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Förord 

Detta examensarbete på 15 hp avslutar våra studier på det treåriga 

ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Det har varit lärorika år och 

mycket bra kunskap har tagits tillvara.  

 

Vi vill tacka berörda på Högskolan i Gävle. Ett stort tack till alla på ABB i 

Storvik som har varit väldigt tillmötesgående och ställt upp på våra frågor och 

funderingar och varit till stor hjälp under denna period. Slutligen vill vi tacka de 

som hjälp oss sammanställa vår rapport och korrekturläst den.  

 

När vår utbildning nu är färdig ser vi fram emot att komma ut i arbetslivet och 

använda det vi lärt oss.  

 

Elvira Bäck och Sanna Pyhälä 

Gäve 23 maj 2013 

  

 



Sammanfattning 

Strukturering och planering har länge varit känt som viktiga faktorer som 

påverkar hur en verksamhet ska fungera. Förståelsen för detta har inte alltid varit 

densamma. Längre tillbaka fanns inte kunskap om vad detta gav. Forskning har 

under åren genomförts angående planering och strukturering och olika resultat har 

framkommit. Efter dessa resultat har principer vuxit fram som har haft påverkan 

på arbetssätten. Längre tillbaka låg fokus på produktivitet medan det idag har 

flyttats till människan och dess välbefinnande.  

 

Framgångsrika företag har genom åren studerats för att kartlägga deras framgång. 

Utifrån dessa data har sedan företag försökt att kopiera rakt av till sin egen 

verksamhet, något som sällan har lyckats. Eftersom det inte finns någon optimal 

lösning för alla utan varje företag eller organisation behöver se till sina behov och 

anpassa arbetssätten efter dessa. 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka delar som är viktiga i ett 

servicesystem för att få en välfungerande verksamhet. 

Vid kontakt med det valda företaget hade de problem med att uppnå en 

kundåterkoppling inom rimligt antal dagar. Därför är det av intresse att se över 

vilka delar som är viktiga i ett servicesystem för att genom en förbättring av 

systemet uppnå en bättre kundåterkoppling.  

Med detta menas att se över processen från det att en motor inkommer eller en 

kund lägger en beställning till dess att kunden har fått ett svar, en återkoppling, 

med kostnad och tidsplan. Förbättringsmodellen som tas fram teoretiskt över ett 

system ska avgränsas till serviceinriktade och bortse från producerande. 

För att göra det möjligt att besvara syftet har observationer, intervjuer och 

litteraturstudier genomförts. Dessa metoder har på olika sätt bidragit till att 

framställa en förbättringsmodell för servicessystem, som svarar på syftet. Den 

slutgiltiga förbättringsmodellen innehåller fyra hörnstenar vilka är: information, 

logistik, Lean och kvalité. Information och logistik framkom från fallstudien och 

Lean och kvalité framkom under litteraturstudierna. Alla fyra hörnstenar 

uppmärksammades i både fallstudien och litteraturstudien, de belystes dock lite 

olika.   

 

Då förbättringsmodellen var framtagen jämfördes den mot ABB i Storvik för att 

se om den fungerar mot ett verkligt företag och inte bara är teoretisk tillämpbar. 

Efter denna jämförelse drogs slutsatsen att den är användbar som modell för 

servicesystem.   



Abstract 

Structure and planning has long been known as important factors that infects how 

an organization should function. The understanding for this has not always been 

the same. Back in time there was no knowledge about what this gave. During the 

years research about structure and planning has been conducted and different 

results has been found. From these results principles have grown that has affect 

the work and the way to perform. Back in time the focus was on the productivity 

but today it has moved to the human and the well-being. 

Successful companies have over the years been studied for mapping their success. 

From this data companies then has tried to copy straight off to their own 

organization, which seldom works. That is because there is no optimal solution for 

everyone therefore every company has to find its own way to fit their needs and 

adjust the work for these needs.  

The purpose for this paper was to investigate which parts that is important for a 

servicesystem to get a organization that works well.  

When the contact was taken with the company the said they had a problem with 

achieve feedback to customer in reasonable time of days. Therefore it is of interest 

to look at which parts that matters in a servicesystem to get an improvement of the 

system to achieve a better customer feedback.  

It means to look over the process from that a engine gets in or a customer lay an 

order until the customer gets an answer, feedback, with the charge and timetable. 

The improvement model that has been constructed theoretical to a system should 

be limited to serviceminded and disregard the producing. 

