lett till att 

förrådet inte kan utföra sina aktiviteter önskvärt, vilket stoppar upp flödet av information och 

material, och förrådet får ägna mycket tid åt strularbete, se Figur 29 nedan. 

 

Figur 29 - Förstoring av problemflöde att strularbete förekommer i förrådet. 

Strularbetet förrådet utför har identifierats som en avvikande aktivitet och leder till uppenbart 

slöseri med tid. Ett exempel är problemet med hissautomaterna som inte kan brukas på 

önskvärt sätt. Trots möjlighet att använda Twin-funktionen, som skulle underlätta och snabba på 

plockningen, har det inte funnits tid eller möjlighet att införa det under det senaste året. I och 

med att förrådet måste ägna tid åt strul hamnar de tidvis efter med plockningen och material 

levereras sent till deras kunder. Ledtiden för avropsprocessen blir alltså längre, vilket leder till 

att packningen ibland måste vänta tills efter packveckan på material som ska med i 

huvudleveransen. I vissa fall kan det ta så lång tid att reda upp strul att material inte hinner 

plockas före Ex Work och material måste i så fall skickas med en eftersändning. 

Personal och chefen på förrådet är medvetna om att de är en flaskhals och försöker i den mån 

det är möjligt att tillfredsställa sina kunder. Problemet är att det inte finns tid över för att 

utarbeta fungerade arbetssätt och rutiner som gör att de kan utföra sina aktivteter på ett 

effektivt sätt. Detta speglas bland annat i att förrådet upplever att det finns en uppdelning 

mellan operationerna och att de får kämpa själva med sina problem.  

Eftersom det varierar hur pass väl förrådet kan leverera i tid är det en växelvis flaskhals mellan 

förrådet och packningen. När det blir strul med materialet är det förrådet som är flaskhalsen. 

När istället packningen hejdar flödet av material för att de får för mycket material till sin yta är 

det de som är flaskhalsen. I samband med detta kan speciallösningen för att sätta nytt datum 

tas upp som ett exempel där förrådet ändå försökt att hitta nya arbetssätt för att förbättra 

plockningen. Den sattes upp i samarbete med packningen, så att de kan få material när de vill 

och inte behöver avvisa material för att de inte har plats, och även om det har lett till ett 

avvikande flöde så fungerar det bättre än förut. Problemet med att material levereras sent till 

packningen kvarstår dock i alla fall till viss del, vilket tyder på att förrådet måste arbeta ännu 

mer på att utarbeta arbetssätt som fungerar. 
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Orsakerna till det ojämna flödet i denna diskussion är alltså att för mycket tid måste läggas på 

att hantera strul I förrådet, vilket tar viktig tid för förrådet som de istället kunde lägga på att dels 

utföra de huvudsakliga arbetsuppgifterna och dels utveckla sitt arbetssätt med bättre rutiner. 

Förutom att förrådet måste hantera strul finns det ytterligare problem med hur de utför sina 

aktiviteter. Även om förrådet på Norrmalm levererar i tid kan de inte i dagsläget leverera 

material till kompletta huvudgrupper. Eftersom SIT AB har två lager på olika ställen och lagret på 

Norrmalm dessutom är uppdelat utomhus och inomhus kommer leveranser till packningen från 

tre olika lager enligt Figur 30 nedan. 

 

Figur 30 - Förstoring av problemflöde att packningen får splittrade leveranser. 

Packningens förväntningar är att de ska få allt material som tillhör en huvudgrupp samtidigt 

eftersom de inte vill påbörja packningen innan dess. De lagrar alltså material till en huvudgrupp 

som levererats tills dess att allt material inkommit, vilket är trigger för att de ska utföra 

efterföljande aktiviteter. Då det inte fungerar tillfredsställande stoppas materialflödet hos 

packningen upp och packningen av materialet drar ut på tiden. Förrådet på Norrmalm samlar 

allt material som plockas i höglagret och hissautomaterna för leverans till packningen, men det 

finns ingen process uppsatt för att samleverera materialet som kommer utifrån eller från lagret i 

Centrum. 

I samband med förrådets leverans av material har det även identifierats ett flöde som inte 

fungerar. Det är tänkt att förrådet ska göra en muntlig överlämning av materialet i samband 

med fysisk överlämning, vilket förväntas av packningen. Då detta inte görs uppstår det 

situationer när packningen helt enkelt bara upptäcker material som står på deras yta och de får 

lägga ner tid på att identifiera vad det är för något och vem utav packarna som ansvarar för det. 

Även om det är en mindre orsak är det ändå bidragande till att flödet av material inte flyter på 

som det ska. Förutom detta kan det uppstå tillfällen där huvudgrupper faktiskt är kompletta på 

packningens yta men att detta inte uppmärksammats eftersom den muntliga överlämningen 

inte skett. Det förekommer alltså att de väntar på material som de tror ska komma men som 

redan finns hos dem, vilket stoppar upp flödet i onödan. 
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I denna diskussion finns alltså två uppmärksammade möjliga orsaker till det ojämna flödet. Den 

ena är att leveranser kommer splittrade till packningen vilket gör att materialflödet stoppas upp 

där till huvudgruppen är komplett. Den andra är att den muntliga överlämningen mellan 

förrådet och packningen uteblir, vilket leder till svårigheter att veta när saker har levererats och 

när en huvudgrupp är komplett. 

När packningen får materialet ska det vara märkt av förrådet, men eftersom de inte kan få ut de 

nya märklapparna i plockordning är det idag packningen som utför denna arbetsuppgift, dock 

bara om inspektion ska ske. Eftersom märkning, i dessa fall, görs två gånger utförs dubbelarbete 

och extra tid måste läggas ned, vilket stoppar upp flödet av material, se Figur 31 nedan. 

 

Figur 31 - Förstoring av problemflöde att packningen märker om material. 

Även om det i Figur 31 ovan är märkningen hos packningen som är markerad är det i förrådet 

som överarbete sker eftersom det är de som sätter på den felaktiga märklappen. Anledningen är, 

som tidigare beskrivits, att de inte får ut märklapparna i den ordning de plockar materialet. Den 

tid det tar för packningen att matcha rätt märklapp med rätt material borde dock inte vara 

längre än den tid det tar för förrådet att göra matchningen. Givetvis skulle det ta längre tid för 

förrådet att matcha de korrekta märklapparna än att sätta på de felaktiga som de får i rätt 

ordning, men sett till den totala tiden för avropsprocessen tar det längre tid att märka 

materialet två gånger. Detta är alltså en orsak till att flödet för avropsprocessen inte är jämnt.  

Överarbetet sker dock inte alltid eftersom packarna anser att den nya märkningen är onödig och 

de väljer att endast göra detta om inspektion ska göras. Den beslutspunkten har identifierats 

som ett avvikande flöde från det tänkta sättet enligt Figur 32 nedan. När det gäller att de som 

tar emot materialet på site är det svårt att uttyda om de tycker att den nya märkningen är bra 

eller inte utifrån de svar som givits. De nämner att visst material inte är märkt överhuvudtaget 

när det anländer men de antyder att det lika gärna kan ha tappat lappen under resan. Utöver 

det upplever många av dem att den information som de faktiskt behöver, ofta saknas på 

lapparna, oavsett vilken märklapp som använts. Detta gäller ritningsnummer, positionsnummer 

och huvudgrupp, som de får lägga ner onödig tid på att leta efter på andra sätt. 
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Figur 32 - Förstoring av problemflöde att korrekt märkning endast sker om inspektion ska hållas. 

Under förutsättning att förrådet inte har möjlighet att märka materialet korrekt, och att 

packningen i så fall ska göra det istället, är detta ett flöde som inte borde finnas. Att packningen 

inte utför märkningen stoppar inte upp materialflödet, men märkningen ska göras för att 

personal på site ska veta vad det är för material som levererats. Det avvikande flödet är således 

ingen orsak till att avropsprocessen inte har ett jämnt flöde, men eftersom det är möjligt för 

förrådet att märka materialet borde märkningen, och således även denna beslutspunkt, inte 

finnas överhuvudtaget. 

Vid diskussion om märkning kan aktiviteten att skriva ut märklappar för löst material, som 

projektstöd gör, tas upp. Montaget har inte tillgång till en skrivare för dessa märklappar och 

skrivaren som finns hos packningen har varit trasig en längre tid, varför detta har lagts över på 

projektstöd, enligt Figur 33 nedan. 

 

Figur 33 - Förstoring av problemflöde att ansvarsfördelningen angående utskrift av märklappar för löst material är 
otydlig. 

Flödet är avvikande i den meningen att det egentligen inte är projektstöds uppgift. Det är inte 

något som direkt orsakar ojämnt flöde i avropsprocessen annat än i den mening att projektstöd 

måste avsätta tid som annars kunde ha lagts på att utföra sina egentliga arbetsuppgifter. 

Däremot kan det anses onödigt att projektstöd utför denna uppgift med tanke på att det ska 

finnas möjlighet att skriva ut märklappar på Norrmalm där montaget arbetar.  
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Enligt diskussionen ovan kan ytterligare ett ben skapas i Ishikawadiagrammet enligt Figur 34 

nedan. 

 

Figur 34 - Ishikawadiagram med ett fjärde ben tillagt. 

7.3.5 Otydliga triggers 
För varje aktivitet i avropsprocessen har triggers identifierats. Vissa saker som är problematiska 

rörande dessa har redan tagits upp, som att fel plockdatum genereras vid avrop. Det finns dock 

två stycken aktiviteter som har problem med triggning, som hittills inte tagits upp. Den första är 

utskrift av platslistan för stort material som projektstöd gör och levererar till packningen, enligt 

Figur 35 nedan. 

 

Figur 35 - Förstoring av problemflöde att platslistan glöms bort. 

Det är tänkt att projektstöd ska skriva ut listan för stort material två veckor innan packveckan, 

men detta glöms ofta bort. Här stoppas alltstå informationsflödet och packningen kan inte mäta 

materialet inför beställning av packlådor förrän de vet vart materialet står. Eftersom det inte 

finns något inlagt i tidplanen som berör platslistan och det för projektstöd inte finns någon 

föregående eller efterföljande aktivitet som direkt berör det här är det lätt för dem att missa att 

göra detta. Dessutom var inte chefen för projektstöd medveten om att det förväntas att 

projektstöd ska göra detta, vilket tyder på att inte finns tydliga bestämmelser för denna aktivitet. 

Den andra aktiviteten som det är liknande problem med är skapandet av listan för löst material. 

Projektstöd får sällan den när de ska, vilket gör att de inte kan ropa av det lösa materialet. 
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Dessutom kan projektstöd inte skriva ut märklapparna för löst material förrän de fått listan och 

montaget får därmed märklapparna senare än vad det är tänkt, vilket ses i Figur 36 nedan. 

 

Figur 36 - Förstoring av problemflöde att första listan för löst material kommer sent. 

Det är tänkt att montaget ska skicka den första listan med löst material efter det att andra 

provveckan är avklarad. Montaget brukar dock inte skicka den förrän senare på grund av att de 

prioriterar andra saker att göra. Triggern är kopplad till tidplanen, men då de väljer att skicka 

listan vid ett senare tillfälle tas triggern ur funktion. Detta leder till att projektstöds aktiviteter 

som berör löst material stoppas och projektstöd får ringa och fråga efter listan för att starta upp 

det hela igen. 

Både skapandet av platslistan samt skapandet av listan för löst material saknar tydliga triggers. 

Triggern för platslistan är egentligen bara en muntlig överenskommelse och triggern för 

skapandet av löst material ignoreras till stor del. Dessutom finns ingen naturlig påminnelse. 

Även om detta är en mindre del i orsaken till att det finns ojämnt flöde i avropsprocessen 

påverkar det ändå då det inte görs och innebär att det måste kommuniceras väldigt mycket 

mellan operationerna för att starta igång flödena när de stoppas. Utifrån denna diskussion kan 

det femte och sista benet i Ishikawadiagrammet skapas enligt Figur 37 nedan. En större version 

av detta diagram finns i Bilaga 8. 

 

Figur 37 - Ishikawadiagram med ett femte ben tillagt. 
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7.3.6 Övergripande 
I kartläggningen och orsaksanalysen har det identifierats flera saker, stora och små, som orsakar 

ojämnt flöde i avropsprocessen. Något som genomsyrar flera av dessa är otydlig 

ansvarsfördelning och att mycket tid måste läggas från flera håll på att starta och stoppa 

processen. När projektstöd exempelvis tar på sig att jaga efter material, fast det egentligen är 

internprojektledarens ansvar, kan det medföra tveksamheter om vems arbetsuppgift det är. 

Teamen för projekten varieras och det kan inträffa att en och samma internprojektledare aldrig 

behövt leta efter sakerna och därför tror att det är projektstöds jobb. 

Projektstöds inställning är att de gärna hjälper till om de kan, men att ta på sig ansvar för saker 

som tillhör någon annans område kan bli skadligt i längden. Det är inte projektstöds ansvar att 

se till att material kommer hem i tid, men då de arbetar mycket med att jaga hem material är 

det risk för att problemet med sent material lyfts över på dem och att det inte fokuseras på att 

lösa det egentliga problemet. I längden blir alltså lösningen som är till för att jämna ut flödet och 

se till att material kommer med i leveransen en orsak till att flödet fortsätter att vara ojämnt. 

Otydlig ansvarsfördelning uppenbaras också när de olika operationerna tror att det är på ett 

visst sätt, men att det i själva verket är på ett helt annat. Ett exempel är när det lösa materialet 

levereras. Packningen störs av att listorna med det lösa materialet inte stämmer överens med 

det material som levereras och anser att projektstöd borde skicka korrekta listor. Egentligen är 

det dock montaget som inte uppdaterat listorna när de skickat dem till projektstöd och inte 

något som projektstöd kan förändra så länge de inte får information om vad som ska ändras. 

Det som också orsakar problem i avropsprocessen är att det är otydligt vem eller vad det är som 

ska styra när avrop ska göras och när material ska plockas. Det finns flera olika flöden och 

triggers; tidplanen, klartecken för avrop, plockdatum som genereras i SAP, nytt datum via 

packningen, men det finns ingen struktur som stämmer överens i samtliga operationer.  

Slutligen kan orsaksanalysen sammanfattas med Ishikawadiagrammet i Figur 38 nedan som 

beskriver orsakerna till det ojämna flödet. Åtgärder till dessa orsaker behandlas i nästa kapitel. 

 

Figur 38 - Komplett Ishikawadiagram. 



 

8 Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag
I detta kapitel analyseras orsakerna i syfte att komma fram

jämna ut informations- och materialflödet i avropsprocessen.

 Det Ishikawadiagram

grund för den åtgärdsanalys och framtagandet 

Åtgärdsanalysen syftar till att, med teoretisk grund, diskutera hur orsakerna till det ojämna 

flödet kan hanteras. Åtgärdsförslagen baseras sedan på denna diskussion för att kunna ta fram 

åtgärder som kan utjämna flödet i SIT AB:s avropsprocess.

Två frågor som tas upp i kapitel 

kapitel: 

•  Hur kan orsakerna till det ojämna
•  På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB?

8.1 Sent material 
Den första orsaken till det ojämna informations

kommer för sent till SIT AB.  

8.1.1 Analys 
Waters (2002) beskriver att en process startar med insamling av input för att avslutas med 

leverans av slutprodukt. Då hemkommet material är en grundläggande input för 

avropsprocessen innebär en försenad leverans av materialet att stora delar 

aktiviteter inte kan påbörjas. Försenad input som leder till att väntetid uppstår minskar 

operationens effektivitet och stabilitet (Mattsson, 2002). Det studerade systemet innefattar inte 

hur de som levererar inputen material till SIT A

dessutom är så viktig och uppenbarligen påverkar flödet diskuteras nedan hur problemen 

utifrån teorin kan åtgärdas. 

Tidigare har det konstaterats att aktiviteten upprättande av lista för sent material, som har

uppstått till följd av att material kommer sent, är försvarbart. Detta styrks av Slack et al (2007) 

som anser att en flexibel operation är anpassad för avvikande händelser, vilket ökar 

möjligheterna att få ett jämnt flöde. Dock löser flödet inte det egent

mer som en lösning på effekten av det. Melnyk & Denzler (1996) påpekar i diskussionen 

angående ledtid att det är vanligt att företag lägger in bufferttid för att hantera avvikelser när de 

egentligen borde fokusera på att analy

kontrollera källorna till det. Detta kan likställas med lösningen att projektstöd får jaga material 

som är sent istället för att SIT AB försöker undersöka varför materialet är sent och göra något åt 

det. 
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Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag 
I detta kapitel analyseras orsakerna i syfte att komma fram till lämpliga åtgärdsförslag som ska 

och materialflödet i avropsprocessen. 

Det Ishikawadiagram (se Figur 38 ovan) som tagits fram i orsaksanalysen ligger till 

grund för den åtgärdsanalys och framtagandet av åtgärdsförslag som görs i detta kapitel. 

Åtgärdsanalysen syftar till att, med teoretisk grund, diskutera hur orsakerna till det ojämna 

flödet kan hanteras. Åtgärdsförslagen baseras sedan på denna diskussion för att kunna ta fram 

flödet i SIT AB:s avropsprocess. 

å frågor som tas upp i kapitel 4.3.3 Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag ska besvaras i detta 

Hur kan orsakerna till det ojämna flödet hanteras enligt teorin? 
På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB?

Den första orsaken till det ojämna informations- och materialflödet som tas upp är att material 

 

Waters (2002) beskriver att en process startar med insamling av input för att avslutas med 

leverans av slutprodukt. Då hemkommet material är en grundläggande input för 

avropsprocessen innebär en försenad leverans av materialet att stora delar av avropsprocessens 

aktiviteter inte kan påbörjas. Försenad input som leder till att väntetid uppstår minskar 

operationens effektivitet och stabilitet (Mattsson, 2002). Det studerade systemet innefattar inte 

hur de som levererar inputen material till SIT AB arbetar, men då inputen i sig innefattas och 

dessutom är så viktig och uppenbarligen påverkar flödet diskuteras nedan hur problemen 

 

Tidigare har det konstaterats att aktiviteten upprättande av lista för sent material, som har

uppstått till följd av att material kommer sent, är försvarbart. Detta styrks av Slack et al (2007) 

som anser att en flexibel operation är anpassad för avvikande händelser, vilket ökar 

möjligheterna att få ett jämnt flöde. Dock löser flödet inte det egentliga problemet, utan det blir 

mer som en lösning på effekten av det. Melnyk & Denzler (1996) påpekar i diskussionen 

angående ledtid att det är vanligt att företag lägger in bufferttid för att hantera avvikelser när de 

egentligen borde fokusera på att analysera vad som orsakar avvikelserna och eliminera eller 

kontrollera källorna till det. Detta kan likställas med lösningen att projektstöd får jaga material 

som är sent istället för att SIT AB försöker undersöka varför materialet är sent och göra något åt 

Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag 

till lämpliga åtgärdsförslag som ska 

som tagits fram i orsaksanalysen ligger till 

av åtgärdsförslag som görs i detta kapitel. 

Åtgärdsanalysen syftar till att, med teoretisk grund, diskutera hur orsakerna till det ojämna 

flödet kan hanteras. Åtgärdsförslagen baseras sedan på denna diskussion för att kunna ta fram 

ska besvaras i detta 

På vilket sätt kan åtgärder för orsakerna till det ojämna flödet implementeras på SIT AB? 

och materialflödet som tas upp är att material 

Waters (2002) beskriver att en process startar med insamling av input för att avslutas med 

leverans av slutprodukt. Då hemkommet material är en grundläggande input för 

av avropsprocessens 

aktiviteter inte kan påbörjas. Försenad input som leder till att väntetid uppstår minskar 

operationens effektivitet och stabilitet (Mattsson, 2002). Det studerade systemet innefattar inte 

B arbetar, men då inputen i sig innefattas och 

dessutom är så viktig och uppenbarligen påverkar flödet diskuteras nedan hur problemen 

Tidigare har det konstaterats att aktiviteten upprättande av lista för sent material, som har 

uppstått till följd av att material kommer sent, är försvarbart. Detta styrks av Slack et al (2007) 

som anser att en flexibel operation är anpassad för avvikande händelser, vilket ökar 

liga problemet, utan det blir 

mer som en lösning på effekten av det. Melnyk & Denzler (1996) påpekar i diskussionen 

angående ledtid att det är vanligt att företag lägger in bufferttid för att hantera avvikelser när de 

sera vad som orsakar avvikelserna och eliminera eller 

kontrollera källorna till det. Detta kan likställas med lösningen att projektstöd får jaga material 

som är sent istället för att SIT AB försöker undersöka varför materialet är sent och göra något åt 
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För att minimera dubbelarbete och kötid, som uppstår när projektstöd måste vänta med att 

utföra aktiviteter för att material är sent samt leta efter material som borde vara hemma, ska 

flöden av material och information vara koordinerat (Bowersox, 2002).  Mattsson (2002) styrker 

detta då han talar om att effektiva materialflöden skapas om rätt saker levereras till rätt kund i 

rätt tid. Inkommer inte input med samma takt som det tar att generera output fås en 

nyttjandegrad på under 100 % och inkommer en input från en tidigare operation sent uppstår 

väntetid. Projektstöd kan alltså inte nyttjas på ett effektivt sätt om material inte inkommer när 

det ska och för att åtgärda detta borde alltså fokus ligga på att få input i rätt tid. Slack et al 

(2007) menar också att om flödet i en operation är stabilt tillåts de anställda att koncentrera sig 

på att utföra sitt arbete så bra som möjligt istället för att ägna tid åt att se till att input 

inkommer. Om det mer aktivt arbetas för att se till att input inkommer när det ska borde det 

därmed minska den tid som projektstöd idag får lägga på att sammanställa listan för sent 

material och kanske framför allt minska den tid de lägger ned på att jaga material. Slöseriet i 

avropsprocessen skulle därmed minska. 

När material inte kommer i tid är det projektstöds förväntningar att de får information om detta. 

Även packningen har uttryckt att de vill ha information om detta för att underlätta för deras 

planering. Detta är en rimlig förväntning med tanke på att det, enligt Olhager (2000) är viktigt 

att informera om störningar som uppstår. Information om när saker är sena når dock oftast inte 

projektstöd och inte heller packningen, vilket antingen kan bero på att inköp och 

internprojektledarna är dåliga på att föra sådan information vidare, alternativt att 

leverantörerna inte informerar om att saker ska bli sena. Enligt Mattsson (2002), Bowersox 

(2002) och Christopher (2005) är ett effektivt informationssystem en förutsättning för att 

synkronisering av flöden ska fungera. De menar att det måste vara möjligt att få och dela med 

sig av nödvändig information. I dagsläget finns det inget naturligt eller rutinmässigt flöde för 

detta. Om ett sådant flöde skulle kunna skapas borde risken för att projektstöd och packningen 

väntar med att utföra sina aktiviteter i väntan på sent material att minska, vilket bidrar till ett 

jämnare flöde. 

8.1.2 Åtgärd 
Som analysen ovan indikerar är det lämpligt att försöka åtgärda grundproblemen med att 

material levereras sent från leverantörer. Detta ska, i enlighet med Slack et al (2007), dock inte 

resultera i att det flöde som skapats för att hantera det sena materialet, det vill säga att 

projektstöd skapar en lista med det material som är sent och sedan överlämnar till 

internprojektledaren, tas bort. Det är inte realistiskt att helt förlita sig på att allt material, alltid 

ska vara hemma i rätt tid på grund av flera olika anledningar. Att ha kvar listan med det sena 

materialet tydliggör när material riskerar att komma sent vilket är positivt, dock bör projektstöd 

aldrig börja jaga hem materialet själva då det skapar förvirring gällande vems arbetsuppgift 

detta egentligen är. 

Visst material kommer alltid att finnas på denna lista utan att för den delen vara sent. Det beror 

på att listan skrivs ut innan allt material ska vara levererat. Dock kan det indikera att vissa 
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material är sena och dessutom kan inköp, om de får ta del av listan, stämma av med 

leverantörerna i detta skede för att se hur det går för dem och eventuellt få indikationer på om 

något riskerar att bli sent.  

Som det ser ut i dagsläget pågår arbete på SIT AB för att införa proactive planning på 

inköpsavdelningen. Detta innebär att inköpsavdelningen ska införa bättre uppföljningar på hur 

väl leverantörerna uppfyller de krav som ställs. Arbetet är dock inte helt lätt på grund av att 

mätningarna inte kan ske tillfredsställande i SAP utan de måste göras manuellt, vilket kräver 

resurser i form av tid som inköp inte har i dagsläget. I och med att inköpsavdelningen inte ingår i 

det studerade systemet nöjer sig dock författarna till denna rapport med att konstatera att 

detta är ett problem som inköp borde arbeta vidare med. 

Det som däremot ingår i det studerade systemet är hur övriga, i systemet ingående avdelningar, 

ska hantera att material är sent, och det viktigaste i detta skede är kommunikation. Information 

om ifall material kommer sent och i så fall hur sent borde förmedlas vidare från inköp till övriga 

inblandade parter. Rimligtvis borde förmedlingen skötas av internprojektledaren som har det 

övergripande ansvaret för den interna processen och det är även de som borde ha mest utbrett 

helhetstänk och därmed bäst kunskap om vilka avdelningar som kan ha nytta av informationen. I 

detta examensarbete har det framkommit att både projektstöd och packning skulle ha nytta av 

information om sent material i planeringssyfte eftersom de då inte behöver lägga onödig 

väntetid på gods som inte kommer att hinna hem i tid. Kravet för att detta ska fungera är dock 

att informationen når inköp, vilket dessa åtgärdsförslag återigen inte tar upp då relationen 

mellan inköp och leverantören inte ingår i det studerade systemet. 

Diskussioner förs i dagsläget om att eventuellt införa ytterligare ett möte, likt avropsmötet, lite 

senare under avropsprocessen. Under detta möte skulle information om sent material kunna tas 

upp och samtliga skulle kunna ta del av den. Utformningen av detta möte diskuteras vidare 

under åtgärden bristande avropsmöte. 

8.1.3 Sammanfattning 
För att tydliggöra åtgärden för hur sent material ska hanteras sammanfattas den i nedanstående 

punktlista: 

•  Projektstöd ska fortsätta att skriva ut listor på det material som kommer sent. 

•  Projektstöd ska sluta att jaga hem material själva, detta ska göras av 

internprojektledaren. 

•  Inköp arbetar vidare med proactive planning. 

•  Information om ifall material kommer sent, och i så fall hur sent, ska förmedlas till 

projektstöd och packning av internprojektledaren. 
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8.2 Bristande avropsmöte 
Nummer två som tas upp som orsak till det ojämna flödet är att avropsmötet inte fungerar 

tillräckligt bra för att det ska fylla sitt syfte.  

8.2.1 Analys 
När avropsmötets kvalitet brister får projektstöd, liksom när material kommer sent, svårt att 

samla in sin input. Waters (2002) poängterar att insamlingen av input är uppstarten av en 

process och därmed är den viktig för att inte hela processen ska bli sen från början. Det är tänkt 

att alla som medverkar på avropsmötet, vilket hålls enligt tidplan, ska ta med den information 

som projektstöd har behov av. Detta kan likställas med ett pullsystem som beskrivs av bland 

andra Lumsden (1998) och Martinich (1997) där projektstöd, via den kallelse till mötet som 

internprojektledaren skickar ut, meddelar sitt behov och en behovstidpunkt. När information 

däremot saknas på avropsmötet skapas en situation där det kommer information till projektstöd 

senare i processen. Ofta kommer informationen i samband med att material finns kvar på 

förrådet i slutet av processen och när informationen är så pass sen måste materialet som berörs 

tryckas ut genom processen för att hinna med huvudleveransen. Vid sådana tillfällen uppstår en 

push-situation och det är risk för att köer byggs upp och ledtider blir långa, samt att det tar 

längre tid att upptäcka kvalitetsfel (Melnyk & Denzler, 1996). 

Steinbrunner (2005) menar att ett pullsystem bidrar till att informationsflödet blir enklare och 

mer korrekt. Detta är tanken med avropsmötet, med då det inte fungerar som det ska och blir 

en pushfunktion istället kan frågan ställas om informationsflödet är anpassat för den pulleffekt 

som eftersträvas. Återigen kan det lyftas upp att ett effektivt informationssystem är en 

förutsättning för att synkronisering av flöden ska fungera (Mattsson, 2002; Bowersox et al, 

2002; Christopher, 2005). På grund av flertalet orsaker är det otydligt vem som förväntas bidra 

med vilken information på avropsmötet, till vem de ska lämna den och varför. De som 

medverkar på avropsmötet arbetar tillsammans med samma projekt, men är inte integrerade på 

så sätt att de arbetar tillsammans med de dagliga aktiviteterna. I och med detta är det inte lätt 

att veta vad informationen ska användas till och av vem. Således är det svårt för den enskilda 

individen att konstatera hur informationsflödet bör se ut och varför. Tydligare kommunikation 

om detta, som stärker sannolikheten att projektstöds behov uppfylls, kan bidra till att förbättra 

avropsmötet. Detta styrks av Stonebraker & Leong (1994) som anser att kopplingar mellan 

operationer, speciellt sådana som är av olika art och svåra att integrera, underlättas av 

kommunikation och information. 

Avropsmötet brister då projektstöd inte får den leveransservice de förväntar sig. Bristande 

rutiner inom till exempel dokumentation kan påverka leveranssäkerheten negativt (Oskarsson et 

al, 2006), varför det borde vara intressant att se över hur utförandet av avropsmötet sker. Liker 

(2004) beskriver att det första steget för att skapa en process som genererar värde är att 

undersöka vad kunden efterfrågar. Även Oskarsson et al (2006) menar att det är viktigt att ha en 

dialog med kunderna om vad de förväntar sig för att leveransservicen ska kunna uppfyllas på ett 

tillfredsställande sätt. De beskriver också att för att leveransservicen ska uppfyllas är det viktigt 
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att leverantören får information om kundens efterfrågan tidigt, så att planeringsmöjligheten 

ökar. Kallelsen till avropsmötet görs av internprojektledaren i god tid före mötet så att det ska 

finnas möjlighet för alla att få tag på den information som krävs. Således är det inte det som är 

problemet utan problemet ligger snarare i att leverantörerna av input på mötet inte vet vad 

kunden, i detta fall projektstöd, förväntar sig. Med Slack et als (2007) diskussion om graden av 

kunders insyns påverkan på förväntningarna är det dessutom sannolikt att projektstöd har höga 

krav på inputens form då de är väldigt aktiva i avropsmötet. Det borde därmed vara viktigt att 

tydligt fastställa vad som förväntas av projektstöd, men även övriga av deltagare på mötet, för 

att öka möjligheterna att samtligas förväntningar på leveransservice uppfylls. 

Även om det finns tydliga instruktioner för hur informationsflödet ska gå menar Mattsson (2002) 

och Bowersox et al (2002) att det kan finnas en ovilja att dela med sig av information aktörer 

emellan.  Under kartläggningen har det inte direkt framkommit att det finns en ovilja att ta med 

sig den information som eftersöks, men det har konstaterats att avropsmötet inte prioriteras på 

ett önskvärt sätt. En miljö där cheferna för operationer är väldigt funktionsorienterade försvårar 

möjligheterna att skapa en tillfredsställande intern informationsdelning (Bowersox et al, 2002). 

Eftersom de deltagande på avropsmötet inte arbetar inom samma operation och det inte finns 

en direkt insikt i varandras arbete kan detta vara en orsak till att det inte finns en samstämmig 

bild av avropsmötets betydelse. Avropsprocessen är dock funktionsöverskridande och berör inte 

bara de operationer som är representerade på avropsmötet. Ett aktivt arbete för att skapa en 

gemensam förståelse för avropsmötets effekt och verkan på avropsprocessens fortlöpande kan 

hjälpa till att öka prioriteringen av avropsmötet. 

8.2.2 Åtgärd 
Utifrån den diskussion som förs i analysen ovan kan slutsatsen dras att kvaliteten på 

avropsmötet bör förbättras. I enlighet med Oskarsson et al (2006) och Liker (2004) kan detta 

bland annat göras genom att förtydliga vad projektstöd förväntar sig. Detta kan ske dels genom 

att förbättra instruktionerna inför avropsmötet och att förmedla varför avropsmötet är viktigt.  

Författarna till denna rapport anser att det första steget för att förbättra detta är att uppdatera 

den checklista som finns med punkter som ska gås igenom under mötet. Ett exempel på punkter 

som tas upp i checklistan är vilka huvudgrupper som ropas av och vilka som ska levereras direkt 

till hamnen eller site, samt hur materialet ska packas för att passa transporten. För att förtydliga 

vem som ska bidra med vilken information samt vem som ska få ta del av informationen är 

förslaget från författarna till denna rapport att en tabell skapas av checklistan där information 

om vem som ska bidra med vad och till vem informationen ska levereras. Ett exempel på ett 

utdrag ur en förslagen lista på hur detta kan se ut kan ses i Tabell 13 nedan, och hela listan kan 

ses i Bilaga 9. Förslaget har skapats tillsammans med medarbetare från projektstöd vilket 

innebär att leverantörer och mottagare av informationen är baserat på deras uppgifter. 

Uppgifterna anses dock realistiska och det anses viktigast att projektstöd får all information 

eftersom de sedan ska distribuera protokoll med komplett information till övriga inblandade i 

projektet. 
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Tabell 13 - Utdrag ur den checklista som föreslås ersätta nuvarande checklistan till avropsmötet. GPLO är 

avdelningsbeteckningen för projektstöd, IPL, DPL och HG är internt använda förkortningar som står för 
internprojektledare, delprojektledare och huvudgrupp. Listan i sin helhet kan ses i Bilaga 9. 

Leverantör av info. Informationstyp Mottagare av info. 
DPL:er för el, mekanik 
och core. (Kontrollera i 
HGF vilka HG:n som hör 
till respektive del) 

1. Genomgång av HGF 
1.1. Vilka HG:n ska avropas? 
1.2. Vilka HG:n är funktionsköp? 
1.3. Vilka HG:n går direkt till hamn/site? 
1.4. Ska lyftverktygen läggas in i 
leveransen eller ej? 

GPLO 

DPL:er (el, mekanik, 
core)och IPL 

2. Finns det HG:n som ska gå efter 
huvudleveransen? 

GPLO 

DPL:er (el, mekanik, 
core)och IPL 

3. Sena leveranser? GPLO 

 

För att detta ska fungera är det även viktigt att internprojektledaren tar sitt ansvar och gör vad 

de kan för att mötet ska bli så bra som möjligt. Detta innefattar att kalla till mötet i god tid, och 

för att checklistan ska vara till någon nytta bör den bifogas tillsammans med 

huvudgruppsförteckningen för att alla ska kunna förbereda sig innan mötet. Kallelsen bör 

givetvis även innehålla information om vilken maskin mötet berör samt tid och plats, och 

dessutom är det bra om internprojektledaren uppmanar alla att förbereda sig. 

För att förbättra utgången av avropsmötet diskuteras att ytterligare ett möte ska hållas som 

uppföljning av avropsmötet. Projektstöd anser att detta skulle vara bra för att det påvisar att 

informationen som ges på mötet är viktig och dessutom kan det som är oklart på första mötet 

redas ut till nästa möte. Om detta möte hålls vid en bra tid är det även möjligt att information 

om sent material kan tas upp vid denna tidpunkt eftersom alla berörda förhoppningsvis är 

samlade. Författarna till denna rapport anser att en lämplig tidpunkt skulle vara precis innan 

packveckan för att så mycket material som möjligt av materialet ska ha kommit hem. Dessutom 

har internprojektledaren fått en till två veckor på sig att undersöka statusen på det material som 

finns på listan med sent material, vilket borde vara tillräckligt för att stämma av med inköp och 

externa leverantörer. Under detta möte kan även andra komplikationer som eventuellt uppstått 

förmedlas vilket skulle förstärka informationsflödet. För att mötet ska fungera och inte brista i 

kvaliteten, likt avropsmötet som diskuteras nedan, är det viktigt att diskutera igenom vad detta 

möte ska resultera i, vilka som behöver vara närvarande och vilka förberedelser som förväntas 

av ingående parter. Detta bör skrivas ner och förmedlas till alla berörda för att undvika att 

mötet bortprioriteras. 

För att så mycket material som möjligt ska komma med i huvudleveransen bör projektstöd 

fortsätta att skriva ut den listan som görs för materialet som finns kvar på förrådet. Det beror på 
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att allt material som finns där inte är kvar på grund av att avropsmötets kvalitetsbrister. Dock 

kan antalet material minskas. 

8.2.3 Sammanfattning 
För att tydliggöra åtgärden för hur processen för avrop kan förtydligas sammanfattas åtgärden i 

nedanstående punktlista: 

•  Uppdatera checklistan för avropsmötet med information om vem som ska tillhandahålla 

information och vem som ska ta emot information. 

•  Internprojektledaren kallar till mötet i god tid, med checklista, huvudgruppsförteckning 

och eventuellt annat material, tillsammans med en uppmaning om att förberedelser 

förväntas. 

•  Införa uppföljande avropsmöte för att ta upp information som saknades på avropsmötet. 

Detta förmedlar även vikten av informationen på avropsmötet.  

•  Projektstöd ska fortsätta att skriva ut den lista som görs för det material som finns kvar 

på förråd. 

8.3 Otydlig process för avrop 
Nästa orsak till det ojämna flödet är att processen för avrop är otydlig. Detta analyseras nedan 

och leder fram till en åtgärd. 

8.3.1 Analys 
Något som omfattar nästan alla operationer i den studerande avropsprocessen är hur och när 

avrop görs. Projektstöd är den första operationen som utför aktivteter i samband med detta. 

Det är tänkt att projektstöd kontinuerligt ska kunna göra avrop så fort material till en komplett 

huvudgrupp är förrådslagt på SIT AB. Detta tyder på att aktiviteten är konstruerad som ett push-

steg i enlighet med Lumsdens (1998) och Grosfeld-Nir et als (2000) definition. Det vill säga ett 

steg där arbete utförs så länge det finns material som ska produceras. Att utföra aktiviteten på 

det tänkta sättet hämmas dock av att projektstöd inväntar klartecken från packningen för att 

säkerställa att de gör avrop på materialet vid rätt tidpunkt. Ett sådant sätt att arbeta påminner 

snarare om ett pullsystem där ett operationssteg endast arbetar om information från steg 

nedströms uppmanar om det, alltså att ett behov hos kunden triggar produktionen. (Grosfeld-

Nir et al, 2000; Lumsden, 1998; Melnyk & Denzler, 1996; Christopher, 2005; Martinich, 1997) 

I och med att denna tvetydighet i styrningen är det inte så konstigt att flödet stoppas upp. Det är 

otydligt vad det egentligen är som ska trigga projektstöd att göra avrop. En naturlig fråga att 

ställa sig är hur styrningen då borde ske för att flödet inte ska stoppas. Ett pushsystem är 

fördelaktigt på det sätt att det minimerar outnyttjad tid, då operationen hålls arbetande så 

länge det finns material att hantera, och flöden mellan operationer behöver inte koordineras 

(Melnyk & Denzler, 1996). Ett pushsystem är dock baserat på spekulativ och prognostiserad 
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efterfrågan, där produktion sker utefter vad leverantören tror att kunderna efterfrågar, vilket 

förutsätter att efterfrågan går att prognostisera på ett realistiskt sätt (Martinich, 1997; 

Christopher, 2005). Det har tidigare konstaterats att packningens klartecken är onödigt eftersom 

de ändå styr när materialet ska levereras via specialflödet med plocklistor från förrådet. 

Däremot är det inte sannolikt att push-styrningen för avrop projektstöd skulle fungera bra även 

om de skulle strunta i att invänta klartecknet, då projektstöd uppenbarligen inte kan 

prognostisera packningens efterfrågan. 

Egentligen borde det vara enkelt att anta packningens behov då materialet ska vara på plats hos 

packningen vid packveckan. Packningens efterfrågan är dock föränderlig eftersom de flyttar på 

packveckor och prioriterar om efterhand. Projektstöd skulle dels behöva ta hänsyn till 

packningens omprioriteringar och dessutom sätta ett plockdatum som passar med den 

prognostiseringen de i så fall skulle göra för när packningen behöver materialet. Projektstöd kan 

inte veta hur mycket förrådet har att göra och därmed inte hur lång tid innan packningen vill ha 

material som avropet måste göras. Tiden för avropet måste i sådana fall baseras på känsla.  

Eftersom projektstöd inte kan göra avrop utifrån packveckan och inte kopplar avropen till 

packningens behovstidpunkt, genererar de felaktigt dagens datum som plockdatum och därför 

har specialflödet mellan förrådet och packningen uppstått. Det här flödet blir som ett pullflöde 

där förrådet agerar på packningens information om behov av material. I dagsläget finns det 

alltså två pullflöden, ett mellan packningen och projektstöd och ett mellan packningen och 

förrådet, i en process som är konstruerad att fungera, och delvis utförs, som ett pushsystem. 

Det verkar därmed finnas ett behov av att kunna nyttja båda styrningssätten. 

Flera författare, Pyke & Cohen (1990), Grosfeld-Nir et al (2000), Steinbrunner (2005), Sader & 

Sorensen (2010) samt Takahashi & Nakamura (2004), förespråkar ett hybridsystem där push och 

pull kombineras för en effektivare styrning. Sader & Sorensen (2010) menar att för att 

bestämma vilka operationer som ska styras med vad, ska flödesvägar för jobb och information, 

triggningsmekanismer och när resurser ska arbeta eller stå på tomgång beskrivas. Är triggningen 

för operationen generell anger det att operationen är push, medan om den är specifik från en 

efterföljande operation indikerar att operationen är pull.  

Enligt Sader & Sorensens (2010) definition borde projektstöd utföra sina aktiviteter utifrån push-

styrning eftersom deras input och trigger, att material till en komplett huvudgrupp är hemma, är 

generell. Förrådet däremot triggas av ett plockdatum, alltså en specifik trigger, och borde i 

sådana fall snarare styras av pull. Förrådets trigger är dock tänkt att komma från projektstöd 

som ska sätta rätt plockdatum, men det borde enligt definitionen ovan vara efterföljande steg. I 

detta fall skulle alltså packningen vara de som styr när förrådet ska utföra sina aktiviteter, vilket 

är logiskt och egentligen den enda lösningen eftersom projektstöd inte kan förutse packningens 

behov.  
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Det finns alternativa sätt att se på hur projektstöd och förrådet bör styras. Huang & Kusiak 

(1998) menar att steg fram till och med flaskhalsar ska styras med pull för att öka sannolikheten 

för ett synkroniserat flöde. Då förrådet har klassificerats som en flaskhals antyder detta att 

projektstöd skulle styras med pull och inte med push enligt diskussion ovan. Detta skulle vara en 

möjlighet om allt material garanterat skulle vara hemma i tid så att projektstöd skulle kunna 

göra avrop när som helst. I dagsläget är så inte fallet och inte heller ser det ut att kunna bli så 

inom en snar framtid, varför en sådan lösning för tillfället inte är att rekommendera till SIT AB.  