To answer for these purpose observations, interviews and literature reviews has 

been done. These methods have in different ways contributed to produce a model 

for decision for services systems. The final model contains four important parts 

that the model is based and has its foundation on. The parts are: information, 

logistic, Lean and quality.  

When the model was made it had a comparison with ABB in Storvik to see if it 

works against a real company and not only for theoretical use. From this 

comparison the conclusion was made that it is useful as a model for services 

systems.    
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Ordlista 

FIFO 

Med begreppet FIFO menas First In First Out. Då menat att den produkt som 

kommer in först också ska gå ut först. 

SAP 

SAP står för Systems Applications and Products in Data Processing och är ett 

världsomfattande affärssystem, som företaget använder sig av. 

CRM 

CRM står för Customer Relation Management. Utifrån SAP är detta program 

utvecklat och inriktat på serviceverksamhet på ABB.  

Gröning 

Företaget har ett system som använder sig av en arbetsorder. Denna skrivs ut då 

en ny motor registreras och kallas för gröning då det utskrivna pappret är grönt.  

Motor 

Detta arbete har utfört sin fallstudie på ett serviceföretag som renoverar och 

reparerar elmotorer. Då det i arbetet talas om motorer så är det deras produkter 

som menas. 
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1 Introduktion 

Introduktionen redogör bakgrunden och frågeställningar samt syftet för arbetet 

och även dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Det har länge varit känt att planering och strukturering är viktigt för att få en 

fungerande verksamhet. Längre tillbaka fanns inte denna förståelse om vad 

kunskap för planering och strukturering gav. En av de tidiga principerna för 

arbetssätt är scientific management. Som Grönroos (1993) skriver visar 

scientific management principer där massproduktion och stordriftsfördelar 

ansågs grundläggande för denna ledningsfilosofi.  

Idag när forskningen har visat på positiva förbättringar som kan uppnås 

genom att ha ett medvetet tankesätt gällande arbetsupplägg är det av intresse 

för de flesta organisationer. Dock är det inte längre samma tankegångar som 

med scientific management.   

Genom åren har olika framgångsrika företag observerats för att kartlägga 

och då se vad som gett dem sådan framgång. Utifrån detta har sedan företag 

försökt kopiera dessa arbetssätt utan att lyckats. Detta för att det inte går att 

kopiera en annan verksamhet rakt av då varje verksamhet har olika behov 

som tillgodoses på olika sätt. Slutledningen av detta är att det inte finns 

någon optimal lösning men det finns verktyg som är möjliga att anpassa 

efter ens egen verksamhet.  

Då utvecklingen går framåt kommer det alltid att finnas ett behov av 

service, nya produkter tillverkas hela tiden som kommer att behöva service 

och reparation. Service är ett komplext begrepp och det blir därför svårt att 

ta andras arbetssätt rakt av utan att först anpassa efter sin egen verksamhet. 

Enligt Maglio och Spohrer (2008) är service att använda kompentens för att 

kunna ge nytta åt någon annan. Både då saker behöver repareras och då det 

behöver underhållas. 

Eftersom service är ett komplexet begrepp blir det svårt att göra ett optimalt 

flöde för alla servicesystem. Därför är det tydligare att ta ut en 

systemmodell att arbeta mot i varje enskilt fall.  

Då ABB i Storvik Motor & Generator Service arbetar med service och 

reparationer av större och mindre elmotorer finns ett behov av att ha ett 
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välfungerande servicesystem. Detta för att uppnå en större konkurrenskraft. 

Då företaget anser att de har problem med att uppnå en effektiv 

kundåterkoppling inom rimligt antal dagar är det gynnsamt att utföra en 

fallstudie där.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka delar som är viktiga i ett 

servicesystem för att få en välfungerande verksamhet. 

Vid kontakt med det valda företaget hade de problem med att uppnå en 

kundåterkoppling inom rimligt antal dagar. Därför är det av intresse att se 

över vilka delar som är viktiga i ett servicesystem för att genom en 

förbättring av systemet uppnå en bättre kundåterkoppling.  

Med detta menas att se över processen från det att en motor inkommer eller 

en kund lägger en beställning till dess att kunden har fått ett svar, en 

återkoppling, med kostnad och tidsplan. Förbättringsmodellen som tas fram 

teoretiskt över ett system ska avgränsas till serviceinriktade och bortse från 

producerande. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka delar påverkar ett väl fungerande servicesystem? 