Något som ytterligare motiverar att projektstöd bör styras med push, om de inte kan sätta rätt 

plockdatum från början, är Bowersox et als (2002) diskussion om synkronisering av logistik. De 

anser att det optimala målet med synkronisering är att produkter aldrig lagerhålls utan går 

direkt till värdeskapande aktiviteter. Det finns ingen anledning för projektstöd att avvakta med 

avrop utan ju tidigare de gör det desto längre ledtid finns att tillgå för att sätta korrekt 

plockdatum. På så sätt skapas större möjlighet att rätt saker levereras i rätt tid på så kort tid 

som möjligt, vilket Mattsson (2002) menar är att skapa effektiva materialflöden. 

Ska ett hybridsystem användas är det viktigt att det sätts upp tydliga flöden för hur det ska 

styras. Ett pushsystem är relativt enkelt att förstå och utföra. Ett pullsystem kräver dock mer 

koordinering än ett pushsystem. Den som bestämmer takten, vilket i detta fall skulle bli 

packningen måste lägga order i en jämn rytm och kontinuerligt informera om ändringar rörande 

leveranstid och kvantitet. (Melnyk & Denzler, 1996) Packningen måste därmed hitta ett bra sätt 

att planera sitt behov gentemot förrådet och ständigt kommunicera sina ändringar. I 

planeringen måste också hänsyn tas till förrådets ledtid, annars blir synkroniseringen inte möjlig.  

Som Oskarsson et al (2006) påpekar är det ofta viktigt att ledtiden är kort, men viktigast är att 

den ledtid som utlovats hålls. Eftersom det inte varit tydligt uttalat vad förrådet har för ledtid 

och att den dessutom kan variera, då förrådet är väldigt systemkänsligt, ställs krav på att 

styrningen är anpassad till både packningens och förrådets krav och begränsningar.  

Steinbrunner (2005) sammanfattar det hela bra med att konstatera en kombination av push och 

pull innebär flera positiva effekter, men även vissa förutsättningar. Hybridsystemen bidrar med 

pushsystemens omfattande planering och pullsystemens förmåga att skapa värde totalt sett och 

inte bara i isolerade punkter. Det måste dock finnas vilja att planera, en omfattande 

kommunikation mellan alla berörda parter och kunskap om det som hanteras i systemet. 

Det finns ytterligare en del i processen för avrop som inte fungerar och som hittills inte berörts. 

Det är det faktum att projektstöd gör avrop innan material är förrådslagt, vilket skapar problem 

för förrådet. Det har tidigare tagits upp att det är viktigt att en leverantör säkerställer att de 

levererar det kunden förväntar sig. I detta fall har projektstöd trott att de har gjort det, men en 

brist i systemet samt att förrådet inte kommunicerat problemet har gjort att projektstöd 

levererat fel input i förhållande till vad förrådet förväntat sig, det vill säga att allt material är 

förrådslagt innan avrop görs. Detta har gjort att ledtiden i förrådet förlängts. Melnyk & Denzler 

(1996) beskriver att första steget i att förkorta ledtider är att ta bort eller förändra steg som inte 
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genererar det som förväntas så att rätt värde skapas. Således borde projektstöds arbetssätt 

förändras så att förrådet får en input som gör att de kan utföra sina aktiviteter och att det som 

projektstöd gör faktiskt överensstämmer vad de avser att göra.  

8.3.2 Åtgärd 
Enligt diskussionen ovan är det alltså dubbla triggers till projektstöd för att börja göra sina avrop. 

Den första är att allt material i den aktuella huvudgruppen är hemma och den andra är att 

packningen ger klartecken om att de kan ta emot materialet. Enligt definitionen av slöseri är det 

klartecknet från packningen som är onödigt och alltså den som borde tas bort. 

Som det är tänkt att det ska fungera ska avrop göras så att det datum som genereras som 

plockdatum är tre dagar tidigare än packveckans sista dag. Detta skulle dock inte fungera utan 

den speciallösning som finns idag med tanke på att packveckan inte hålls och omprioriteringar 

ständigt sker i packningen. Den optimala lösningen skulle vara att packveckan hölls, och att 

förrådet kunde plocka allt samma dag som avropen gjordes. Detta förutsätter dock dels att allt 

material finns hemma i tid och dels att packningen kan planera sin verksamhet cirka sex dagar i 

förväg. Detta är inte rimligt som det ser ut i dagsläget, vilket gör att lösning måste anpassas efter 

detta och därmed inte blir optimal. 

Eftersom datumet i systemet inte kommer att bli rätt såvida inte packningen klarar av att 

planera sex dagar i förväg, är det bästa att projektstöd inte bryr sig om att stämma av med 

packningen innan leverans. Författarna till denna rapport anser att projektstöd alltid ska göra 

sina avrop till ett och samma datum förutsatt att allt material finns hemma när det ska. Enligt 

tidplanen ska allt material vara hemma på fredagen två veckor innan packveckan vilket kan ses i 

tidslinjen i Tabell 14 nedan. Detta innebär att projektstöd kan göra samtliga avrop på det som 

finns hemma på måndagen efter. Det datum som de då ska skriva in som är fredagen innan 

packveckan, vilket i sin tur kommer att generera tisdagen innan packveckan som plockdatum. 

Detta ger förrådet tre dagars ledtid för att ta reda på vilket datum som gäller och plocka 

materialet till den första dagen i packveckan, vilket är den första dagen som packningen kan 

tänkas vilja ha materialet om packveckan skulle hållas. Om packveckan inte skulle hållas, 

påbörjas alltid packningen senare än första dagen på packveckan vilket innebär att ledtiden för 

förrådet aldrig skulle bli kortare än tre dagar.   

Tabell 14 - Förslag på hur aktiviteten avrop ska utföras. 

Behovs- 
datum 

  
Skapa 

samtliga 
avrop 

Blir 
plock- 
datum 

    

Datum 
som 

sätts på 
avrop 

  Packvecka 

fre helg mån tis ons tors fre helg mån tis ons tors fre 
 

Ovanstående diskussion gäller främst i de fall då allt material är hemma i tid och alla avrop kan 

göras samtidigt. Om materialet inte är hemma i tid föreslår författarna till denna rapport att 
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projektstöd sätter dagens datum precis som idag, men att de gör det så fort som möjligt. Det vill 

säga att den enda trigger som ska gälla för projektstöd att materialet är hemma, och de ska inte 

bry sig om ifall packningen vill ha materialet eller inte. Återigen är det viktigt att det 

kommuniceras om materialet är sent eftersom det gör att många samtal med frågor om sent 

material besparas projektstöd som får mer tid att arbeta med viktigare uppgifter.  

Oavsett om materialet är i tid eller inte så kommer datumet i SAP fortfarande att vara felaktigt 

vilket gör att problem kommer att kvarstå. Ett av problemen är att förrådet inte kommer att 

kunna mäta sin verksamhet genom SAP och ett annat är att specialflödet mellan förrådet och 

packningen på något sätt måste finnas kvar. Detta innebär att en lösning för hur förrådet ska 

mäta sin verksamhet utan SAP bör utarbetas och hur flödet mellan packningen och förrådet ska 

fungera på ett smidigt sätt.  

I SAP kommer det, om inte packningen begär att få sakerna under den första dagen i packveckan, 

alltid att se ut som att förrådet har levererat det plockade materialet för sent. Alltså kommer det 

inte fungera tillfredsställande att mäta verksamheten med hjälp av SAP. Eftersom mätning ändå 

är viktigt att ha möjlighet till, till exempel för att se på vilka områden förbättringar kan ske och 

för att kunna följa upp förändringar, föreslår författarna till denna rapport att manuell mätning 

istället utförs med hjälp av Excel. Plocklistorna märks med det nya datumet manuellt, alltså 

genom att den ansvariga packaren skriver på ett datum för hand. Detta datum borde, när listan 

återkommer från packningen, av förrådet föras in i ett Excel-dokument. För att kunna filtrera 

och sortera för att se till exempel om det ofta är en viss huvudgrupp som levereras sent föreslås 

att en mall skapas för vilken data som ska föras in där alltså en kolumn innehåller numret på 

huvudgruppen. Författarna till denna rapport anser att lämpliga kolumner att ha med i lappen är 

plocklista, plockställe (Centrum, Norrmalm, Ute), plockdatum enligt SAP, önskat plockdatum 

från packning och verkligt plockdatum. Ytterligare fält som skulle vara till nytta är att skapa en 

kolumn som visar om materialet levererats sent eller inte, samt om packningen har ändrat 

datumet fler än en gång, och i så fall hur mycket. Den informationen kan vara till nytta för 

förrådet eftersom det kan ge indikationer på att de har fått för kort ledtid. Beroende på hur 

många plock som utförs och med vilken tidsaspekt mätningarna önskas utföras kan nya flikar 

skapas för nya veckor eller månader. Ett exempel på hur Excel-dokumentet skulle kunna se ut 

finns i Bilaga 10. 

Det som inte fungerar tillfredsställande med det extra flödet mellan förrådet och packningen 

idag är främst att datumen som sätts från packningen ofta ändras igen med kort varsel vilket gör 

det svårt för förrådet att planera sin verksamhet. Det är helt enkelt så att packningen måste 

börja planera sitt arbete med åtminstone tre dagar för att flödet ska bli bättre. Om allt material 

skulle vara hemma i tid skulle samtliga plocklistor stå på tisdagen i plockkön och de skulle 

därmed skrivas ut den dagen för att lämnas till packningen. Det som skulle ge den kortaste 

ledtiden är om packningen vill ha sakerna på plocklistan redan första dagen på packveckan, då 

skulle packningen behöva skicka tillbaka dem till förrådet direkt. Men om de inte vill ha 

materialet på lång tid är det bättre om de inte sätter ett datum som de sedan ändå måste ändra. 
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Det är då bättre att de har kvar listorna och sedan skickar tillbaka dem tre dagar innan de vill ha 

sakerna. Att de skickar tillbaka den lite senare gör att tillförlitligheten i datumet blir bättre och 

sannolikheten att de behöver ändra det satta datumet minskar, vilket styrks av Slack et al (2007). 

Samtidigt får förrådet den ledtid som de behöver för att plocka allt.  

Ytterligare ett problem kan ses med att felaktigt datum kommer att genereras i SAP. Det gäller 

att en del material plockas i Centrumförrådet, vilket innebär att det nya datumet måste 

distribueras till dem på ett bra sätt som gör att även de kan leverera enligt det nya datumet. 

Detta är viktigt eftersom packningen vill ha kompletta huvudgrupper levererade under en kort 

tidsperiod. För att detta ska fungera är det viktigt att rutiner sätts upp för hur plocken ska ske, 

detta behandlas dock vidare under åtgärden arbetssätt förråd. 

Det sistnämna problemet som tas upp i åtgärdsanalysen är att projektstöd gör avrop innan 

materialet är förrådslagt. Detta innebär problem för förrådet då de måste utföra visst arbete 

dubbelt. Åtgärden för detta är inte fullt så enkel som den kan verka. Första förslaget som 

författarna till denna rapport hade uppe var att flytta en spärr i SAP vilket innebär att det inte 

går att göra avrop innan allt material är förrådslagt. På grund av att SIT AB använder sig av WMS 

är det dock inte möjligt. När detta problem uppmärksammades började projektstöd att 

kontrollera att allt material som ingår finns på förrådet, vilket innebär att det tar något längre 

tid för projektstöd att utföra arbetet.  Det som går att göra i SAP är att skapa en specialrapport 

som visar om materialet finns i förrådet eller inte, men inte heller det är en smärtfri process. I 

och med Atlas-projektet ska alla arbeta på samma sätt med SAP vilket innebär att endast ett 

begränsat antal specialrapporter får användas, och om en ny ska skapas måste därför ett ärende 

skapas som ska godkännas av högre chefer i Tyskland. Hela processen tar omkring ett halvår, 

vilket innebär att projektstöd måste fortsätta att kontrollera allt material tills tillstånd fås. Att 

projektstöd har infört detta arbete minskar trots allt slöseriet då den totala tiden som det tar för 

dem att kontrollera materialet inte uppgår till den extra tid som förrådet lägger ner på att skriva 

ut listor som inte går att skriva ut. Detta bidrar till minimering av slöseri i form av överarbete 

enligt Ortiz (2006), Sörqvist (2004) samt Melnyk & Denzler (1996). 

8.3.3 Sammanfattning 
Nedanstående punktlista sammanfattar vad som, enligt detta åtgärdsförslag, bör genomföras. 

•  Projektstöd ska inte invänta klartecken från packningen innan avrop görs. 

•  Om materialet är förrådslagt till den dagen behovsdatumet är satt ska projektstöd skapa 

alla avrop som går på måndagen innan packveckan. De ska dessutom alltid skriva in 

fredagen innan packveckan i det fält där de ska ange ett datum. Om det inte är 

förrådslagt till den dagen då behovet är satt görs alltid avropen så fort materialet är 

förrådslagt och dagens datum anges istället. 

•  Förrådet utför manuell mätning vid behov. 
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•  Packningen ska börja planera sin verksamhet med tre dagars framförhållning, och inte 

ändra datumet flera gånger om det inte är absolut nödvändigt. Specialflödet där 

packningen ändrar plockdatumet manuellt kvarstår, dock ska de alltid överlämna listan 

till förrådet exakt tre dagar innan de vill ha det. Om de inte vill ha materialet om tre 

dagar ska de ha kvar listan. 

•  Projektstöd ska kontrollera att allt material är förrådslagt innan de skapar avrop. 

8.4 Arbetssätt förråd 
Det fjärde benet som har identifierats på Ishikawadiagrammet är arbetssätt förråd. 

8.4.1 Analys 
Förrådet på Norrmalm är relativt nystartat och har efter cirka ett års tid fortfarande vissa 

problem med till exempel systemen som används. De är väldigt systemkänsliga och det är stor 

arbetsbelastning, ofta med övertid som följd, vilket har lett till att de periodvis legat efter. 

Synkroniseringen mellan kundernas behov och leverans från förrådet har därför inte fungerat 

önskvärt. 

Mattsson (2002) delar upp processynkronisering i två dimensioner, kapacitetsdimensionen och 

materialflödesdimensionen. Båda dessa dimensioner ska maximeras för att få en process som är 

väl synkroniserad. För att kunna göra detta måste resurserna balanseras genom hela processen, 

så att kapacitetsutnyttjandet blir högt med få buffertlager som följd. Han poängterar dock att 

mindre buffertlager måste finnas för att balansera materialflödesdimensionen, då 

materialflödet aldrig är kontinuerligt. Mattsson (2002) förklarar att balansen inte bara kan 

uppnås genom att titta på kapacitet utan även ta hänsyn till störningar och vilken del i processen 

som är flaskhalsen för att kunna få ett jämnt flöde.  

Då förrådet har problem med att leverera i tid indikerar detta att det inte finns balans mellan 

kapacitetsdimensionen och materialdimensionen. Det bekräftas av att de regelbundet får 

använda sig av övertid för att komma ifatt. För att hantera sådan obalans har Mattsson (2002) 

tagit fram en begränsningsteori som går ut på att identifiera den trånga sektionen, se till att den 

använder maximal kapacitet genom att kontrollera att tillräckliga resurser finns och att 

störningar inte uppstår i inputen, anpassa resursutnyttjandet och sedan försöka öka 

produktionen i den trånga sektionen. Förrådet har sedan tidigare konstaterats vara en flaskhals, 

likvärdigt det Mattsson (2002) kallar trång sektion, och därför bör förrådets kapacitet och input 

ses över. 

Förrådet har två huvudsakliga resurser, personal och systemen de brukar. Eftersom förrådet 

använder sig av övertid vid behov kan det anses att maximal kapacitet med hänsyn till antal 

personal brukas, däremot gäller inte detsamma för systemen. Det finns idag problem med att få 

de fyra systemen att fungera önskvärt, bland annat gällande kommunikation mellan SAP och 

WMS, och dessutom finns det kapacitet i form av Twin-funktionen som inte utnyttjas. För att få 

en ökad synkronisering borde därmed kapacitetsdimensionen ökas genom att säkerställa att 



Kapitel 8 - Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag 

137 

 

systemen kan nyttjas fullt ut. Vad gäller input av material har det redan tagits upp att förrådet 

inte får plocklistor med material som är förrådslagt. Genom att åtgärda det, ökas 

materialflödesdimensionen eftersom störningar i materialflödet minskas. 

Mattssons (2002) resonemang styrks av punkten som berör automatisering i Melnyk & Denzlers 

(1996) sju strategier för att minska ledtid. De anser att automatisering bör göras om det finns 

nyare och bättre teknologi som kan förbättra ledtiden under förutsättningen att det är 

maskinresurser som är problemet och inte processen i sig. Eftersom förrådet har väldigt nya 

system har SIT AB redan tagit detta steg. Det kvarstår dock problem med att kapaciteten inte 

kan nyttjas fullt ut. Detta borde åtgärdas för att investeringen ska ha någon verkan på att 

effektivisera förrådet och minska ledtiden, som i dagsläget är för lång i vissa fall. 

En annan punkt som Melnyk & Denzler (1996) tar upp som en strategi för att minska ledtiden 

avser att förenkla processen. Det innebär att det som inte bidrar med något värde ska tas bort 

ur processen. Strularbetet som förrådet ägnar mycket tid åt är en sådan sak. För att kunna 

säkerställa att förrådet kan göra leveranser vid behov borde det aktivt arbetas för att minimera 

sådant. 

I resterande punkter trycker Melnyk & Denzler (1996) bland annat på att det är viktigt att det 

råder samförstånd mellan operationer som är involverade i en process och talar om att sätta 

upp gemensamma mål, bryta barriärer mellan operationer och integrera dem. Processen bör 

enligt dem förenklas och standardiseras så mycket som möjligt för att korta ledtider och göra 

det enklare och snabbade att hantera material och information. Mattsson (2002) styrker detta 

då han menar att en enkel och integrerad process skapar möjligheter för synkronisering.  

Det faktum att muntlig överlämning inte görs vid leverans från förråd till packning är ett 

exempel på möjlighet till förenkling. Vissa av förrådets personal gör det, men majoriteten gör 

det inte. Detta är något som, om det standardiserades, skulle skapa bättre synkronisering 

mellan packningen och förrådet. Speciallösningen som satts upp tillsammans med packningen är 

ett exempel på där förrådet har börjat med försök att integrera operationer. Där har de två 

operationerna gemensamt satt upp mål och integrerat sina arbetssätt. Det finns emellertid 

fortfarande saker som kan förbättras. Eftersom packningen arbetar på Norrmalm är det 

Norrmalmsförrådet som de har upprättat lösningen med men om den ska användas borde 

förrådet i Centrum integreras på ett bra sätt. Detta då problem uppstår i packningen när de inte 

får kompletta huvudgrupper levererade, vilket är resultatet av att Centrumförrådet inte 

integrerats. Oskarsson et al (2006) beskriver att problem kan uppstå när leverantören inte kan 

hålla den utlovade ledtiden och poängterar att det gäller både för tidiga och för sena leveranser. 

Det är precis det som händer då leveranser kommer från tre olika förråd och vid olika tidpunkter. 

Packningen får då tillfälligt lagra ej kompletta huvudgrupper tills allt material inkommit och 

måste avvakta med sina aktiviteter. 
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Packningens önskan är alltså att leveranser från samtliga förråd kommer samtidigt. Liker (2004) 

beskriver JIT som ett leveranssystem som gör det möjligt att leverera i små kvantiteter med kort 

ledtid. Poängen med JIT är enligt honom att rätt vara ska vara på plats i rätt kvantitet och i rätt 

tid. Det är det både förrådet och packningen eftersträvar, varför det borde vara intressant att se 

hur JIT kan tillämpas på flödet däremellan. Det finns flera positiva fördelar med JIT. Melnyk & 

Denzler (1996) nämner JIT som ett sätt att producera output med minsta möjliga ledtid och 

skapa möjlighet för ett jämnt och integrerat flöde. Lumsden (1998) tar upp ökad flexibilitet, 

större möjlighet att upptäcka fel, kortare köer och minskat utrymmesbehov som ytterligare 

fördelar. Allt detta är något som skulle gynna packningen med hänsyn till leveranser från 

förrådet. De svårigheter som finns med JIT är, enligt Waters (2002), att det måste vara väl 

förankrat i hela organisationen för att det förändrar sättet att arbeta på ett omfattande sätt. Det 

kan ta lång tid att införa och få accepterat och medför ökad stress i arbetsflödet, vilket inte 

skulle skapa positiv effekt på flödet i avropsprocessen. Om en JIT-lösning införs måste därmed 

alla berörda vara väl insatta i hur flödet ska fungera och eventuella negativa aspekter måste 

övervägas. 

Waters (2002) menar dock att JIT kan hjälpa företag att lyfta upp problem med flaskhalsar och 

opålitliga leverantörer till ytan istället för att dölja de bakom stora lager eller extra kapacitet. En 

viss form av JIT-influens på förrådets arbetssätt borde därmed hjälpa att komma tillrätta med de 

problem som finns. Oskarsson et al (2006) beskriver JIT-leveranser i form av kittning eller 

sekvensleveranser, där kittning innebär att materialsatser plockas ihop strax innan behovet och 

sekvensleveranser är ett system där material levereras i exakt rätt ordning. Det som packningen 

önskar är en slags kombination av de båda. Dels vill de ha huvudgrupperna i en viss ordning, 

vilket idag löses genom att de själva sätter plockdatumen på plocklistorna för huvudgrupperna, 

och dels vill de att material till en huvudgrupp ska läggas ihop till ett kit innan det levereras.  

Hur JIT-leveranser skulle kunna uppnås tas upp av Lumsden (1998). Han menar att det handlar 

om att arbeta på ett enkelt sätt med små beställningskvantiteter, hög beställningsfrekvens och 

enkla beställningsrutiner. Detta uppfylls till stor del av den speciallösning som finns mellan 

packningen och förrådet idag, varför en liknande lösning borde vara passande om JIT-leveranser 

vill uppnås.  

Om en liknande lösning väljs är de viktigt att besluta om hur nära inpå behovet leveransen ska 

ske. Vollmann et al (2005) menar att det optimala är att leveranserna ska ske precis när material 

ska användas. Detta innebär dock en risk för att kunderna står utan material om leverantören 

inte är väldigt pålitlig. På grund av detta är det ofta mer fördelaktigt att inte anamma JIT fullt ut, 

utan ha små lager som skydd för störningar. Eftersom förrådet som leverantör är systemkänsligt 

och har haft problem med att leverera i tid bör inte leveranserna ske i direkt anslutning till 

behov. Målet borde istället vara att leveranserna kommer inom ett tidsfönster, som Lumsden 

(1998) beskriver är ett vanligt sätt att använda inom JIT. Huvudsaken är, enligt honom, inte att 

leveranserna är korta eller snabba, utan att de kommer i tid. 
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Vollmann et al (2005) har en annan lösning som innebär att kunden, i detta fall packningen, 

skulle hämta materialet själva vid behov. De menar att om kunden själv sköter transporterna 

kommer det resultera i bättre information om förseningar och minskade osäkerheter i 

leveranserna. I dagsläget skulle detta dock inte vara praktiskt möjligt eftersom packningen i så 

fall skulle behöva hämta material på tre ställen. En lösning skulle kunna vara att samtliga lager 

levererar till en samlad plats och att packningen hämtar upp material därifrån. Dock råder idag 

brist på yta vilket gör att detta inte är genomförbart, och därmed är det inte en lösning som 

rekommenderas. 

Det sista som identifierats som en orsak till ojämnt flöde under arbetssätt förråd är det slöseri 

som sker i och med att märkning sker i både förrådet och packningen. Att det är förrådet som 

anses vara de som utför onödigt arbete är för att de är de som sätter på de felaktiga 

märklapparna. Enligt Ortiz (2006), Sörqvist (2004) och Melnyk & Denzler (1996) är sådant arbete 

som görs om flera gånger en bristande arbetsprocess och slöseri i form av överarbete. Slöseri 

ska enligt dessa författare elimineras och Womack & Jones (1996) uttrycker det som att 

identifiering av vart värdet finns ska göras och sedan utföra de aktiviteter optimalt. Märkning 

måste ske i förrådet, eftersom packningen inte annars skulle ha någon möjlighet att identifiera 

material för att sätta på de korrekta märklapparna. Det finns alltså värde i att de utför 

märkningen, men mer optimalt skulle vara att den korrekta märkningen gjordes från början. 

Förutsättningar för att förrådet ska kunna göra denna märkning måste därmed finnas och om 

det inte gör det borde det åtgärdas för att minska slöseriet i operationen. På så sätt kan flödet i 

processen bli jämnare. 

8.4.2 Åtgärd 
Åtgärder som borde göras med hänsyn till arbetssätt förråd har i åtgärdsanalysen konstaterats 

vara ökning av kapacitetsdimensionen, minimering av strularbetet, standardisering av valda 

arbetssätt samt integrering med förrådet på Centrum, leveranser från samtliga förråd inom ett 

rimligt tidsfönster samt märkning med korrekta märklappar istället för de med de gamla 

märklapparna. 

En ökning av kapacitetsdimensionen skulle uppnås om systemen som används på förrådet kan 

nyttjas fullt ut. Systemen är en kritisk resurs för förrådet, då samtliga måste fungera för att 

aktiviteterna i operationen ska kunna utföras. Under examensarbetets gång har flera av 

systemleverantörerna besökt förrådet för att försöka komma till rätta med de problem som 

upptäckts. Detta är ett steg i rätt riktning och det är leverantörernas ansvar. För en flaskhals 

som förrådet är det, enligt Mattsson (2002), viktigt att säkerställa att resurserna räcker till. Om 

inte problemen med systemen åtgärdas finns det en risk att flödet i avropsprocessen alltid 

kommer att vara ojämnt. Därför är det angeläget att någon aktivt driver detta från förrådets sida, 

någon som ställer krav på leverantörerna och ser till att det som inte fungerar faktiskt åtgärdas. 

Förslagsvis är denna person chefen för förrådet. Dock krävs det att han blir informerad av de 

anställda som arbetar med systemen om de problem som uppstår. Förslagsvis skulle problem 

som uppstått kunna tas upp som stående punkt på avdelningsmötet. 
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Som det tidigare beskrivits finns det lite tid för personalen att ägna sig åt att utarbeta 

fungerande arbetssätt och rutiner, men även om förrådet har väldigt mycket att göra kan det 

inte prioriteras bort. Det kommer bara att leda till att problemen kvarstår och material- och 

informationsflödet kommer inte att förbättras. Det kräver en viss investering i form av tid för att 

se till att förrådets system fungerar som de ska, men i det långa loppet förloras mer tid på att 

dagligen hantera systemfelen. Även när det gäller arbetet med strul har förrådet beskrivit att 

det är svårt att få tiden att räcka till för att hantera allt. Det finns tilldelade resurser i förrådet för 

att arbeta med strul, men de arbetar endast med att åtgärda och inte med att förebygga. 

Återigen bör det poängteras att det måste investeras i tid för att förebygga om problemen ska 

kunna minska. Är det omöjligt att få det att gå ihop med befintlig personal är en möjligt att 

tillsätta en extra resurs som arbetar främst med detta.  

För att kunna minimera strularbetet är det viktigt att veta vad det är som strular. Genom att 

dokumentera typ av strul och frekvens kan underlag fås för att gå vidare med förebyggande 

åtgärder. Det är dessutom viktigt att fastställa vem som ansvarar för problemet, till exempel 

felhantering i förrådet eller om tidigare operationer eller leverantörer har gjort fel. Den som är 

ansvarig för problemen måste också få vetskap om att problemen finns för att kunna åtgärda 

dem. Dokumentationen bör utföras regelbundet under perioder och gås igenom för att fastställa 

vad det är för strul som uppstår, med vilken frekvens och vad som måste göras för att åtgärda 

det. Den som ansvarar för åtgärden måste givetvis också delges om detta. Genom att synliggöra 

problemen på detta sätt skapas incitament för att lösa problemen och strularbetet kan på så 

sätt minimeras.  

Ett exempel på hur dokumentationen kan se ut finns i ett Excel-dokument finns i Bilaga 11. 

Dokumentet är enkelt uppbyggd med fem fält för den information som krävs för uppföljning. 

Sorteringsfunktioner har lagts till för att kunna välja till exempel vilken tidsperiod, orsak eller 

ansvarig som ska studeras. Uppföljningen av dokumentationen ska ske i samband med varje 

mätperiod. Kontinuerlig feedback till de berörda ansvariga bör också göras i samband med detta. 

Information om ifall problemet har förvärrats, varit oförändrat eller förbättrats sedan 

föregående uppföljning visar på ifall åtgärder som vidtagits har effekt eller om det måste göras 

något annat. 

När det gäller åtgärden för standardisering av valda arbetssätt och integrering med förrådet på 

Centrum har det redan tagits upp under åtgärder för otydlig process för avrop. Det som däremot 

inte tagits upp är standardisering av muntlig överlämning. Uppenbarligen har inte vikten av att 

muntlig överlämning kommunicerats till de anställda på förråd, vilket snarast borde göras av 

ansvarig chef. Det är en enkel åtgärd som inte kräver mycket från förråds sida, men som ändå 

skulle underlätta för packningen. En muntlig överlämning är dock inte möjlig att göra vid de fall 

då ansvarig packare inte finns på plats. En lösning på detta är att sätta upp en whiteboardtavla 

med kolumn för varje packare. Förrådspersonal kan då sätta upp plocklistan som levereras 

tillsammans med materialet under den ansvariges namn, vilket synliggör att en leverans har 

skett medan denne varit borta. I samband med en sådan åtgärd borde det också finnas en 
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tydligt angiven yta där material ska ställas som levereras när ansvarig packare inte finns på plats. 

På så sätt blir det enkelt för packaren att hitta materialet. 

I åtgärdsanalysen för arbetssätt förråd diskuterades möjligheten att inför JIT-influerade 

leveranser till packningen i syfte att få kompletta huvudgrupper levererade. Det konstaterades 

att det var riskfyllt att sätta upp ett system där leveranser sker precis till packningens 

behovstidpunkt. Som alternativ pekade teorin på att leveranser istället borde ske inom ett visst 

tidsfönster. Som avropsprocessen är tänkt är det egentligen det som ska ske. Förrådet får ett 

plockdatum och ska leverera till detta, vilket motsvarar leverans inom ett tidsfönster som är en 

dag. Det har dock varit svårt att få det här att fungera. Ett bidrag till att öka möjligheterna för 

förrådet att leverera enligt de satta datumen är att se till att systemen kan nyttjas fullt ut och att 

aktivt arbeta med att förebygga strul, så att ledtiden i förrådet kan kortas. Det är dock 

antagligen inte tillräckligt, då det är leveranser från tre olika förråd som ska koordineras. Detta 

kräver att alla berörda är väl insatta i hur flödet ska fungera. 

Det plockdatum som styr när leveransen ska göras sätts utav packningen och går endast via 

förrådet på Norrmalm. Plockning som sker inne och ute på Norrmalm borde därmed ha tillgång 

till det leveransdatum, men förrådet på Centrum måste även de vara inkluderade på ett tydligt 

sätt för att samtida leveranser inom åtminstone samma dag ska kunna ske. Denna kontakt kan 

hållas via mejl vilket redan idag utnyttjas i viss utsträckning men inte konsekvent. Förrådet i 

Centrum har inte fått någon information om vare sig att det fungerar dåligt från packningens 

sida eller att de ska invänta nya datum från packningen. Förslaget innebär att Centrumförrådet 

alltid inväntar ett mejl från Norrmalmsförrådet innan de skriver ut plocklistor som berör båda 

förråden. Mejlet skickas av Norrmalmsförrådet direkt när de får det nya datumet så att 

Centrumförrådet får tillräcklig ledtid för att plocka och skicka materialet. Mejlet bör innehålla 

information om vilket avrop det gäller och det datumet som packningen vill ha sakerna. 

Centrumförrådet kan då skriva ut listan ur SAP och skriva på ett nytt datum på listan för hand, 

precis som packningen gör på Norrmalm. Listan hanteras sedan när det är lämpligt för att 

packningen ska få materialet under rätt dag.  

Den mätning som diskuteras i åtgärden otydlig process för avrop kan med fördel utföras i 

samarbete med förrådet i Centrum och förrådet utomhus för att kunna mäta hur lång tid det är 

mellan leveranserna till packningen. Detta påvisar om det blir långt mellan leveranserna på 

grund av att någon av parterna ofta levererar efter det önskade datumet eller om någon av dem 

ofta levererar för tidigt, vilket gör att det är möjligt att hitta anledningar till de splittrade 

leveranserna. 

Den sista åtgärden som behandlas under arbetssätt förråd är det som berör märkningen. Enligt 

åtgärdsanalysen bör märkningen av de korrekta märklapparna ske i förrådet och inte i 

packningen. Det måste dock finnas förutsättningar för förrådet att göra detta. Det har under 

examensarbetets gång varit otydligt om vems ansvar det är att märka material med de korrekta 
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märklapparna. Ansvaret har tills för cirka ett år sedan legat på packningen, då det lades över på 

förrådet under förutsättning att de kunde skriva ut märklapparna i korrekt plockordning.  

Under det gångna året har det delvis ordnats så att märklapparna går att få ut i plockordning. De 

går att få ut efter vart materialet är placerat, höglager, hissautomat eller ute, men de kommer 

inte ut i exakt den ordning som de står på listan. Det har dock beslutats på högre nivå att det är 

tillräckligt för att förrådet ska ansvara för märkningen av de nya märklapparna. Beslutet har 

däremot inte förankrats hos förrådet på ett tydligt sätt eftersom de inte varit medvetna om att 

ett sådant beslut tagits, vilket är det första som måste åtgärdas för att skapa de rätta 

förutsättningarna för att förrådet ska ta över. Det innefattar att informera, instruera och 

säkerställa att aktiviteten tas med i de processbeskrivningar som finns för förrådet.  

Utöver att själva beslutet att förrådet tar över märkningen kommuniceras till de anställda finns 

det flera saker att tänka på. I dagsläget finns det endast en Atlas-skrivare tillgänglig på 

Norrmalm. Förrådet använder sig emellertid av tre stycken WMS-skrivare, då de plockar på de 

tre lagerplatserna hissautomaterna, höglagret och utomhus. För att det inte ska uppstå en 

flaskhals där alla behöver skriva ut märklappar samtidigt samt att det inte ska bli för mycket 

onödigt spring bör antalet Atlas-skrivare utökas till tre stycken. Annars är det risk för att det 

snarare orsakar mer störningar i flödet än vad som avhjälps. Dock kan det vara bra att först 

utföra ett pilottest där den befintliga skrivaren kopplas in så att den kan lagas, och sedan kan en 

av lagerplatserna skriva ut samtliga märklappar och distribuera dem tillsammans med 

plocklistorna. Om det visar sig fungera bra kan flera skrivare köpas in och placeras ut på de 

andra lagerplatserna. 

Så länge som märklapparna inte kommer ut i exakt plockordning, som de gamla lapparna gjorde, 

finns det möjligheter till förbättring. Anledningen till att det är skillnad mellan dem är att de 

gamla märklapparna skrivs ut via WMS och de nya skrivs ut via SAP. Den exakta lagerpositionen, 

vilken bestämmer plockordningen på listan, fås i WMS och denna kan inte SAP ta del av. SAP kan 

endast ta del av information på en nivå högre, det vill säga om materialet ligger i 

hissautomaterna, höglagret eller ute. Det tar därför onödig tid att matcha rätt material mot rätt 

märklapp, även om alla märklappar som tillhör material som plockas i exempelvis höglagret 

skrivs ut samtidigt. Författarna till denna rapport har inte en åtgärd för hur detta kan lösas, men 

vill trycka på att det borde fortsättas att leta efter en rimlig lösning. Det skulle spara mycket tid 

för förrådet och ledtiden för hela avropsprocessen skulle kunna kortas. Om Atlas-skrivaren 

installeras på Norrmalm finns det även en möjlighet att märklappar för löst material kan skrivas 

ut där, och den arbetsuppgiften skulle då flyttas från projektstöd till förrådet. 

8.4.3 Sammanfattning 
I nedanstående punktlista sammanfattas åtgärdsförslaget som ska förbättra arbetssättet i 

förrådet. Sedan följer en beskrivning av hur flödet utjämnas.  
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• Förrådet ska börja arbeta med att minska strul, till en början genom att dokumentera 

strulet för att se vad som sker oftast. 

• Förrådet bör införa muntlig överlämning till packningen vid leverans av material. 

Packningen ska även sätta upp en whiteboardtavla med en kolumn var där 

förrådspersonalen ska kunna sätta upp plocklistor som de har levererat om den 

ansvariga packaren inte finns på plats. 

• Förrådet på Norrmalm ska förmedla det nya datumet till förrådet i Centrum genom att 

mejla det nya datumet direkt när det kommer från packningen. Förrådet i Centrum i sin 

tur väntar på mejlet från Norrmalmsförrådet innan de skriver ut listan. Därefter skriver 

de på det nya datumet och inväntar rätt dag. 

• Förrådspersonalen ska koppla in Atlas-skrivaren så att den kan lagas och sedan föreslås 

att ett försök görs där förrådet märker med Atlas-lapparna från början. De måste dock 

informeras och instrueras om hur märkningen ska gå till. 

8.5 Otydliga triggers 
Den sista punkten som tagits upp som orsak till ojämnt flöde är en mindre sådan. Det är otydliga 

triggers och berör platslistan som projektstöd ska skicka till packningen samt listan för löst 

material som montaget ska skicka till projektstöd. 

8.5.1 Analys 
Triggning är, enligt Sader & Sorensen (2010), den signal som ska ge instruktioner om vad som 

ska göras och när. Signalen kan antingen vara generell som säger att arbete ska utföras så fort 

som möjligt så länge det finns material eller specifik från en efterföljande operation.  

För aktiviteten att skriva ut platslistan gäller, som det är tänkt att fungera, egentligen ingen av 

dessa signaltyper. Platslistan med det material som är stort och har kommit hem ska bara 

överlämnas en gång två veckor före packveckan, det är inget kontinuerligt arbete och det ska 

inte heller komma någon signal från packningen. Den enda kopplingen som finns till någon form 

av direkt trigger för aktiviteten är kopplingen till tidplanen, det vill säga att det ska göras två 

veckor före packveckan. Eftersom projektstöd glömmer detta har det dock uppstått en situation 

där packningen ringer och påminner projektstöd, vilket då fungerar som en specifik trigger. 

Frågan borde då ställas om triggningen för denna aktivitet borde förändras. Ett alternativ är att 

göra den specifik, det vill säga att komma överens om att packningen ska höra av sig när de 

behöver platslistan. Om inte måste det på något annat sätt tydliggöras när projektstöd ska 

utföra aktiviteten. Speciellt som det i dagsläget endast verkar vara en muntlig överenskommelse 

mellan projektstöd och packningen. 

Skapandet av den första listan för löst material är också en aktivitet som endast görs en gång. 

Triggningen för den kan dock anses vara mer generell än specifik, då listan ska fyllas på 

kontinuerligt allteftersom material som ska levereras löst monteras av. Anledningen till att 
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triggningen inte fungerar är att montaget prioriterar bort skapandet av listan vid tidsbrist, vilket 

leder till att projektstöd får ringa och fråga efter den. När det händer blir triggningen istället 

specifik. Det som främst borde förändras är montagets arbetssätt eftersom det ändå finns en 

någorlunda tydlig trigger som inte borde ignoreras. 

8.5.2 Åtgärd 
Den sista åtgärden som presenteras är att göra de triggers som idag är otydliga, tydligare. Denna 

åtgärd är en mindre åtgärd som inte kommer att förändra processen mycket utan mest gör att 

onödigt tjatande undviks, vilket kan leda till irritation.  

Gällande platslistan är ett alternativ som tas upp ovan att göra triggern mer specifik, enligt Sader 

& Sorensens (2010) definition, det vill säga att komma överens om att packningen ska höra av 

sig när de behöver platslistan, att behovet uppstår är en naturlig trigger vilket gör att detta blir 

tydligt. Triggningen skulle antagligen även förtydligas om den lades in som en punkt i tidplanen. 

Detta känns dock inte som en bra lösning eftersom det är en väldigt liten, och inte heller 

jätteviktig händelse och om sådana saker börjar läggas in kanske det skulle leda till att flera 

saker av den sorten skulle läggas in. Det skulle troligen leda till att tidplanen skulle bli jättestor 

och ohanterbar, och det är inte ens säkert att det skulle fungera som en bra trigger.  

Gällande listan för löst material är detta egentligen ingenting som glöms bort, utan det är 

snarare så att aktiviteten prioriteras ner på grund av att andra saker anses viktigare. Dom det 

ser ut idag har en person hyrts in till montaget för att sköta listan för löst material. I och med att 

detta kommer att bli denna persons huvudsakliga arbetsuppgift kommer troligtvis aktiviteten 

inte längre prioriteras bort och problemet kommer således att lösa sig. Det är dock en lång 

upplärningsprocess för personen i fråga i och med maskinens komplexitet vilket innebär att det 

kommer att ta en tid. I väntan på den processen är det dock rimligt att projektstöd ringer och 

påminner montaget de gånger som det glöms bort. 

8.5.3 Sammanfattning 
Åtgärden sammanfattas i nedanstående punktlista och en beskrivning av hur det jämnar ut 

flödet följer därefter. 

• Packningen hör av sig till projektstöd när de vill ha platslistan. 

8.6 Övriga åtgärder 
Under arbetets gång har ett antal mindre problem uppdagats som inte egentligen orsakar de 

ojämna flödena eller som ligger utanför det studerade systemet, och därför inte hör till de 

huvudsakliga åtgärderna i detta examensarbete. Dock är de av intresse att ta upp för att belysa 

att ytterligare åtgärder finns att arbeta vidare med. 