 Hur går det med hjälp av de delar som anses viktiga för ett 

servicesystem att påverka kundåterkopplingen? 

1.4 Avgränsningar 

I detta examensarbete är avgränsningarna på den del av flödet i verkstaden 

som berör de mindre motorerna. Verkstaden är indelad efter storlek på 

motorer. De som har en axelstorlek mindre än 400 millimeter tillhör de 

mindre motorerna och de över tillhör avdelningen för de större motorerna.  

Den teoretiska avgränsningen blir att se över serviceinriktade system och 

bortse från de producerande. Följaktligen att finna vilka delar som påverkar 

ett servicesystem. 
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1.5 Disposition 

1. Introduktion  

Introduktionen redogör bakgrunden och frågeställningar samt syftet för 

arbetet och även dess avgränsningar. 

2. Metod 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som tillämpats under arbetets gång. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva vad, hur och varför dessa metoder 

valts.  

3. Teori 

Här presenteras resultatet av litteraturstudierna, den teoretiska delen av 

rapporten. Den förklarar relevanta begrepp som berörs i arbetet. Avsnittet 

kommer då även behandla de delar i ett system som är viktiga och som 

senare bygger upp förbättringsmodellen, vilken svarar på syftet. 

4. Förbättringsmodell  

I detta kapitel kommer de fyra viktigaste delarna i ett servicesystem att 

beskrivas, de fyra hörnstenarna. Dessa ligger till grund för den 

förbättringsmodell som arbetas fram i detta kapitel. Detta grundar sig i den 

teorin som har tidigare tagits fram. 

5. ABB 

I detta kapitel kommer det att ges en beskrivning av företaget där arbetet har 

utförts samt en nulägesbeskrivning av dagens verksamhet gällande delen för 

de mindre motorerna på verkstaden, de med axelstorlek under 400 

millimeter. Företaget kommer här att jämföras med den tidigare framtagna 

förbättringsmodellen. Utifrån denna har det framtagits förbättringsförslag 

till företaget som här presenteras.  

6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras förbättringsmodellen och dess framtagande, samt 

dess jämförelse med företaget. 
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7. Slutsats  

Här redogörs våra slutsatser i relation till syftet.   

8. Förslag till fortsatta studier  

Här presenteras ett förslag till fortsatt forskning inom området som 

behandlats.  

9. Referenslista 

Här finner läsaren alla referenser som angetts i rapporten.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som tillämpats under arbetets 

gång. Syftet med detta kapitel är att beskriva vad, hur och varför dessa 

metoder valts.  

2.1 Genomförande  

Detta arbete började med ett besök på ABB i Storvik där en rundvandring 

samt en informationsgenomgång gjordes. Vid detta tillfälle presenterades 

deras problem och det bestämdes att examensarbetet skulle genomföras på 

företaget. Högskolan godkände därefter syftet som skrivits utifrån problemet 

sett och gav skolans krav på uppfyllande för ett examensarbete.  

Första steget som togs vid själva arbetets början var ett uppstartsmöte med 

handledarna på företaget och observationer för att få en förståelse för 

verksamheten. Efter detta gjordes grundliga litteraturstudier och en 

nulägesanalys. En förbättringsmodell började växa fram och ta sin form 

utifrån den studerade litteraturen, teoridelen i rapporten. Ett flertal intervjuer 

och flera observationer har skett på företaget och efter det har mer litteratur 

studerats. Efter varje intervju, observation eller möte har de i gruppen på 

egen hand sammanställt informationen. Tillsammans har då en gemensam 

bild skapats.  

Arbetet med litteraturstudier har skett parallellt med framtagandet av 

nulägesanalysen. Förbättringsförslag framtogs och analyserades efter att ett 

framtagande och en jämförelse med förbättringsmodellen gjorts. En slutsats 

togs fram och en hel del korrigering i rapporten gjordes innan den blev helt 

sammanställd.  

2.2 Fallstudie 

Denna metod är vanlig och mycket användbar i de flesta vetenskapliga 

studier att tillämpa. Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort 

förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten (Ejvegård, 2009). En 

fallstudie skriver Patel och Davidson (2011) är en beteckning för att en 

undersökning görs på en mindre avgränsad grupp. Med fall kan menas 

individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Med denna 

metod handlar det om att få information om det som är relevant för 

undersökningen, därför ska forskaren utgå ifrån att ha ett helhetsperspektiv.  