8.6.1 Löst material 
Listan för löst material lämnas två gånger till projektstöd för att de ska bulka in materialet i 

systemet. När den andra listan lämnas är det samma lista som första gången fast en uppdaterad 
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version. Det är dock inte säkert att allt som står på version ett står kvar på version två utan det 

kan ha blivit ändringar som innebär att material inte ska levereras löst längre utan är 

fastmonterad på maskinen. När detta händer brukar montaget antingen inte göra någonting 

utan materialet får stå kvar ändå, alternativt att de raderar raden från listan. Om de inte gör 

någonting är det omöjligt för projektstöd att veta om ändringen, och om raden tas bort är det 

svårt att upptäcka ändringen. Detta medför att listan för löst material alltså inte alltid stämmer, 

vilket medför att märklappar skrivs ut för en del material som sedan inte levereras löst utan 

skickas monterad på maskinen. 

För att packningen ska veta att allt material som ropats av inte kommer har en speciallösning 

där montaget skickar med de lappar som blir över så att packningen vet om att det inte kommer. 

Dock är det fortfarande angivet i systemet att packningen ska packa detta material och leverera 

dessa löst. Innebörden, om dessa inte rensas bort i efterhand, blir att det lagras material 

systemmässigt hos packningen som sedan aldrig ser ut som att det har skickats. Alltså bildas dels 

lager i systemet och dessutom går det inte att spåra materialet när det väl lämnar SIT AB. 

8.6.2 Packning och märkning av material 
Frågor har ställts till montageledare som arbetar på site och därmed är det de som tar emot 

leveranserna som skickas från SIT AB. Denna mejlkontakt resulterade i att vissa andra, för dem 

störande, aspekter uppdagades som gör deras flöden ojämna. Det första och mest 

uppmärksammade är att materialet på packlistan sällan stämmer överens med det som finns i 

lådan. Detta skulle kunna bero på att packningen inte packar enligt de packlistor som finns men, 

i och med att det faktiskt förekommer att material packas om på vägen till site, kan det även 

bero på andra saker, varför det alltså behöver undersökas vidare för att det ska vara möjligt att 

avgöra vart problemet verkligen ligger.  

Förutom detta nämner också många av dem att den märkning som sitter på materialet är 

bristfällig oavsett om det är märkt med rätt lappar eller inte. Den information som de anser sig 

behöva, och som oftast saknas är ritningsnummer, positionsnummer och eventuellt även 

huvudgrupp. Eftersom sitepersonalen ligger utanför det studerade systemet har ingen vikt lagts 

i att ta reda på varför denna information saknas. Det beror dock i vissa fall på att lapparna bleks 

eller faller bort, och i vissa fall på att informationen aldrig funnits på lappen. 

8.6.3 Plockning i förrådet 
Utifrån att tiden är knapp i förrådet och att systemen krånglar har förrådet skapat en ond cirkel, 

genom att saldot ofta är felaktigt. Om saker saknas på den platsen som det ska plockas, så 

plockas det på en annan plats utan att registrera det. På detta sätt byggs felen på varje gång 

någon gör ett felaktigt uttag. 

På grund av detta anser författarna till denna rapport att en grundlig inventering av lagret bör 

genomföras. Dessutom borde arbetssättet förändras så att uttagen görs på korrekt sätt, annars 

kommer detta problem att uppstå igen. 



 

9 Utvärdering 
Detta kapitel innehåller en utvärdering, med hänsyn till kostnader och interna risker, av de 

åtgärdsförslag som tagits fram

 Utvärderingen av åtgärdsförslagen ska enligt syftet göras med hänsyn till 

kostnader och interna risker. Nedan presenteras, för varje huvudorsak till ojämnt flöde, 

resultatet av vilka kostnader som påve

interna risker som har identifierats.

förs sist i kapitlet, där även en grov prioritering av åtgärderna görs. Frågor som besvaras i detta 

kapitel kan ses i Tabell 15 nedan.

Tabell 15 - Frågor att besvara i utvärderingen

Område Frågeställningar utvärdering
Kostnader Vilka kvalitetsbrist

Vilken 

Övriga interna 

risker 

Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, 
internt sett?

Effekt och 

genomförbarhet 

På vilket sätt kommer åtgärdsförslaget att utjämna flödet?
Finns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterliga
positiva eller negativa effekter med åtgärdsförslaget?

 

Cheah et als (2011) modell för kvalitetsbristkostnader har använts som stöd för 

kostnadsutvärderingen och för att kunna ge en up

schablonsiffror tagits fram i samrådan med personal på SIT AB. I 

hela uträkningarna för kostnadsförändringarna finns i Bilaga 12.

sammanfattning av kostnadsförändringar som tas upp för varje huvudorsak presenteras i kapitel 

9.6 Sammanfattning kostnader

Tabell 16 - Schablonkostnader som använts.

Förklaring 

Arbetskostnad, Finspång 

Antal projekt 

Antal maskiner som levereras

Antal avrop/huvudgrupper 

Antal arbetsveckor 

Antal arbetstimmar 
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Detta kapitel innehåller en utvärdering, med hänsyn till kostnader och interna risker, av de 

åtgärdsförslag som tagits fram samt en diskussion kring effekt och genomförbarhet

Utvärderingen av åtgärdsförslagen ska enligt syftet göras med hänsyn till 

interna risker. Nedan presenteras, för varje huvudorsak till ojämnt flöde, 

resultatet av vilka kostnader som påverkas av ett eventuellt införande av åtgärderna samt de 

interna risker som har identifierats. En övergripande diskussion om effekt och genomförbarhet

förs sist i kapitlet, där även en grov prioritering av åtgärderna görs. Frågor som besvaras i detta 

nedan. 

Frågor att besvara i utvärderingen. 

Frågeställningar utvärdering 
kvalitetsbristkostnader kan eventuellt påverkas av åtgärdsförslaget?

Vilken storlek på kostnadsförändringarna leder åtgärdsförslagen till?

Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, 
internt sett? 
På vilket sätt kommer åtgärdsförslaget att utjämna flödet?

inns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterliga
positiva eller negativa effekter med åtgärdsförslaget? 

Cheah et als (2011) modell för kvalitetsbristkostnader har använts som stöd för 

kostnadsutvärderingen och för att kunna ge en uppskattad kostnadsförändring har vissa 

schablonsiffror tagits fram i samrådan med personal på SIT AB. I Tabell 16 nedan visas dessa, och 

hela uträkningarna för kostnadsförändringarna finns i Bilaga 12. En mer övergripande 

tning av kostnadsförändringar som tas upp för varje huvudorsak presenteras i kapitel 

Sammanfattning kostnader. 

Schablonkostnader som använts. 

Ansatt schablon 

500 kr/h 

20 st/år 

Antal maskiner som levereras 50 st/år 

 20 st/maskin 

50 st/år 

8 h/dag 

Kapitel 9 – Utvärdering 

Detta kapitel innehåller en utvärdering, med hänsyn till kostnader och interna risker, av de 

effekt och genomförbarhet. 

Utvärderingen av åtgärdsförslagen ska enligt syftet göras med hänsyn till 

interna risker. Nedan presenteras, för varje huvudorsak till ojämnt flöde, 

rkas av ett eventuellt införande av åtgärderna samt de 

effekt och genomförbarhet 

förs sist i kapitlet, där även en grov prioritering av åtgärderna görs. Frågor som besvaras i detta 

påverkas av åtgärdsförslaget? 
storlek på kostnadsförändringarna leder åtgärdsförslagen till? 

Kommer ett genomförande av åtgärdsförslaget påverka SIT AB negativt, 

På vilket sätt kommer åtgärdsförslaget att utjämna flödet? 
inns det, förutom de som direkt berör utjämning av flödet, ytterligare 

Cheah et als (2011) modell för kvalitetsbristkostnader har använts som stöd för 

pskattad kostnadsförändring har vissa 

nedan visas dessa, och 

En mer övergripande 

tning av kostnadsförändringar som tas upp för varje huvudorsak presenteras i kapitel 
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Att antal projekt och antal maskiner som levereras inte är lika beror på att en kund kan beställa 

fler än en maskin. Vissa kostnader är dock kopplade till antal maskiner och vissa till antal projekt 

varför båda schablonsiffrorna behövs. Den tredje raden nerifrån i Tabell 16 motsvarar dels antal 

avrop som projektstöd gör och dels det antal leveranser som förrådet levererar till packningen, 

detta då varje maskin innehåller i snitt 20 huvudgrupper och varje huvudgrupp ropas av och 

plockas för sig. 

9.1 Sent material 
De åtgärder för att hantera problemen med det sena materialet som ska utvärderas berör att 

projektstöd ska fortsätta att skriva ut listor för sent material, att endast internprojektledaren ska 

jaga material, att inköp ska arbeta vidare med proactive planning samt att information om sent 

material ska vidarebefordras av internprojektledaren.  

9.1.1 Kostnader 
Aktiviteten att skriva ut listorna för material som kommer sent är något som redan görs idag och 

så länge andel material som kommer sent inte minskar eller ökar kommer inte nedlagd tid på 

detta förändras. Att internprojektledaren ska jaga material kommer inte heller att skapa några 

förändringar vad gäller total nedlagd tid i avropsprocessen, då arbetet endast kommer att 

förflyttas från projektstöd, såvida inte mängden sent material förändras. Det finns alltså inga 

kostnader som kommer att påverkas genom att SIT AB gör som föreslaget vad gäller detta. 

Som tidigare beskrivet är projektet med proactive planning något som SIT AB arbetat med före 

examensarbetets utförande, men åtgärden har dock tagits upp eftersom inputen sent material 

påverkas av detta och därmed påverkar avropsprocessen. Eftersom SIT AB redan infört projektet 

och inköp, som ska driva det, inte är med i det studerade systemet görs ingen 

kostnadsutvärdering på detta. Det känns dock relevant att lyfta upp den påverkan som det kan 

ha på de flöden, med avseende på sent material, som ansetts vara avvikande för att poängtera 

de kostnadsbesparingar som kan göras i denna del av avropsprocessen. 

I dagsläget läggs uppskattningsvis 0,5 h per maskin ner av projektstöd på att skapa listan för sent 

material och en grov uppskattning för den tid internprojektledaren samt projektstöd 

tillsammans lägger ner på att jaga material är 12 h per maskin. Detta tros dock vara lågt räknat 

eftersom det varierar väldigt mycket beroende på projekt. Med en timlön på 500 kr/h fås en 

kostnad på cirka 6 000 kr per maskin. En årskostnad för detta skulle alltså bli 312 000 kr. Om 

proactive planning kan minska andelen sent material med en viss procentsats borde därmed 

denna kostnad kunna minskas med samma andel. 

Vidare finns det även kostnader för eftersändningar och stillestånd på site som är kopplade till 

att material levererats för sent för att komma med i huvudleveransen från Finspång. Det finns 

idag inga mätningar på vad eftersändningarna beror på varför en uppskattning av potentiella 

kostnadsförändringar åtgärder för sent material skulle medföra är svår att göra. Utifrån mätdata 

kan det dock utläsas att det i snitt görs 10 eftersändningar per maskin. Detta är endast baserat 
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på eftersändningar som gjorts i systemet och alltså inte eftersändningar som är manuella. I en 

annan mätning kan det konstateras att 98 eftersändningar gjorts på 2 månader och att dryga 

60 % av dessa varit via systemet och knappa 40 % av dessa varit via manuella. Således kan det 

antas att ytterligare7 stycken eftersändningar görs per maskin i manuell form. Vid ett antagande 

att 40 % av det totala antalet eftersändningar per maskin beror på att material är sent och med 

en uppskattning att det tar projektstöd 0,5 h att administrera en eftersändning innebär detta en 

kostnad på cirka 1 700 kr per maskin och 87 000 kr per år. 

Till detta tillkommer kostnader för administration i förrådet, packningen av materialet samt 

kostnader för själva transporten. Spedition har svårt att uppskatta vad en eftersändning kostar. 

Det beror bland annat på mängden material och till vilket land det ska skickas. Vid ett antagande 

att eftersändningarna skickas med Posten skulle transportkostnaderna för eftersändningarna för 

en maskin uppgå till dryga 11 000 kr motsvarande 560 000 kr per år. Detta då det kostar 1 600 kr 

att skicka ett paket utomlands med posten som maximalt väger 20 kg. Kostnaderna kan givetvis 

variera och dessutom är det lågt räknat med vikten 20 kg för en eftersändning. Därutöver 

tillkommer administrativa kostnader för speditions arbete med eftersändningar, dessa tas dock 

inte upp. Totalt sett blir det alltså minst 19 000 kr per maskin eller 960 000 kr per år i form av 

kvalitetsbristkostnader som kan antas bero på att material kommer sent till Finspång. Det finns 

alltså står potential till kostnadsminskningar genom att åtgärda detta. Kan andelen sent material 

minskas med en viss procentsats med proactive planning borde därmed denna kostnad också 

kunna minskas med samma andel. 

Kostnadsförändringar för att internprojektledaren ska vidarebefordra information om sent 

material blir först och främst kostnad för den tid internprojektledaren får lägga på detta. 

Föreslaget är att detta görs under ett extrainsatt avropsmöte, vilket kostnaderna för presenteras 

nedan under utvärdering för bristande avropsmöte, kapitel 9.2.1 Kostnader. Kostnader som 

minskar är de för den tid som projektstöd och packningen idag lägger ned på att söka 

information om material som är sent. Projektstöd uppskattar att de lägger cirka 1 h per maskin 

för detta och packningen uppskattar också att de lägger 1 h per maskin, vilket skulle ge en 

besparing på 1 000 kr per maskin, alltså 50 000 kr per år. Sannolikheten att eftersändningar 

måste göras borde dessutom öka om information om sent material inte sprids. Detta då det 

finns risk att projektstöd avvaktar med avrop och packningen avvaktar med packning för länge 

på grund av att de inväntar material som är så sent att det inte hinner hem till Ex Work. 

9.1.2 Interna risker 
Denna åtgärd innebär inga större interna risker enligt författarna till denna rapport. Inga 

indikationer på det har heller framkommit under de intervjuer som hållits under utvärderingen. 

Ett par mindre interna risker har dock identifierats, och det behandlar främst ovilja. Det är 

internprojektledaren som har det yttersta ansvaret för att leveransen ska lämna Finspång i tid, 

men samtidigt är det inköparens ansvar att materialet kommer hem i tid. Det gör att det finns 

en risk att internprojektledaren inte tycker att det är deras ansvar att jaga på inköp med att få 

hem materialet. Om det dock skrivs in i deras processer och tydligt förmedlas att det faktiskt är 
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deras arbetsuppgift borde det dock inte vara något problem. Internprojektledarna är idag 

duktiga på att jaga hem materialet i tid till montaget, och därför borde det inte vara omöjligt att 

göra det till leveransen också. 

Gällande förmedlande av information gällande sent material finns en risk att 

internprojektledaren tycker att det är onödigt eftersom projektstöd ändå skriver ut listan för 

sent material. Det är visserligen sant, men syftet med detta förslag är att informationen ska 

komma fram tidigare för att undvika onödiga eftersändningar och allt material som står på listan 

är dessutom inte nödvändigtvis sent, varför den informationen inte är tillräcklig. 

9.2 Bristande avropsmöte 
Åtgärder som tagits fram för att förbättra bristerna med avropsmötet är att uppdatera 

checklistan för avropsmötet, säkerställa att internprojektledaren gör en noggrann kallelse till 

mötet, införa ett uppföljande avropsmöte samt att projektstöd ska fortsätta göra listan med 

saker som är kvar på förråd. Nedan utvärderas dessa med hänsyn till interna risker och 

kostnader. 

9.2.1 Kostnader 
En uppdatering av checklistan kräver att någon från projektstöd upprättar den nya checklistan 

skriftligt och ersätter den gamla i de anvisningar som används för avropsmötet. I Bilaga 9 finns 

ett förslag som med fördel kan användas som grund. Detta är en engångsinsats och tiden för det 

tar att göra det uppskattas vara försumbar varför inga kostnadsförändringar kan härledas till 

detta. 

Då internprojektledaren idag alltid kallar till avropsmöte och tiden för att bifoga relevanta 

dokument samt att uppdatera anvisningar för hur internprojektledarna ska utföra kallelsen kan 

anses försumbar kommer det inte innebära några kostnadsförändringar att säkerställa att en 

noggrann kallelse till avropsmötet görs. 

Införande av ett uppföljande avropsmöte skulle däremot innebära att ett beslut måste tas av 

ansvariga chefer samt att samtliga deltagare skulle behöva lägga tid på att förbereda och 

medverka på ett andra avropsmöte. Troligtvis skulle beslutet om ett andra möte tas upp under 

de regelbundna chefsmöten, ingen extra avsatt tid skulle behöva sättas till detta varför tiden för 

det kan anses försumbar. Under förutsättningen att det första avropsmötet hålls och genomförs 

på ett så fullständigt sätt som möjligt antas det att maximalt en timme skulle behöva avsättas 

för det uppföljande mötet. Detta då det första mötet är beräknat att ta en och en halv timme 

och det andra mötet inte skulle behöva ta lika mycket tid i anspråk.  Till detta antas, efter 

uppskattningar från flera parter, en försumbar tid för förberedelser tillkomma. Antal 

medverkande på ett avropsmöte beräknas till åtta personer. Dessa innefattar 

internprojektledare, projektstöd, delprojektledare för el, mekanik och core, spedition, packning 

samt en extra person för att representera övriga medverkande som exempelvis 

externprojektledare och delprojektledare för site som endast är med ibland. Ett uppföljande 
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avropsmöte skulle alltså innebära en kostnadsökning på 8 h á 500 kr/h, det vill säga 4 000 kr per 

projekt motsvarande 80 000 kr per år. 

Precis som för listan för sent material gör projektstöd redan idag listan för material som är kvar 

på förråd. Såvida inte mängden material som är kvar på förråd efter att alla avropen är gjorda 

förändras kommer inte kostnaderna för nedlagd tid på det att förändras. Med de åtgärder som 

ovan presenterats kan det dock förväntas att andelen material som är kvar på förråd kommer 

att minska. 

Utöver detta finns det också möjlighet till potentiell besparing för de eventuella eftersändningar 

som görs för att material har missats på avropsmötet och därför inte kommit med i 

huvudleveransen. Som tidigare nämnt finns det dock ingen statistik på orsaker till 

eftersändningar varför en potentiell kostnadsförändring inte kan uppskattas. Projektstöd menar 

dock att eftersom de gör listan med saker som är kvar på förråd fångas de flesta sakerna upp 

och eftersändningar kan undvikas. 

9.2.2 Interna risker 
Största delen av detta förslag har inte inneburit några indikationer på interna risker. Det gäller 

att uppdatera checklistan, att skicka en utförlig kallelse till mötet och att projektstöd fortsätter 

att skriva ut listan för material som finns kvar på förråd. Det som dock skulle kunna innebära en 

risk är att införa det extra möte som diskuteras. Risken med det är att det sänker engagemanget 

till ordinarie avropsmötet ytterligare eftersom det ändå finns ett möte till att ta upp saker på. 

Dessutom är SIT AB ett företag som har mycket möten och risken finns att det bara blir ett möte 

i mängden och därmed prioriteras bort, eller att det är svårt att hitta en tid som passar för 

samtliga behövda. 

Av de personer som detta förslag diskuterats med var åsikterna delade, vissa tycker att det är en 

bra idé, medan andra är mer negativt inställda. Detta är en risk i sig då en negativ inställning 

från början kan göra att det blir svårare att genomföra förändringen med positivt resultat. 

9.3 Otydliga processer för avrop 
Enligt den sammanfattande listan för åtgärder för otydliga processer för avrop har följande 

punkter tagits fram; projektstöd ska inte invänta klartecken från packningen, nya instruktioner 

för hur projektstöd sätter datum, manuell mätning i förrådet vid behov, ny utformning av 

specialflödet mellan packning och förråd samt att projektstöd ska kontrollera att material är 

förrådslagt innan de skapar avrop. Utvärdering av dessa åtgärder följer nedan. 

9.3.1 Kostnader 
Den första åtgärden som tas upp är att projektstöd inte ska invänta klartecken från packningen 

om de ska göra avrop. För detta tillkommer inga extra kostnader utan snarare minskar 

kostnaderna i och med att projektstöd och packningen inte behöver lägga tid på att upprätta 

kontakt med varandra rörande detta. Hur dessa kostnader förändras diskuteras dock i stycket 

nedan. 
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Vad gäller de nya instruktionerna för hur projektstöd sätter datum kommer inte själva 

utförandet av avropet förändras utan endast instruktionerna om vilken datum som ska skrivas in 

i systemet. Därmed kommer inte några kostnader för nedlagd arbetstid att förändras. Däremot 

innebär nya instruktioner att anvisningarna för hur projektstöd ska göra avrop måste 

uppdateras och ersättas. Som för uppdateringen av checklistan är detta en engångsutgift och 

kostnaderna beräknas till 2 000 kr då det uppskattas ta 4 h att utföra.  

Införande av nya instruktioner för avrop samt införandet av nästa åtgärd, att packningen 

omprioriterar datumen via förrådet, innebär att all kommunikation mellan projektstöd och 

packningen som berör när avrop ska göras och till vilket datum projektstöd ska begära datumet 

kan tas bort. I dagsläget uppskattar projektstöd att 2 h per maskin läggs på kommunikation via 

mejl, telefon och personlig kontakt, med packningen rörande detta. Packningen uppskattar 

samma tid till 2 h per maskin, vilket överensstämmer med projektstöds siffror. Detta inberäknar 

alltså kommunikationen för klartecken för avrop också. Eftersom båda funktionerna lägger ned 

denna tid borde en möjlig kostnadsbesparing således vara det dubbla antalet timmar á 500 kr/h, 

vilket ger 2 000 kr per maskin motsvarande 100 000 kr per år. 

För projektstöd kommer införandet av nya instruktioner för hur datum sätts i kombination med 

nästa åtgärd också förändra det faktum att de inte behöver kontrollera om förrådet plockar 

materialet. Tid som projektstöd lägger på detta är i dagsläget försumbar då förrådet under den 

senaste tiden inte legat lika mycket efter. Förrådet berörs också av denna åtgärd, men 

införandet av de nya instruktionerna kommer inte att innebära några förändringar i arbetssättet, 

mer än att avropen som projektstöd gör kommer att komma mer samlade. Förrådet kan inte se 

att något merarbete skulle skapas för deras del även om avropen kommer samlade, så länge allt 

material på avropen är förrådslagt. 

Det har även lyfts upp att det faktum att förrådet inte kan sätta det rätta plockdatumet från 

början innebär att förrådet inte kan utföra korrekta mätningar av hur väl de levererar i tid. Om 

det finns ett behov att detta och den åtgärd som tagits fram för att möjliggöra det införs, det vill 

säga manuell mätning, kommer det att innebära merarbete för förrådet. Dels är det 

upprättande av mätverktyget, förslagsvis ett Excel-dokument, och dels är det själva utförandet 

av mätningen. Upprättandet av mätverktyget är något som endast måste göras en gång och 

beräknas ta 3 h, motsvarande en kostnad på 1 500 kr. Att föra in mätvärden i en datafil liknande 

den som finns i Bilaga 10 uppskattas ta 5 minuter per avrop. Förutsatt att cirka 50 maskiner 

levereras per år och att varje maskin består i snitt av 20 huvudgrupper innebär detta 1 000 

leveranser av huvudgrupper från förrådet till packningen per år görs. Detta ger en kostnad på 

42 000 kr per år för att utföra mätningar manuellt. Skulle mätningen endast utföras under en 

kortare period för att utvärdera hur pass väl leveranser av huvudgrupper till packningen 

kommer i tid blir givetvis kostnaden mindre. För en månads mätning blir till exempel kostnaden 

3 500 kr. 
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Specialflödet mellan packningen och förrådet kommer enligt framtagen åtgärd att förändras vad 

gäller när packningen ska lämna listor hur lång tid före önskat plockdatum. Förfarandet med att 

skriva ut plocklistor och lämna över packlistor samt sätta nytt datum och lämna tillbaka listorna 

kommer fortfarande att vara detsamma. Några kostnadsförändringar kan därför inte identifieras 

med avseende på detta. Syftet med den nya utformningen av specialflödet är att packningen ska 

få en tydligare planeringshorisont för att minska sannolikheten att datum som är satta måste 

ändras samt att förrådet ska få lämplig ledtid för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta borde 

leda till att färre leveranser från förrådet till packningen måste göras om för att packningen inte 

vill ha materialet just då. Den eventuella tidsbesparingen detta skulle innebära anses dock 

försumbar då det inte händer särskilt ofta sedan införandet av speciallösningen mellan 

packningen och förrådet. Däremot bör det poängteras att det hände väldigt ofta före 

speciallösningens införande och att ta bort den igen, utan någon motsvarande lösning, skulle 

troligtvis innebära att problemen uppstår igen. 

Den sista åtgärden för otydliga processer för avrop är att projektstöd ska kontrollera att allt 

material är förrådslagt innan de skapar avrop. Projektstöd kommer i och med detta behöva 

lägga tid på att manuellt kontrollera materialets status. För varje avrop som skapas tar det enligt 

projektstöds bedömningar 5 minuter per avrop. För varje maskin är det uppskattningsvis cirka 

20 avrop som måste göras vilket, om timlön ansätts till 500 kr/h, leder detta till en 

kostnadsökning på knappa 1 000 kr per maskin, motsvarande 42 000 kr per år. Däremot kommer 

förrådet inte att lägga onödig tid på att försöka skriva ut listor med material som inte är 

förrådslagt. Förrådet bedömer att snittiden de får lägga ned på detta är tre dagar i veckan, vilket 

motsvarar i snitt tre dagar eller 24 h per maskin. Det har dock framgått att det inte går att 

kontrollera samtliga avrop, men en uppskattning är att det går att göra för 60 % av alla avrop 

Detta innebär alltså att en kostnadsminskning med dryga 7 000 kr per maskin eller 360 000 kr 

per år kan uppnås totalt sett.  

9.3.2 Interna risker 
Detta förslag kan innebära vissa interna risker, där det främst handlar om den manuella 

hantering av plocklistor som blir aktuell. När samtliga plocklistor skrivs ut på en gång blir det ett 

större antal listor att hantera, vilket naturligtvis innebär en risk att någon lista försvinner 

eftersom de även ska hanteras utskrivna under en längre tid. Det är således viktigt att det sätts 

upp tydliga rutiner för hur plocklistorna ska hanteras, speciellt för packningen som föreslås 

spara listan tills tre dagar före materialet måste vara plockat. 

Om förrådet vill mäta sina leveranser gentemot packning innebär det också en manuell 

hantering. Risken med detta är att de inte tar sig tid att varken genomföra eller följa upp 

mätningen då de redan är hårt belastade idag. 

Ytterligare en risk som har uppkommit gäller det att projektstöd inte ska invänta klartecken från 

packningen. I och med detta minskar kommunikation mellan packning och projektstöd och det 

finns en viss risk att projektstöd kommer att göra avrop med hänsyn till fel packvecka om 
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packningen beslutar att skjuta på den. Ett förslag för att minska denna risk är att packveckan för 

maskinen bekräftas under det uppföljande avropsmötet. På så sätt minskar även risken att 

packningen får hantera plocklistor under en längre tid, då plocklistorna kommer att skrivas ut i 

anslutning till packveckan. Kan en elektronisk lösning skapas så att pappershanteringen 

minimeras finns ytterligare potential att minska risken. 

9.4 Arbetssätt förråd 
Åtgärder för att förbättra arbetssättet i förråd har också tagits fram i syfte att utjämna flödet i 

avropsprocessen. Dessa är arbete med minskat strul, införa muntlig överlämning och sätta upp 

whiteboardtavla, förmedling av packningens datum till förrådet i Centrum samt att förrådet 

börjar märka med Atlas-lapparna, och utvärderas nedan med hänsyn till kostnader och interna 

risker. 

9.4.1 Kostnader 
Den första åtgärden, arbete med minskat strul är av en generell form. Givetvis kommer detta att 

kräva investeringar i form av tid från förrådets sida, vilket innebär en kostnad. Hur stor denna är 

beror på hur mycket tid som kan avsättas från förrådets sida. Vid ett antagande att en person 

utses till att endast arbeta med verksamhetsutveckling skulle kostnaderna motsvara en 

heltidstjänst, alltså drygt 83 000 kr per månad eller 1 000 000 kr per år. Anses det vara tillräckligt 

att endast gå igenom problem och möjliga förbättringar en gång i veckan vid ett morgonmöte 

skulle kostnaderna bli mindre. Vid ett antagande att 30 anställda ägnar 10 minuter åt detta vid 

ett sådant möte skulle kostnaderna bli cirka 10 000 kr i månaden motsvarande 125 000 kr per år. 

De eventuella kostnadsbesparingar som ligger i detta är också svåra, om inte omöjliga, att 

uppskatta. I dagsläget innebär problemen med systemen att de blir stillastående 

uppskattningsvis 5-10 h per vecka. Vid ett antagande att tre personer inte kan utföra sina 

arbetsuppgifter på grund av detta innebär de 15-30 h slöseri med tid i veckan motsvarande en 

kostnad på 380 000-750 000 kr per år. Stillastående tid är en kvalitetsbristkostnad och det kan 

dessutom leda till förseningar, extra arbete och övertid, vilket medför ytterligare 

kvalitetsbristkostnader. Exempelvis har förrådet inklusive godsmottagningen i snitt 80-160 h 

övertid varje vecka, vilket motsvarar en kostnad på 2 000 000-4 000 000 kr per år, exkluderat 

eventuell övertidsersättning. Varje förbättring som kan införas för att minska systemfelen eller 

minska övrigt strul borde således även minska dessa kostnader. Storleksordningen på dem är 

dock inte möjlig att uppskatta utan en omfattande analys av hur stora problemen är, vad de 

leder till och hur en förbättring påverkar dem. 

En mer konkret åtgärd vad gäller arbete med minskat strul är att dokumentera det periodvis för 

att få underlag för förbättringsmöjligheter. Att göra själva dokumentationen, exempelvis med 

ett mätverktyg liknande det i Bilaga 11, uppskattas ta 10 min per strul. Enligt förrådet är det 

rimligt att anta att de hanterar fem stycken strul per dag vilket ger en kostnad på knappa 

9 000 kr för att mäta under en månads tid. En uppföljning av insamlad data antas kräva ett möte 

på två timmar med en utvald grupp på cirka fem personer, vilket innebär en kostnad på 5 000 kr. 
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Vilka kostnadsminskningar som kan komma av det här beror helt på vad som kan utläsas ur 

mätdatan, vilka förbättringar som kan göras och vad de kostar att införa samt om och hur 

mycket dessa minskar strulet. Däremot kan det påpekas att förrådet i dag har motsvarande en 

heltidstjänst för tid som går åt att hantera strul, vilket ger en kostnad per år på 1 000 000 kr. Vid 

ett antagande att åtgärder kan sättas in, till följd av att orsakerna till strulet identifieras, som 

minskar strulet med 20 % innebär det en minskad kvalitetsbristkostnad på knappa 17 000 kr per 

månad eller 200 000 kr per år. Med ett kontinuerligt arbete och möjligtvis flera mätomgångar 

för att successivt reducera strulet kan ännu mer minskade kvalitetsbristkostnader uppnås. 

Vad gäller införandet av muntlig överlämning till packningen vid leverans av material kan detta 

inte antas medföra några direkta kostnader. Möjligtvis skulle det ta något längre tid för 

förrådspersonalen att leta upp den ansvarige packaren på packytan för att meddela leveransen 

muntligt, men den tiden anses vara försumbar. För att kunna göra överlämning om ansvarig 

packare inte är där föreslås sätta upp en whiteboardtavla, vilka i snitt kostar cirka 2 500 kr. 

En muntlig överlämning skulle för packningen innebära att de inte behöver lägga tid på att 

identifiera och leta efter material de inte vet har kommit. Denna tid uppskattas av packningen 

idag vara 5 h per vecka och vid ett antagande att den skulle reduceras med 50 % finns det 

därmed potential för minskade kvalitetsbristkostnader på cirka 5 000 kr per månad eller 

62 000 kr per år. Vidare tros detta leda till att risken för att oidentifierat material flyttas och 

sedan inte hittas eller glöms bort minskar. Det skulle i så fall leda till ytterligare 

besparingspotential i form av minskade beställningar för nytt material som ”försvunnit” samt 

eftersändningar för detta material. Det är dock omöjligt att uppskatta en sådan potential då det 

inte går att spåra hur mycket eftersändningar som beror på detta, men det är konstaterat att 

detta faktiskt sker i dagsläget. 

I åtgärder för otydliga processer för avrop konstaterades att specialflödet mellan packningen 

och förrådet på Norrmalm ska vara kvar. Packningen får dock inte bara leveranser från förrådet 

på Norrmalm utan även från förrådet i Centrum. Därför måste de nya datumen som packningen 

sätter även förmedlas till dem. En viss extra tid kommer förrådet på Norrmalm att få lägga på att 

skicka mejlen och en viss extra tid kommer förrådet i Centrum få lägga på att administrera 

listorna med de nya datumen. Vid ett antagande att det tar fem minuter per plocklista och 

förråd för att mejla eller administrera listor med nya datum beräknas detta ge en merkostnad på 

knappa 2 000 kr per månad motsvarande 21 000 kr per år om en plocklista som har material från 

båda förråden hanteras varje dag. 

Sista åtgärden som berör arbetssätt förråd är att förrådet ska börja märka med Atlas-lappar 

istället för märklapparna från WMS och helt ta bort märkningen i packningen. På detta sätt 

minskas antalet märkningar från två till en och den tid som sparas in innebär en minskad 

kostnad. Det tar för packningen idag motsvarande 1 h att märka en huvudgrupp med material 

från förrådet, vilket innebär 20 h per maskin. För förrådet tar det kortare tid, mellan 3 och 20 

minuter per huvudgrupp, eftersom de inte behöver matcha lapparna mot materialet. För en 
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maskin med i genomsnitt 20 huvudgrupper går det alltså åt cirka 4 h per maskin för märkning 

om ett medelvärde av tiderna för mätning används. Förutsatt att det tar lika lång tid för förrådet 

att matcha rätt märklappar mot rätt material som det tar för packningen kommer den totala 

tiden för märkning att kunna minskas med 4 h per maskin eftersom märkningen av WMS-lappar 

elimineras. Kostnadsminskningen skulle i sådana fall bli 2 000 kr per maskin och 100 000 kr per 

år. Skulle Atlas-lapparna dessutom kunna komma ut från SAP i rätt plockordning, borde förrådet 

kunna minska den totala märktiden med ytterligare 16 h per maskin motsvarande 8 000 kr per 

månad och 400 000 kr per år. 

Det bör dock poängteras att packningen idag endast gör Atlas-märkningen vid inspektion. 

Besparingens storlek kan därmed ifrågasättas. Däremot ska, enligt bestämmelser, märkningen 

göras och det faktum att förrådet tar över den medför ökad sannolikhet att det blir av. 

Kostnader som eventuellt uppstår på grund av att materialet inte är märkt med Atlas-lappen, 

exempelvis på site, kommer därför att minskas. Det krävs en grundligare analys av vilka slags 

kostnader som skulle kunna beröras krävs och någon uppskattning av omfattning görs därför 

inte. 

I samtal med förrådet har det också framkommit att för att kunna märka effektivt anser de att 

de behöver minst tre skrivare. Detta då de har olika lagerställen och att de annars skulle bli kö 

vid skrivaren. På längre sikt är det alltså möjligt att två skrivare till skulle behöva införskaffas för 

att inte skapa problem i förrådet. En investeringskostnad på 50 000 kr per skrivare skulle i så fall 

bli aktuell. 

9.4.2 Interna risker 
För dessa åtgärder gäller generellt att det finns risk att förrådet inte känner att de kan avvara 

den tid som krävs för att förbättra arbetssätten, då de har mycket att göra idag. Det kan kännas 

viktigare att på kort sikt lägga tid på att se till att de levererar till sina kunder i tid istället för att 

dokumentera strul eller jobba med leverantörer av system. 

En mer konkret risk är den att det finns risk att förrådet på Norrmalm glömmer att mejla det nya 

plockdatumet till förrådet i Centrum. I så fall kommer packningen inte att få hela huvudgruppen 

levererad och kommer att få fråga efter materialet. Det är i princip omöjligt att eliminera risken 

för att någon glömmer att mejla, så det är en risk som måste tas med i beräkningen för 

införandet av åtgärden. 

Den sista risken som identifierats med åtgärden för arbetssätt förråd är att det kan finnas en viss 

motvilja bland personalen. Detta för att det dels varit otydligt vems ansvar det egentligen är och 

att det dels kommer att ta längre tid att märka med Atlas-lapparna än vad det gör med WMS-

lapparna. Eftersom förrådet redan har stort tryck och märkningen innebär att extra tidsåtgång 

finns det risk att stressen ökar på förrådspersonalen. 
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9.5 Otydliga triggers 
Otydliga triggers är det minsta problemområdet och endast en åtgärd berör detta, att 

packningen ska höra av sig till projektstöd när de vill ha platslistan. 

9.5.1 Kostnader 
Denna åtgärd berör en aktivitet som utförs en gång per projekt och som idag kräver 

förhållandevis lite tid från både projektstöds och packningens sida. Åtgärden innebär en 

försumbar förändring i tidsåtgång och därför är det inte tal om några väsentliga 

kostnadsförändringar. 

9.5.2 Interna risker 
Inga interna risker har identifierats med denna åtgärd.  

9.6 Sammanfattning kostnader 
Nedan i Tabell 17 sammanfattas de saker som identifierats påverkas kostnadsmässigt. Ett 

minustecken framför kostnadsförändringen indikerar en potentiell besparingsmöjlighet för SIT 

AB och ett plustecken framför indikerar en potentiell kostnadsökning. 
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Tabell 17 - Sammanställning av samtliga kostnadsförändringar som identifierats i utvärderingen. 

Huvudorsak Påverkan av åtgärd Kostnadsförändring 
per maskin/projekt/ 
månad/gång 

Kostnadsförändring  
per år 

Sent 
material 

 

 

Antagande att proactive 
planning kan ge en 
minskning av sent material 
på x % 

- x % av 19 200 
kr/maskin 

- x % av 960 000 kr  

Vidarebefordra information 
om sent material 

- 1 000 kr/maskin - 50 000 kr 

Bristande 
avropsmöte 

Införa ett extra avropsmöte + 4 000 kr/projekt + 80 000 kr 

Otydliga 
processer 
för avrop 
 

 

Uppdatering av instruktioner 
för avrop 

+ 2 000 kr 
(engångsutgift) 

 

Minskad kommunikation 
mellan projektstöd och 
packning 

- 2 000 kr/maskin - 100 000 kr 

Upprätta mätverktyg + 1 500 kr 
(engångsutgift) 

 

Mäta manuellt i förrådet + 3 500 kr/månad + 42 000 kr 
Projektstöd kontrollera att 
allt material är förrådslagt 

+ 1 000 kr/maskin + 42 000 kr 

Antagande att förrådet 
slipper 60 % av strul med 
listor som ej kan skrivas ut 

- 7 000 kr/maskin - 360 000 kr 

Arbetssätt 
förråd 

Exempel på investeringar för 
att fokusera på förbättrade 
processer i förrådet 

+ 10 000-83 000 
kr/månad  

+ 125 000-1 000 000 kr 

Möjlighet till x % förbättring 
av strul 

- x % av 198 000-
396 000 kr/månad 

- x % av 2 375 000-
4 750 000 kr 

Dokumentera strul under en 
månad 

+ 14 000 kr 
(engångsutgift) 

 

Antagande att strul minskar 
med 20 % 

-17 000 kr/månad - 200 000 kr 

Sätta upp whiteboardtavla + 2 500 kr 
(engångsutgift) 

 

Antagande att tid för 
packningen att identifiera 
material minskas med 50 % 

- 5 000 kr/månad - 62 000 kr 

Mejla och administrera nytt 
datum för packning 

+ 2 000 kr/månad + 21 000 kr 

Minskad tid för märkning av 
material 

- 2 000-8 000 
kr/maskin 

- 100 00-400 000 kr 

Eventuellt införskaffa extra 
skrivare  

+ 100 000 kr 
(engångsutgift) 
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Tabell 17 ovan visar de potentiella kostnadsförändringar som kan uppstå vid införande av 

åtgärdsförslagen. Det bör påpekas att samtliga kostnader är grovt uppskattade och endast har 

som syfte att påvisa storleksordning på potentiella kostnader eller besparingsmöjligheter. Som 

kan ses i Tabell 17 är det varierande storlek på kostnadsförändringarna men generellt finns det 

stora möjligheter för SIT AB att inte bara utjämna flödet i avropsprocessen utan också uppnå 

kostnadsfördelar. Det som kan kommenteras är att det endast identifierats kostnadsökning för 

åtgärderna för bristande avropsmöte. Dock bör det lyftas upp att besparingspotential för 

exempelvis åtgärder för sent material kan kopplas till införande av ett andra avropsmöte, då det 

är föreslaget att information om sådant ska tas upp på just detta möte. 

9.7 Effekt och genomförbarhet 
Effekterna av åtgärdsförslagen diskuteras nedan övergripande för varje huvudorsak. 

Genomförbarheten diskuteras i samband med prioriteringen av åtgärdsförslagen och där ställs 

även åtgärdsförslagens effekt, både vad gäller utjämning av flödet i avropsprocessen och övriga 

positiv eller negativa aspekter, samt potentiella kostnadspåverkningar i relation till varandra. 

9.7.1 Sent material 
Det sena materialet påverkar hela kedjan eftersom det inte går att påbörja någon av 

avropsprocessens aktiviteter rörande det sena materialet förrän det hemkommer. När 

materialet sedan anländer har antingen ledtiden för passagen genom avropsprocessen kortats, 

vilket leder till ökat tryck på samtliga operationer för att de ska hinna skicka det med 

huvudleveransen. Alternativt leder det till att materialet inte hinner med huvudleveransen och 

då får det skickas med en eftersändning.  

Om andelen material som kommer sent minskar kommer den korrekta ledtiden att bibehållas 

för mer material vilket leder till mindre tryck på avropsprocessens operationer. Information om 

att saker inte kommer att hinna med i leveransen ger projektstöd och packningen större 

möjligheter att planera och på så sätt utjämna flödet då de inte behöver invänta material som 

inte kommer att hinna hem ändå. Att projektstöd slutar att jaga hem material bidrar inte till det 

utjämnade flödet direkt, men ansvarsfördelningen blir tydligare vilket är viktigt för att aktiviteter 

inte ska falla mellan stolarna. 