Insamlandet av information kan vara att studera en viss process eller 

speciella förändringar inom en verksamhet. Det är vanligt att information av 
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olika karaktärer samlas in för att ge en fyllig bild av det aktuella fallet. Om 

denna fallstudie genomförs på ett företag kan intervjuer, observationer och 

enkäter tillämpas för att samla in data (Patel och Davidson, 2011). 

Arbetet berörde att se över ett problem för en avgränsad del inom företaget. 

Det är inte företaget eller gruppen som valde avgränsningen utan den gavs 

naturligt då det är i en del av kedjan som problem uppstår. Därför 

fokuserades det på den i detta arbete. I detta fall har det alltså inte gått att 

påverka på vilken del fallstudien ska genomföras eller avgränsas på eller 

vilka som ska delta i den då även det föll sig naturligt.  

2.3 Forskningsansats 

Empiri är ett underlag för teoribygge. Denna empiri består av data och 

information för det valda ämnet. Teorierna produceras av forskare och dessa 

kunskaper ska vara nära verkligheten. Arbetet forskarna sedan gör är att 

relatera denna teori och verklighet till varandra. Här nedan beskrivs tre olika 

begrepp för att relatera teori: induktiv, deduktiv och abduktiv (Patel och 

Davidson, 2011).  

2.3.1 Induktiv  

Valet av forskningsansats beror, som Wallén (1996) skriver, 

på hur uppfattningen om relationerna mellan teori och 

empiri tas. Med induktion menas att utgå från insamlad 

information, empiri, och ur detta material dra mer generella 

slutsatser och formulera en teori (Wallén, 1996; Patel och 

Davidson, 2011). Induktion utgår från empiri där det dras ett 

samband som observerats från flera enskilda fall och påstår 

att det gäller generellt (Alvesson och Sköldeberg, 2008; 

Bryman, 2011).   

2.3.2 Deduktiv  

Deduktiv ansats är det tvärtemot vad induktiv är. Då utgås 

det från en generell regel där det hävdas att denna förklarar 

ett visst enskilt fall av intresse. Deduktion utgår från teori 

(Alvesson och Sköldeberg, 2008).  

Utifrån det som är känt inom valt område och den befintliga 

teorin härleder hypoteser som prövas empiriskt i det valda 

fallet (Bryman, 2011; Patel och Davidson 2011).  
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2.3.3 Abduktiv  

Abduktion blir en kombination av induktion och deduktion. 

Abduktion är den metod som används vid många 

fallstudiebaserade undersökningar. Då formuleras från ett 

enskilt fall ett mönster som förklarar fallet. Denna hypotes 

eller teori ska sedan styrkas genom nya iakttagelser. 

Abduktion använder empiriska fakta som induktionen gör, 

men avfärdar inte teori och är på det viset närmare 

deduktionen (Alvesson och Sköldeberg, 2008; Patel och 

Davidson, 2011).   

2.3.4 Vårt val av forskningsansats 

Vid detta arbete har en abduktiv forskningsansats tillämpats 

då en kombination av teori och empiri har använts. Fallet var 

att undersöka flödet och utifrån det förbättra kritiska 

punkter. Det skulle inte formas några hypoteser men frågor 

och problem var redan framtagna. Arbetet formas därför 

efter empiri utifrån intervjuer och observationer. Det 

efterföljande arbetet med diskussion och analys kompletteras 

med tidigare framtagen vetenskaplig forskning.   

2.4 Kvalitativ och kvantitativ 

2.4.1 Kvalitativ 

När det talas om kvalitativ forskningsansats menas det att 

förhållningssättet är meningslöst. Forskaren försöker möta 

situationen som om den alltid vore ny. Det strävas efter en 

helhetsförståelse av speciella förhållanden för att få en 

fullständig bild av situationen (Olsson och Sörensen, 2011). 

Kvalitativa studier brukar enligt Olsson och Sörensen (2011) 

karakteriseras av en närhet till undersökningen, där 

forskaren ofta deltar själv i insamlingen av data. Syftet med 

kvalitativa metoder är att karaktärisera något. Det centrala är 

att söka kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver fenomenet eller sammanhang i omvärlden. Det är 

inte aktuellt att använda sig av kvalitativa metoder för att 

behandla storlek, mängd eller kvantitet i ett 

forskningsprojekt. De insamlingsmetoder som hör till 

kvalitativa metoder är: intervjuer, fallstudie, observationer 

och skrivande dokument. Förtydligande av vad en kvalitativ 

forskningsansats är enligt Olsson och Sörensen (2011):  
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 Forskaren är subjektiv, står ”innanför” och har ofta 

långvarig kontakt med försökspersonen. 