9.7.2 Bristande avropsmöte 
Avropsmötets brister gör att projektstöd måste lägga ner onödigt arbete på att reda ut 

oklarheter och problem. Om avropsmötets kvalitet förbättras kommer tid att frigöras som kan 

användas till värdeskapande aktiviteter. Dessutom kommer processen att bli jämnare i och med 

att större klarhet i vilket material som ska med i huvudleveransen och inte, vilket leder till att 

antalet avrop som görs i slutet av processen minskar. Detta leder i sin tur till att trycket på 

förrådet och packningen jämnas ut och möjligheten att planera ökar, och därmed kommer 

flödet även att behöva stoppas mer sällan. 
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9.7.3 Otydliga processer för avrop 
Utjämningen av flödet i detta fall består främst i att ledtiden i förrådet utjämnas. Den ska, enligt 

förslaget, alltid vara tre dagar vilket är rimligt utifrån deras synvinkel. Om ledtiden hålls kommer 

dessutom de senare ändringarna från packningen att minska då det är större sannolikhet att de 

ger rätt datum om tiden är närliggande.  

Förutom detta kommer tid i form av det slöseri, som förekommer när listor inte kan skrivas ut, 

att frigöras i förrådet om projektstöd kontrollerar att materialet är förrådslagt innan avrop görs. 

Det gör att tid kan läggas på att arbeta med värdeskapande aktiviteter. Dessutom ger en mer 

strukturerad lösning av omprioriteringen av datum en tydligare planeringshorisont av när de vill 

ha material med endast ett informationsflöde. En bra och tydlig planering från deras sida är en 

förutsättning för att flödet av material i processen ska bli korrekt och jämnt.  

9.7.4 Arbetssätt förråd 
Utjämningen av flödet i denna åtgärd gäller främst arbetsbelastningen i förrådet som genom att 

förebygga strul och arbeta för smidigare processer kan friställa mycket tid som kan användas till 

värdeskapande aktiviteter. Den muntliga överlämningen kan förenkla för packningen i 

planeringssyfte och även minska tid för identifiering av vad som är nytt och vad som är gammalt 

på ytan för leveranser från förrådet.  

Om leveranserna till packningen blir mer samstämmiga från de olika förråden, genom att 

förmedlingen till centrum blir tydligare, kommer det förenklas ytterligare för packningen. Tiden 

som läggs på märkning i packningen kommer också att försvinna, dock kommer förrådet istället 

att ta över den tiden. Skillnaden är att förrådets andra märkning kommer att försvinna och den 

totala tiden för hantering av material i avropsprocessen minskas därmed. 

9.7.5 Otydliga triggers 
Detta kommer inte leda till några större utjämningar utav flödet förutom den lilla ledtid som 

eventuellt sparas om packningen väntar med att höra av sig till projektstöd för att de tror att 

listan ska komma ändå. Det som däremot kan bli bättre är att irritationsmomentet försvinner. 

9.7.6 Prioritering 
I Figur 39 nedan presenteras en grov prioritering över åtgärdsförslagen med hänsyn till effekt 

och genomförbarhet. Varje punkt från sammanfattningarna av åtgärdsförslagen i kapitel 8 

Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag har en egen markör i Figur 39 och är färgkodade efter till vilken 

huvudorsak de hör.  Beteckningar för dessa kan också ses i Figur 39 och en större version av den 

samma kan ses i Bilaga 13.  
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Figur 39 - Effekt- och genomförbarhetsdiagram med de identifierade åtgärdsförslagen. 

De åtgärdsförslag som är placerade i den övre högra rutan, hög effekt och hög genomförbarhet, 

är de förslag som antas vara enklast att införa och som på mest verkningsfullt sätt skapar ett 

jämnare flöde i avropsprocessen och/eller innebär andra positiva effekter, som exempelvis 

kostnadsfördelar. Nedan motiveras kortfattat, för varje huvudorsak, förslagens placering i 

matrisen.  

Sent material – Svart färg 

A – Skriva ut listor för sent material. Detta är något som redan görs i dagsläget vilket innebär 

hög genomförbarhet och dessutom låg kostnadspåverkan. Förslaget bidrar till utjämnat flöde 

och minskade eftersändningar, men effekten förutsätter att åtgärd B genomförs. 

B – Internprojektledare jagar material. Likt åtgärd A bidrar detta till utjämnat flöde och 

minskade eftersändningar. Det är dock denna åtgärd som ger störst effekt eftersom A endast 

påvisar sent material. Däremot blir genomförbarheten för denna åtgärd större om åtgärd A 

genomförs. 

C – Proactive planning. Detta är den åtgärd som anses ha störst effekt att förbättra sent 

material och i längden det ojämna flödet i avropsprocessen. Material hemma i Finspång är en 

förutsättning för att avropsprocessen ska fungera. Genomförbarheten är låg med hänsyn till det 

omfattande arbete som krävs. 

D – Information om sent material. Åtgärden innebär ökad planeringsmöjlighet för projektstöd 

och packning, men effekten kan öka om mer planering faktiskt utfördes i packningen. 

Genomförbarhet för åtgärden ökar om åtgärd C genomförs.  
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Bristande avropsmöte – Blå färg 

E – Uppdatera checklista. Genomförbarheten för denna åtgärd är mycket hög. Det kräver små 

investeringar i både tid och pengar. Effekten är att avropsmötet blir tydligare och enklare att 

förbereda, framför allt för nyanställda, vilket troligtvis leder till högre kvalitet på mötet och 

minskad tidsåtgång till att reda ut oklarheter. 

F – Förbättra kallelse till avropsmöte. Även denna åtgärd är lätt att genomföra, endast 

uppdatering av anvisningar krävs. Åtgärden innebär möjlighet till bättre förberedelser inför 

avropsmötet, men det krävs även att de medverkande på mötet tar till sig information vilket gör 

effekten osäker. 

G – Uppföljande avropsmöte. Genomförbarheten påverkas negativt av att det finns en viss 

ovilja till att införa ett uppföljande avropsmöte och att det kan vara svårt att hitta en passande 

tid för samtliga medverkande. Åtgärden innebär utjämnat flöde i avropsprocessen, men leder till 

en viss kostnadsökning. Om denna åtgärd kombineras med åtgärd D ses dock potential till högre 

effekt både vad gäller kostnadsbesparingar och utjämnat flöde. 

H – Skriva ut på material kvar på förråd. Precis som åtgärd A görs detta redan idag, varför 

genomförbarheten anses vara hög. Effekten är främst att eftersändningar minskas, även om 

dessa tros vara ett fåtal. 

Otydliga processer för avrop – Grön färg 

I – Ta bort klartecken för avrop. Åtgärden kräver ingen större aktion, vilket innebär att den är 

lätt att genomföra. Den leder till minskade oklarheter kring hur avrop ska göras eftersom 

informationsflöden förenklas och dessutom leder den till tydligare planering av avrop, vilket 

medför jämnare flöden. 

J – Nya instruktioner för avrop. Genomförbarheten anses vara relativt hög.  I princip krävs det 

endast uppdaterade anvisningar för denna åtgärd, men den begränsas något av det faktum att 

det finns problem med sent material. Åtgärden tydliggör projektstöds arbete, minskar 

administreringen i förrådet samt underlättar planering för packningen i kombination med åtgärd 

L. Den är dessutom inte kostsam att genomföra. Högre effekt och genomförbarhet kan uppnås i 

kombination med åtgärd C. Effekten blir dessutom bättre om packveckans tidpunkt tas upp i 

kombination med åtgärd G. 

K – Manuell mätning i förråd vid behov. Åtgärden är lätt att genomföra förutsatt att förrådet 

har tid. Effekten är låg med hänsyn till utjämning av avropsprocessen, men den kan påvisa ifall 

leveranser till packning måste förbättras. 

L – Ny utformning av specialflödet. Denna åtgärd förutsätter att åtgärd J genomförs.  I sådana 

fall leder den till bättre planering för packningen med minskad risk för ändring av datum och 

främst jämnare materialflöde som följd. Eftersom en liknande lösning finns idag anses 

genomförbarheten vara hög, men effekt och genomförbarhet minskar på grund av risken med 
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att hantera plocklistor manuellt. Likt för åtgärd J ökar effekt och genomförbarhet om åtgärden 

införs i kombination med åtgärd G. 

M – Kontroll att material är förrådslagt. Åtgärden innebär visst administrativt arbete för 

projektstöd, men genomförbarheten anses vara generellt hög. Med hänsyn till att mycket 

onödig tid kan sparas in för förrådet samt att åtgärden kan generera en signifikant 

kostnadsbesparing anses effekten vara hög. Dock fungera det inte för samtliga avrop, vilket drar 

ned effekten något. 

Arbetssätt förråd – Röd färg 

N – Arbete för minskat strul. Bedömningen av genomförbarhet för denna åtgärd är mycket svår 

då det finns aspekter som att det inte går att påverka systemleverantörernas arbete fullt ut eller 

att det är högt tryck på förrådet och det kan vara svårt att finna tid till att leda 

förbättringsarbete. Åtgärden kan också innebära mindre saker, som exempelvis dokumentation 

av strul som är lättare att göra. Generellt anses åtgärden dock ha en lägre genomförbarhet. 

Effekten anses däremot vara hög då det finns potential att minska mycket övertid och 

stillastående arbete, även om det är svårt att bedöma även denna. 

O – Införa muntlig överlämning. Åtgärden är lätt att genomföra, men effekten kan diskuteras då 

packningen ska byta lokaler och leveranser till packningen därmed kommer att förändras. 

P – Förmedling av nytt datum till Centrum. Denna åtgärd anses ha relativt hög effekt då 

sannolikheten för samleveranser till packningen ökar och materialflödet därmed kan utjämnas. 

Effekten påverkas något på grund av att det kan vara lätt att glömma att skicka ett mejl. 

Däremot tar det inte så mycket tid och görs till viss del redan idag. 

Q – Atlas-märkning i förrådet. Genomförbarhet påverkas negativt då märklapparna inte 

kommer ut i plockordning och att det finns en viss ovilja till att införa märkningen samt att 

förrådet har hög belastning redan. Effekten är diskuterbar då packning inte gör märkning idag, 

men om de hade gjort det minskar den totala tiden för materialets hantering i avropsprocessen. 

Om det dessutom går att få ut märklapparna i plockordning blir både tids- och kostnadsåtgång 

mycket mindre, vilket leder till både högre effekt och högre genomförbarhet. Därmed finns det 

potential att kunna förflytta åtgärden till den övre högra rutan. 

Otydliga triggers – Lila färg 

R – Packning ber om platslista. Effekten av denna åtgärd är inte särskilt stor mer än att det blir 

något mindre kommunikation mellan projektstöd och packningen. Genomförbarheten anses 

dock vara hög, speciellt med tanke på att det redan görs idag. 
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10 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel besvaras examensarbetets syfte. Ytterligare aspekter som inte innefattas av syftet, 

så som rekommendationer och förslag på vidare arbete för SIT AB, tas också upp. 

I bakgrunden till detta examensarbete presenteras syftet som lyder:  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga den nuvarande avropsprocessen för leverans av 

gasturbinanläggningar och ge åtgärdsförslag på hur material- och informationsflödet i 

processen kan utjämnas. Åtgärdsförslagen ska utvärderas med hänsyn till interna risker och 

kostnader.  

Kartläggningen av avropsprocessen visar på en process med många delaktiga parter, vissa 

otydliga ansvarsområden samt ett antal avvikande flöden i förhållande till hur SIT AB har satt 

upp att processen ska utföras. Den fullständiga kartläggningen av avropsprocessen återfinns i 

kapitel 6 Kartläggning, där framför allt SIPOC-figurer med beskrivning av kunder, leverantörer, 

input och output för de studerade operationerna projektstöd, förråd, montage och packning är 

av intresse.  

Kartläggningen låg till grund för den analys av möjliga orsaker till det ojämna material- och 

informationsflödet som hittas i kapitel 7 Orsaksanalys. Identifierade orsaker är grupperade i ett 

Ishikawadiagram under fem stycken huvudorsaker; problem med sent material till anläggningen 

i Finspång, brister i avropsmötet som är inledande för avropsprocessen, otydliga processer för 

att internt göra avrop av material, bristande arbetssätt i förrådet rörande bland annat leverans 

av material till packningen, samt otydliga triggers för ett par aktiviteter. För samtliga av de 

identifierade huvudorsakerna har ett antal åtgärdsförslag av varierande omfattning tagits fram, 

totalt sett 18 stycken, vilka kan studeras närmare i kapitel 8 Åtgärdsanalys och åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslagen för sent material berör omfördelning och klargörande av arbetsuppgifter för 

att förtydliga ansvar för sent material samt fortsatt arbete med proactive planning. 

Internprojektledaren bör vara den som jagar hem material utifrån den lista för sent material 

projektstöd gör och även se till att information om status för sent materials förmedlas. Förslaget 

om fortsatt arbetet med proactive planning är den åtgärd som anses ha störst effekt av samtliga 

åtgärdsförslag, då det är det som tros bidra mest till att material kommer hem i tid till Finspång, 

vilket är en grundförutsättning för att avropsprocessens ska fungera utan problem. 

För att höja kvaliteten på avropsmötet föreslås tre relativt lätt genomförbara åtgärder i syfte att 

förtydliga förväntningar på avropsmötets medverkande och säkerställa att avropsmötet har fyllt 

sitt syfte. Dessa är uppdatering av checklista inför och kallelse till avropsmötet samt fortsatt 

utskrift av material som är kvar på förråd efter avrop. En åtgärd som, bland annat på grund av 

många medverkande, inte är lika lätt att genomföra är att införa ett uppföljande avropsmöte. 

Åtgärden tros dock ha en hög effekt då avropsmötets vikt förtydligas samt att andra punkter 
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som information om sent material och bekräftelse av packveckans start kan tas upp, vilket höjer 

effekten för andra framtagna åtgärdsförslag. 

Föreslagna åtgärder för att tydliggöra processen för avrop innefattar att ta bort klartecken för 

avrop, som i dagsläget ges av packarna till projektstöd, och även att upprätta nya instruktioner 

för till vilka datum projektstöd sätter avrop av material, från dagens datum till ett fast datum i 

samband med packvecka. Detta i kombination med åtgärdsförslaget att införa nya instruktioner 

för hur packningen omprioriterar förrådets plockdatum anses ha hög sannolikhet att utjämna 

flödet av material i avropsprocessen och dessutom minimera och effektivisera 

informationsflödesvägarna. Störst effekt, både med hänsyn till utjämning av flödena och till 

potentiell kostnadsbesparing, anses dock förslaget att projektstöd manuellt kontrollerar att 

material som avropas är förrådslagt för att minimera hantering av plocklistor i förrådet. Ett 

åtgärdsförslag på manuell mätning i förrådet har också tagits fram för att möjliggöra mätning på 

leveransprecision till packningen. 

För att förbättra arbetssättet i förrådet har en generell åtgärd berörande aktivt arbete för att 

minska strul presenteras, dock är effekt och genomförbarhet svårt att bedöma för denna åtgärd. 

Ett exempel på att införa en tidsbegränsad dokumentation av strul för att få underlag till 

förbättring visar däremot på att det finns potential att både frigöra tid och väsentligt minska 

kostnaderna för strularbete. Två mindre förslag berör muntlig överlämning vid leverans av 

material till packningen för att underlätta för dem att få kontroll över levererat material samt 

förmedling av nytt plockdatum till förrådet i Centrum för att öka sannolikheten att samhörande 

material leveras inom ett rimligt tidsfönster. Det sista tros ha hög effekt på att utjämna 

materialflödet. Sista åtgärden för förrådet är att de bör överta märkningen av korrekta 

märklappar. Detta skulle minska tiden för hantering av material i avropsprocessen. Skulle det 

även gå att lösa så att märklapparna går att få ut i plockordning ses stor potential att minska 

materialets ledtid ytterligare samt avsevärt minska kostnaderna. 

Sista området för åtgärdsförslag är otydliga triggers och där ges förslag på att packningen ber 

om platslista istället för att tydliggöra för projektstöd när behovet uppstår. Förslaget anses ha 

relativt låg effekt, men minskar irritationen över att det glöms bort. 

Vad gäller utvärderingen av åtgärdsförslagen kunde inga omfattande interna risker identifieras. 

Besparingspotential har däremot påvisats för flera av åtgärderna, men allra mest för proactive 

planning, kontroll att material är förrådslagt, arbete för minskat strul i förrådet samt införa 

korrekt märkning i förrådet. Det bör också poängteras att samtliga åtgärder tagits fram i syfte 

att utjämna material- och informationsflödet, vilket bland annat ger generellt kortare ledtider, 

som kan leda till kostnadsbesparingar som inte går att uppskatta i dagsläget. Utvärderingen visar 

på att det i första hand bör fokuseras på att tydliggöra processen för avrop, då åtgärder för det 

har störst kombinerad effekt och genomförbarhet. Största effekt av allt tros dock proactive 

planning ge, varför det också är ett viktigt område att koncentrera sig på. Den fullständiga 

utvärderingen kan ses i kapitel 9 Utvärdering. 
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Rekommendationer till SIT AB gällande resultatet av detta examensarbete är att främst 

genomföra de åtgärder som anses ha hög effekt och hög genomförbarhet. Det bör också vägas 

in att kombinationer av vissa åtgärdsförslag tillsammans kan ge totalt högre effekt. För samtliga 

åtgärder krävs det förmedling till alla berörda anställda, så att alla är införstådda med syftet och 

med formen av åtgärden. Ett antal områden där det identifierats möjligheter till förbättringar 

för avropsprocessen men som inte ingått i det studerade systemet har presenterats. Dessa 

rekommenderas SIT AB också att titta noggrannare på. Framför allt gäller det leveransprecision 

från externa leverantörer där vi upptäckt brister som till stor del påverkar flödena i 

avropsprocessen. Med tanke på den höga andel eftersändningar som SIT AB har kan det också 

lyftas upp att en mätning av vad dessa beror på kan påvisa vad i avropsprocessen som behöver 

förbättras. Slutligen vill vi göra reservationer för att vissa förutsättningar kan ha förändrats 

under examensarbetets gång. I så stor utsträckning som möjligt har det tagits hänsyn till detta, 

men det bör tas i beaktande vid ett eventuellt införande av åtgärder. 
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11 Reflektioner 
Detta kapitel syftar till att reflektera över examensarbetet, vad som påverkat positivt och vad 

som påverkat negativt. Här lyfts också upp hur rapporten har bidragit rent akademiskt samt vad 

som kan drivas vidare utifrån vad som har presenterats i rapporten. 

Detta examensarbete har utförts under cirka ett halvår och flera personer, både inom och 

utanför SIT AB, har varit mer eller mindre delaktiga. Främst har arbetet bestått av positiva 

erfarenheter, men under examensarbetets gång har vi även stött på vissa svårigheter. Den 

största svårigheten har varit att balansera storleken på det studerade systemet. Vi har velat 

studera en så pass omfattande del av avropsprocessen att problematiken med och orsaker till 

det ojämna flödet kunde fångas upp, men samtidigt tillräckligt liten så att den varit hanterbar 

med hänsyn till exempelvis datainsamling.  

Som det har framgått i arbetet finns det flera områden och funktioner på SIT AB som påverkar 

avropsprocessen, men som inte kunnat studeras då det inte hade varit rimligt inom 

tidsbegränsningen. Vi är dock nöjda med omfattningen av det studerade systemet samt det 

resultat som presenterats och anser att möjliga faktorer som avgränsats men som ändå troligtvis 

påverkar avropsprocessen i större utsträckning har lyfts upp och kommenterats. Genom att 

tidigt sätta systemgränsen och sedan konsekvent hålla oss till den tror vi att vi kunnat belysa och 

åtgärda de problem vi identifierat på ett bra sätt. Hade vi valt att utöka gränserna under 

arbetets gång, när vi såg att det fanns ytterligare intressanta områden utanför det studerade 

systemet, tror vi att det hade lett till att en grövre och mindre korrekt kartläggning hade fått 

gjorts, vilket inte hade gynnat resultatet. 

En av de mest positiva aspekterna och en utav framgångsfaktorerna med arbetet har varit SIT 

AB:s anställdas inställning till vårt examensarbete. Samtliga har utan invändningar delat med sig 

av sina erfarenheter, åsikter och kunskap och varit en tillgång för vår datainsamling och våra 

analyser. Genom deras positiva attityd har vi fått gynnsamma förutsättningar för att genomföra 

en grundlig kartläggning och orsaksanalys. En mer avvaktande inställning från deras sida tror vi 

hade försvårat vårt arbete och inte lett till ett lika bra resultat. 

Vad gäller genomförandet generellt anser vi att rapporten och framför allt kartläggningen har 

fått en tydlig struktur i och med användandet av SIPOC-modellen. Vi är även nöjda med 

referensramen, som togs fram genom iterativa genomgångar av litteratur och artiklar, i den 

bemärkelsen att tydliga och relevanta frågor med hänsyn till syftet kunde ställas i 

uppgiftspreciseringen. Det ledde till att problematiken med det ojämna flödet kunde lyftas fram 

i kartläggningen och att orsaker till det kunde identifieras i orsaksanalysen. 

Däremot önskar vi att mer konkret teori om åtgärder hade kunnat påträffas och presenterats i 

referensramen. Vi är nöjda med de åtgärder som tagits fram, men vi anser vissa åtgärder hade 

kunnat underbyggas något mer med teori. I och med att detta är en fallstudie, där en specifik 
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situation studeras, är det naturligt att det kan vara svårt att hitta teori som är direkt kopplad till 

sakfrågan och mer allmängiltig teori har därmed fått tillämpats.  

Själva kartläggningen och orsaksanalysen där vi lyfte upp problemen som fanns och orsakerna 

till dem var nog dessutom det som bidragit mest ur SIT AB:s synvinkel. Personalen på SIT AB är 

vana att arbeta med verksamhetsutveckling och har under hela examensarbetet varit delaktiga i 

våra resultat. Det har lett till att de redan innan arbetets och rapportens färdigställande har 

påbörjat implementering av vissa åtgärder, vilket är positivt men det har också lett till att vi fått 

lägga fokus på att säkerställa att de åtgärder vi tagit fram varit akademiskt förankrade. Detta 

eftersom en viss del av framtagandet av förslagen diskuterats fram under möten med 

handledarna och den akademiska förankringen i de fallen gjorts vid ett senare skede. Det hade 

alltså varit lätt att bara följa med strömmen av entusiasm från SIT AB:s sida. 

När det kommer till metod och utförande av kartläggning samt uppgiftspreciseringen som legat 

till grund för den är vi också nöjda med hänsyn till den generella applicerbarhet som vi anser 

finns. SIT AB och många andra företag verkar i en miljö där konkurrensen hårdnar varje dag till 

följd av globalisering och snabb IT-utveckling. Kraven på företag att leverera högkvalitativa 

produkter med allt kortare ledtider till allt fler kunder ökar. Investeringar i ny teknik och 

effektiviseringar i allmänhet blir därför allt viktigare för att uppfylla kundernas krav. 

Grundläggande förståelse för verksamheten är, som vi tagit upp på flertalet ställen i rapporten, 

en förutsättning för effektiviseringsmöjligheter och förbättringsarbete. I ett led att söka 

förbättringsmöjligheter, speciellt med hänsyn till ojämna flöden, anser vi att våra 

frågeställningar och metod för att utföra en kartläggning är tillämpbar på de flesta företag. 

Främst den beskrivande delen av kartläggningen, men även den analyserande delen, tror vi 

dessutom kan användas som grund för framtagande av förbättringsåtgärder med varierande 

syften. Det skulle möjligtvis behöva läggas till eller tas bort vissa specifika frågeställningar för att 

få ett optimalt resultat, men som utgångspunkt anses den vara relevant och därutöver 

akademiskt förankrad med modern och väsentlig teori. 

Slutliga reflektioner som vi vill dela med oss av är de som berör framtida arbete och studier. Vi 

anser att tillämpningen av kombinationer av push- och pullstyrning, även på en mindre process 

som avropsprocessen, skulle vara av intresse att studera vidare. Vanligen väljer företag att styra 

på antingen det ena eller det andra sättet, men under vissa förutsättningar som i fallet med 

packningens och projektstöds olika planeringshoristonter, kan det vara gynnsamt att titta på en 

hybridlösning. 
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Bilaga 1 – Sökord 
I denna bilaga presenteras de sökvägar och sökord som använts för att hitta de referenser som 

använts i detta examensarbete. Referenserna är uppdelade i böcker, artiklar och webbsidor för att 

tydligare skilja på sökvägar. Bilagan avslutas med en sammanfattande tabell, där kopplingarna mellan 

referenserna och teoriområden i rapporten presenteras. 

Böcker 
Nr. Titel Författare Sökväg Sökord Antal 

träffar 
Datum 

1 The New Lean Toolbox – 

Towards fast, flexible flow 

Bicheno J Lån av SIT AB - - - 

2 Seminarieboken – att 

skriva, presentera och 

opponera 

Björklund M, 

Paulsson U 

Tidigare 

kurs-

litteratur 

- - - 

3 

 

 

Supply Chain Logistics 

Management. 

 

Bowersox D.J, 

Closs D.J, 

Cooper M.B 

LiU Bibl. 

Katalog 

operations 

manage-

ment 

109 110202 

4 Logistics and Supply Chain 

Management – Creating 

Value-Adding Networks 

Christopher M Libris supply 

chain 

manage-

ment 

236 110217 

5 Production Simplified – A 

Plain-Language Guide to 

the World´s Most Powerful 

Production System 

Dennis P Lån av SIT AB - - - 

6 Operations Management Hill T Libris operations 

manage-

ment 

253 110202 

7 Fundamentals of Logistics 

Management 

Lambert D.M., 

Stock J.R., 

Ellram L.M 

Via 

referenslista 

- - - 

8 The Toyota Way – 14 

Management Principles 

from the World’s Greatest 

Manufacturer 

Liker J.K. Lån av SIT AB - - - 
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9 Logistikens grunder Lumsden K Lån av SIT AB - - - 

10 Lean Six Sigma for Supply 

Chain Management – The 

10-Step Solution Process 

Martin J.W. Libris logistics 

manage-

ment 

285 110202 

11 Production and operations 

management: an applied 

modern approach 

Martinich J.S. Libris operations 

manage-

ment 

253 110203 

12 Logistik I försörjningskedjor Mattsson S-A Lån av SIT AB - - - 

13 Operations Management – 

A Value-Diven Approach 

Melnyk S.A., 

Denzler D.R. 

Libris operations 

manage-

ment 

253 110202 

14 Produktionsekonomi Olhager J Tidigare 

kurs-

litteratur 

- - - 

15 Kaizen assembly: design, 

constructing and managing 

a lean assembly line 

Ortiz C.A. LiU Bibl. 

Katalog 

kaizen 14 110202 

16 Modern Logistik – för ökad 

lönsamhet 

Oskarsson B, 

Aronsson H, 

Ekdahl B  

Tidigare 

kurs-

litteratur 

- - - 

17 Arbete och teknik på 

människans villkor 

Osvalder A-L, 

Rose L, 

Karlsson S 

Tidigare 

kurs-

litteratur 

litteratur 

- - - 

18 Operations Management Slack N, 

Chambers S, 

Johnston R 

LiU Bibl. 

Katalog 

operations 

manage-

ment 

109 110202 

19 Operations Strategy – 

Focusing Competetive 

Excellence 

Stonebraker 

P.W.,  Leong 

G.K. 

Hylla 

management 

på LiU bibl. 

- - 110203 

20 Ständiga förbättringar Sörqvist L Hylla 

management 

på LiU bibl. 

- - 110217 

21 Manufacturing Planning 

and Control for Supply 

Vollmann T.E., 

Berry W.L., 

Libris supply 

chain 

236 110202 
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Chain Management Whybark D.C.,  

Jacobs F.R. 

manage-

ment 

22 Operations Management – 

Producing Goods and 

Services 

Waters D LiU Bibl. 

Katalog 

operations 

manage-

ment 

109 110203 

23 Lean thinking: banish 

waste and create wealth in 

your corporation 

Womack J.P., 

Jones D.T. 

Libris lean manu-

facturing 

29 110203 

Artiklar 
Nr. Titel Författare Sökväg Sökord Antal 

träffar 
Datum 

24 Tracking hidden quality costs 

in a manufacturing 

company: an action research 

Cheah S-J, 

Shahbudin 

A.S., Taib F 

Emerald poor 

quality of 

costs 

15560 110121 

25 Schools in logistics research? 

– A methodological 

framework for analysis of the 

discipline 

Gammelgaard 

B 

Tidigare 

kurslitteratur 

- - - 

26 Push and pull strategies for 

controlling multistage 

production systems 

Grosfeld-Nir A, 

Magazine M, 

Vanberkel A 

Busniess 

Source 

Premier 

push and 

pull 

1382 110125 

27 Performance improvement: a 

total poor-quality cost 

system 

Harrington H.J. Emerald poor 

quality of 
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15560 110221 

28 Manufacturing control with 

a push-pull approach 

Huang C.C., 

Kusiak A 

Busniess 

Source 

Premier 

push and 

pull 

1382 110125 

29 MCC decision matrix: a tool 

for applying strategic logic to 

everyday activity 

Nicholls J Emerald decision 

matrix 

9678 110221 

30 Push and Pull in 

Manufacturing and 

Distribution Systems 

Pyke D.F., 

Cohen M.A 

Busniess 

Source 

Premier 

push and 

pull 

1382 110125 

31 A new technique for 

modelling production control 

Sader B.H., 

Sorensen C.D. 

Scopus push + 

pull + 

526 110120 
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schemes in manufacturing 

systems 

process 

32 The Happy Marriage of Push 

and Pull 

Steinbrunner 

D 

Busniess 

Source 

Premier 

push and 

pull 

1382 110125 

33 Effective  methods for 

measuring the cost of poor 

quality 

Sörqvist L Emerald cost of 

poor 

quality 

18075 110221 

34 Push, pull, or hybrid control 

in supply chain management 

Takahashi K, 

Nakamura N 

Busniess 

Source 

Premier 

push and 

pull 

1382 110125 

35 Improving the definition and 

quantification of quality 

costs 

Yang C.C. Busniess 

Source 

Premier 

cost of 

poor 

quality 

905 110221 

Webbsidor 
Nr. Titel Författare Sökväg Sökord Antal 

träffar 
Datum 

36 www.wikipedia.org - - lean 

manu-

facturing 

1 110124 

Figur 40 nedan visar vilken litteratur som använts inom de olika teoretiska områdena. 

 

Figur 40 - Kopplingar mellan referenser och teoriområden. 
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Avropsprocessen – Tänkt flöde

P
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n
.

F
ö
rr
å
d

M
o
n
ta
g
e

P
ro
je
k
ts
tö
d

Gör lista - ej 

hemkommet material

Godsmottag 

material

Avropsmöte –

Information om 

vad som ska 

ropas av samt 

kundnummer 

(input)

Skriv protokoll

Skapa 

transport
Skapa avrop

Bulka 

material lista 

1 Bulka 

material lista 

2

Skapa lista 

kvar på 

förråd
Skapa avrop 

- löst material

Skriv ut & skicka 

märklappar löst 

material

Mejl med 

transportnr

Förrådsför 

material

Skriv ut 

plocklista
Plockkö

Plocka 

LA01
Märk

Plocka 

LA02

Leverera

Mäta material
Beställa 

packlådor
Pärm m. 

transport

Märk om 

material

Packa 

material

Märk

Märk

Leverera

LevereraPlocka ute

Fyll i löst 

material lista 

1
Fyll i löst 

material lista 

2

Montera av 

löst material

Märk löst 

material

Leverera löst 

material

Skriv ut 

packlista och 

märk

Gör lista - hemkommet 

material

Förrådsfört 

material

Skapa 

avrop

Påbörjas när 

provveckorna är över. 

Dvs 2 v. före packvecka

Ska ske 2:a 

provv. (v.4)

2 v. innan packv.
Sent under 

packv.

DPL

E

j

m

e

dMed

Hantera

Ska ske under 

packveckan

Avropsmöte –

Information om 

packsätt och 

inspektion 

(input)

När material 

hemkommer

Hjälpmedel för 

kontroll

Optimalt – listan tom 

2 v. innan packv.
Optimalt – tom 

när samtliga 

avrop klara

Skapa 

platslista

Lämna till 

IPL som 

jagar
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Leverantör av info.  Informationstyp  Mot tagare av info.  

DPL:er för mek, el 
och core. (Kontrollera 
i HGF vilka HG:n som 
hör till respektive del) 

1. Genomgång av HGF 
1.1. Vilka HG:n ska avropas? 
1.2. Vilka HG:n är funktionsköp? 
1.3. Vilka HG:n går direkt till hamn/site? 
1.4. Ska lyftverktygen läggas in i 
leveransen eller ej? 

GPLO 

DPL:er och IPL 2. Finns det HG:n som ska gå efter 
huvudleveransen? 

GPLO 

DPL:er och IPL 3. Sena leveranser? GPLO 
DPL:er 4. Farligt gods och kemikalier GPLO 
Externprojektledare 5. Kundnummer GPLO 
Externprojektledare/ 
Spedition 

6. Leveransvillkor GPLO 

Externprojektledare/ 
Spedition 

7. Godsmärkning GPLO 

DPL:er och IPL 8. Speciella krav på packningssätt GPLO/ Packning 
IPL 9. Montageledare på Norrmalm GPLO 

Spedition 10. Ansvarig packare GPLO 
IPL 11. När ska allt vara färdigpackat? GPLO 
IPL/ DPL för site/ 
Externprojektledare 

12. HG9975, när ska det skickas till site? GPLO 

DPL:er 13. Om inget kontrollrum - Antal 
skåpsenheter, antal pallar med 
batterier/ställning 

GPLO 

DPL:er 14. Vid kompressor - Vilka HG:n ska 
avropas? 

GPLO 

IPL/ 
Externprojektledare 

15. Ryska projekt - märklappar på ryska? GPLO 

IPL/ 
Externprojektledare 

16. Inspektion av tredje part? GPLO 
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Bilaga 12 – Beräkning av kostnadsförändringar 
ANSATTA SCHABLONKOSTNADER 

Arbetskostnad, Finspång [kr/h] 500 

Antal projekt [st/år] 20 

Antal maskiner som levereras [st/år] 50 

Antal avrop/huvudgrupper [st/maskin] 20 

Antal arbetsveckor [st/år] 50 

Antal arbetstimmar [h/dag] 8 

 

Proactive planning h/maskin kostnad/maskin h/år kostnad/år 

Projektstöd skapar lista för sent material 0,5 250 25,0 12 500 

Projektstöd och internprojektledare jagar sent material 12,0 6 000 600,0 300 000 

Projektstöd administrerar eftersändningar (1) 3,5 1 750 175,0 87 500 

Transportkostnader för eftersändningar (2) - 11 200 - 560 000 

Total summa som kan minska om proactive planning införs 
 

19 200 
 

960 000 

     Information om sent material h/maskin kostnad/maskin h/år kostnad/år 

Projektstöd söker information om sent material 1,0 500 50,0 25 000 

Packningen söker information om sent material 1,0 500 50,0 25 000 

Total summa som kan minska om information om sent material ges  
 

1 000 
 

50 000 
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Uppföljande avropsmöte h/projekt kostnad/projekt h/år kostnad/år 

Åtta medverkande på avropsmöte, á 1 h 8,0 4 000 160,0 80 000 

Total summa som ökar om uppföljande avropsmöte införs 
 

4 000 
 

80 000 

     

     Nya instruktioner för avrop h engångskostnad 
  Uppdatering av instruktion för avrop, engångstillfälle 4,0 2 000 
  Total summa som ökar om nya instruktioner för avrop införs 

 
2 000 

  

     

 
h/maskin kostnad/maskin h/år kostnad/år 

Projektstöds nedlagda tid på kommunikation om avrop  2,0 1 000 100,0 50 000 

Packningens nedlagda tid på kommunikation om avrop  2,0 1 000 100,0 50 000 

Total summa som kan minska om nya instruktioner för avrop införs 
 

2 000 
 

100 000 

     Manuell mätning i förråd vid behov h engångskostnad 
  Upprättande av mätverktyg, engångstillfälle 3,0 1 500 
  Total summa som ökar om manuell mätning införs 

 
1 500 

  

     

 
h/månad kostnad/månad h/år kostnad/år 

Mäta manuellt i förrådet (3) 6,9 3 450 83,3 41 650 

Total summa som kan öka om manuell mätning införs 
 

3 450 
 

41 650 

     Kontroll att material är förrådslagt h/maskin kostnad/maskin h/år kostnad/år 

Projektstöd kontrollerar att material är förrådslagt (4) 1,7 850 85,0 42 500 

Total summa som ökar om kontroll att material är förrådslagt införs 
 

850 
 

42 500 

     Förråd ägnar tid åt strul med listor (5) 14,4 7 200 720,0 360 000 

Total summa som kan minska om kontroll införs 
 

7 200 
 

360 000 
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     Arbete för minskat strul h/månad kostnad/månad h/år kostnad/år 

Ex. en heltidsanställd för att förbättra strul  166,7 83 333 2 000,0 1 000 000 

Ex. genomgång av möjliga förbättringar vid morgonmöte (6) 20,8 10 400 250,0 125 000 

Total summa (spann) som kan öka om förbättringsarbete införs 
 

10 400 – 83 333 
 

125 000 - 1 000 000 

     
Slöseri med arbetstid på grund av stillastående system (7) 62,5 - 125,0 31 250 - 62 500 

750,0 - 1 
500,0 375 000 -750 000 

Övertid i förrådet 333,3 - 666,7 
166 667 - 333 

333 4 000 - 8 000 
2 000 000 - 
4 000 000 

Total summa (spann) som kan minska om förbättringsarbete införs 
 

197 917 – 
395 833 

 

2 375 000 – 
4 750 000 

     

 
h engångskostnad 

  Dokumentera strul under en månad, engångstillfälle (8) 17,4 8 700 
  Uppföljning av dokumentering (9) 10,0 5 000 
  Total summa som kan öka om dokumentation görs 

 
13 700 

  

     

 
h/månad kostnad/månad h/år kostnad/år 

Tid nedlagd i förråd på att hantera strul (10) 33,3 16 650 400,0 200 000 

Total summa som kan minska om dokumentation görs 
 

16 650 
 

200 000 

     Införa muntlig överlämning engångskostnad 
  Sätta upp Whiteboardtavla, engångstillfälle 2 500 

   Total summa som ökar om muntlig överlämning införs 2 500 
   

     

 
h/månad kostnad/månad h/år kostnad/år 

Packning ägnar tid åt att identifiera material (11) 10,4 5 200 125,0 62 500 

Total summa som kan minska om muntlig överlämning görs 
 

5 200 
 

62 500 
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     Förmedling av nytt datum till Centrum h/månad kostnad/månad h/år kostnad/år 

Mejla och administrera nytt datum (12) 3,5 1 750 41,7 20 850 

Total summa som kan öka om förmedling av nytt datum görs 
 

1 750 
 

20 850 

     Atlas-märkning i förrådet h/maskin kostnad/maskin h/år kostnad/år 

Märktid i förråd (13) 4,0 2 000 200,0 100 000 

Märktid i förråd om märklappar kommer i plockordning (14) 16,0 8 000 800,0 400 000 

Total summa (spann) som kan minska om Atlas-märkning i förrådet införs 
 

2 000 - 8 000 
 

100 000 - 400 000 

    
100 000 - 400 000 

 
engångskostnad 

  Ev. införskaffning av 2 st extra skrivare á 50 000 kr, engångstillfälle 100 000 
   Total summa som ökar om extra skrivare köps in 100 000 
    

KOMMENTARER 

(1) Skattning av nedlagd tid av projektstöd på eftersändningar pga sent material: 

10 ef.sänd/maskin via systemet + 7 manuella ef.sänd/maskin, varav 40 % antas vara på grund av sent material = 7 st ef.sänd/maskin á 0,5 h/ef.sänd 

 (2) Skattning av transportkostnader för eftersändningar: 

7 st ef.sänd/maskin skickas med Posten, där ett paket som max väger 20 kg kostar 1 600 kr att sända utanför Sveriges gränser. 

 (3) Skattning av tidsåtgång för manuell mätning i förråd: 

50 st maskiner/år med 20 st HG/leveranser = 1 000 leveranser/år motsvarande 83 leveranser/månad. 5 min/leverans ger 83,3h/år och 6,9 h/månad 

 (4) Skattning av nedlagd tid av projektstöd på att kontrollera att material är förrådslagt 

20 avrop/maskin á 5 minuter/avrop för kontroll ger 1,7 h/maskin 

 (5) Skattning av nedlagd tid av förråd på strul med listor på grund av att material inte är förrådslagt 



Bilaga 12 – Beräkning av kostnadsförändringar 

5 

 

24 h/vecka motsvarande 24 h/maskin, varav 60 % antas kunna minska = 14,4 h/maskin 

 (6) Skattning av nedlagd tid för förråd vid genomgång av förbättringar vid morgonmöte 

30 st anställda ägnar 10 min en gång i veckan = 250 h/år motsvarande 20,8 h/månad 

 (7) Skattning av slöseri med arbetstid i förrådet på grund av stillastående system  

5-10 h stillstående tid/vecka ger 15-30 h/vecka overksam tid för 3 st personer = 62,5-125 h/månad motsvarande 750-1500 h/år 

 (8) Skattning av nedlagd tid för dokumentation av strul 

5 strul/dag som tar 10 min/strul att dokumentera = 17,4 h/månad 

 (9) Skattning av nedlagd tid för uppföljning av dokumentation av strul 

5 st personer ägnar 2 h åt ett möte = 10 h 

 (10) Skattning av nedlagd tid för hantering av strul i förråd 

En heltidstjänst motsvarande 2 000 h/år, varav 20 % kan antas minska om dokumentation görs = 33,3 h/månad motsvarande 400 h/år 

 (11) Skattning av nedlagd tid för packningen att identifiera material 

5 h/vecka som antas kunna minska med 50 % om muntlig överlämning görs = 10,4 h/månad motsvarande 125 h/år 

 (12) Skattning av nedlagd tid för att mejla och administrera nytt datum från packningen 

Två förråd som vardera lägger 5 min/plocklista, 1 plocklista/dag hanteras motsvarar 250 st/år = 41,7 h/år motsvarande 3,5 h/månad 

 (13) Skattning av nedlagd tid för märkning med Atlas-lappar i förrådet 

Förrådet behöver i snitt 0,2 h/HG för att märka med WMS-lappar motsvarande 4 h/maskin med 20 HG:n, som frigörs om Atlas-lappar märks direkt.  

 (14) Skattning av nedlagd tid för märkning med Atlas-lappar i förrådet om lappar kommer i plockordning 

Märktid för packningen är 1 h/HG motsvarande 20 h/maskin, vilket kan minskas till 4 h/maskin om förrådet gör det istället. 16 h frigörs alltså. 
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