 Forskningen är flexibel, och frågeställningarna 

fördjupas successivt. 

 Forskningen bygger på ett successivt framväxande 

där fenomenet upptäcks och tydliggörs.  

 Resultatet grundar sig på ett litet antal individer 

(mikro) och ett stort antal variabler. 

 Resultaten går på djupet och gäller specifika miljöer, 

omständigheter och tidpunkter, dvs. specifika 

kontexter. 

2.4.2 Kvantitativa 

Den kvantitativa forskningen utgår i de flesta fall ifrån en 

teori som är grundad på tidigare litteraturstudier och 

forskarens egna erfarenheter inom det berörda området. 

Teorin är strukturerad, delar av denna teori eller hela 

formuleras till prövningsbara hypoteser eller definierade 

syften. Med denna bakgrund kan projektet sedan planeras 

och genomföras empiriskt. Nästa fas blir att utföra en analys 

och utvärdering och därefter relateras till den uppställda 

teorin. Antingen bekräftas hypoteserna och teorin utvecklas 

eller dementeras hypoteserna och teorin omarbetas (Olsson 

och Sörensen, 2011).  

Vid kvantitativa studier brukar värdet av att hålla en viss 

distans till undersökningen betonas. Där denna studie har till 

uppgift att beskriva och förklara hur de genomförda 

mätningarna utfallit. Olsson och Sörensen (2011) skriver 

nedan vad de anser utmärker kvantitativa forskningsansatser: 

 Forskaren är objektiv och står ”utanför”, har distans 

och ofta kortvarig kontakt med försökspersonen. 

 Forskningen är strukturerad med frågeställningar 

som har formulerats entydigt i förväg.  

 Relation mellan teori och forskning bygger på 

bekräftelse (hypotesprövningar). 
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 Resultaten grundar sig på ett stort antal individer 

(makro) och ett begränsat antal variabler.  

 Resultaten är generella och variablerna entydiga, 

valida och reliabla. 

2.4.3 Vårt arbetes val av kvalitativ eller kvantitativ 

I detta arbete har en kvalitativ strategi använts. Kvalitativa 

metoder som intervjuer och observationer har genomförts 

för att samla in det empiriska materialet. Arbetet har skett 

med närhet till företaget och dess anställda vilket lett till en 

kvalitativ strategi. Det har heller inte behandlats någon 

mängd, storlek eller kvantitet.   

2.5 Intervju 

Dalen (2008) beskriver intervju som en metod att få fram träffande och 

beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av 

sin livssituation. Författaren fortsätter sedan med att skriva att denna metod 

kan användas för att samla in kunskap men också som hjälp för att 

komplettera annat insamlat forskningsmaterial. Patel och Davidson (2011) 

skriver att utforma ett välformulerat och tydligt syfte med intervjun, i den 

mån som går, är till fördel då detta styr vilken typ av intervju som bör 

tillämpas. Intervjuer är något som kan ta tid, Ejvegård (2009) menar därför 

på att det är viktigt att vara noggrann när det kommer till beslut om vilka 

som ska bli intervjuade och att förbereda sig inför varje intervju.   

Patel och Davidson (2011) tar också upp om att när informationsinsamling 

sker genom intervju måste två aspekter tas till hänsyn, dessa två är 

standardisering och strukturering. Där standardisering syftar på hur mycket 

ansvar som lämnas till intervjuaren när det kommer till frågornas 

utformning och inbördesordning. Strukturering däremot är att det måste tas 

till hänsyn i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att 

tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter.  

Det finns olika grader av standardisering, där intervjuer med låg grad av 

standardisering görs när frågorna formuleras under intervjun och att 

frågorna ställs i den ordning som anses lämpligast för en viss 

intervjuperson. Vid helt standardiserade intervjuer ställs det likalydande 

frågor i exakt samma ordningsföljd till varje intervjuperson (Patel och 

Davidson, 2001).  
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I strukturerings sammanhang handlar det om graden av det svarsutrymme 

som ges till intervjupersonerna. En helt strukturerad intervju lämnar lite 

utrymme för personen att svara inom och det går att förutse vilka 

svarsalternativ som är möjliga. I en ostrukturerad intervju lämnas det 

däremot maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara inom. Om det 

används fasta svarsalternativ är dessa frågor helt strukturerade men när det 

används öppna frågor, det vill säga frågor utan fasta svarsalternativ är 

graden av strukturering beroende av hur frågan är formulerad (Patel och 

Davidson, 2011).   

Ejvegård (2009) skriver att spela in intervjuerna är ett sätt att undvika att 

göra egna tolkningar. Detta ger en möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna 

igen om det skulle finns några oklarheter samt att kunna reflektera över 

intervjun. Dock uppstår det en risk att personen som blir intervjuad inte 

känner sig bekväm i situationen och blir därför hämmad av detta. Det kan 

även ge samma effekt om intervjuaren antecknar under intervjun.  

Intervjuerna i detta arbete har varit mestadels ostrukturerade och 

standardiserade. Frågorna har varit utformade och ställts men den 

intervjuade har själv fått byggt på och prata vidare utifrån den. Intervjuerna 

utvecklades åt olika håll beroende på den intervjuade. I början fanns planer 

på att spela in intervjuerna. Då första intervjun genomfördes och det 

märktes att den intervjuade hämmades av att det antecknades valdes det 

därför att inte genomföra någon inspelning.  

Intervjuerna har genomförts med en mängd olika personer med olika 

yrkesroller. Det har varit allt ifrån provare och demonterare till personer 

som tidigare har berörts av flödet som arbetet inriktat sig på. Dessa 

intervjuer har varit tidsvarierande då de har kunnat vara allt ifrån en kvarts 

intervju till en intervju på cirka 45 minuter. De frågor som har ställts i 

intervjuerna kan ses i bilaga 1 och 2. Det har skett 10 intervjuer under 

arbetets gång.  

2.6 Observation 

Kylén (2004) definierar observation som den mest grundläggande metoden 

för att få en beskrivning av det som händer just nu. Patel och Davidson 

(2011) skriver att observationer är framförallt användbara i 

informationsinsamling inom områden som berör beteende och 

händelseförlopp i naturliga situationer. Det kan också vara en användbar 

metod i laborativa situationer. Det som skiljer observationer ifrån intervjuer 

och enkäter är att denna metod inte är beroende av att individer har en tydlig 
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minnesbild, som de dessutom ska kunna vidarebefordra till andra och att 

den tolkas rätt. 

Patel och Davidson (2011) skriver också att observationer kan genomföras 

på en mängd olika sätt och att det går i förväg att bestämma vilka beteenden 

eller händelseförlopp som är av intresse att observera. De skriver även att 

observationer kan delas in i två typer: strukturerade observationer och 

ostrukturerade observationer.  

Förutsättningarna för strukturerade observationer är att problemet som 

upptäckts är väl preciserade och att det hela är givet vilka situationer och 

vilka beteenden som ska ingå i observationen. Det blir då möjligt att ställa 

upp ett antal kategorier som täcker in det som avses att undersökas och 

utforma ett observationsschema. Ostrukturerade observationer används 

däremot ofta i utforskande syften för att kunna samla in information kring 

ett visst problem område. Vid denna typ av observation har inget 

observationsschema framtagits utan istället arbetas det med att registrera allt 

som händer. Det krävs även förberedelser i denna observations typ, dock på 

ett annat sätt. Har det valts att tillämpa denna typ av observation har det 

byggts upp god kunskap, både teoretisk och empiriskt om problemområdet. 

Detta gör det möjligt att kunna reda ut den kommande 

observationssituationen utifrån vem/vilka som ska observeras, vilken/vilka 

situationer, hur registreringen ska ske och under vilken tidsrymd (Patel och 

Davidson, 2011).  

Kylén (2004) skriver att det finns val av observatör, där det går att skilja 

mellan utomstående och deltagande. Där den utomstående formellt sett inte 

deltar i den process som observeras, denne typ av observatör bör förhålla sig 

neutral till det som utreds. Den deltagande observatören är en del av 

observationen, till exempel en mötesdeltagare som noterar hur processen 

fortlöper. 

Observationer har genomförts från första början och genom hela arbetet. Till 

viss del har dessa varit strukturerade, då problemet var uppmärksammat från 

företaget och beteenden och situationer var tydliga innan observationen tog 

sin början. Däremot gjordes inget observationsschema utan det arbetades 

fram under tiden. Observationerna har genomförts med utomstående 

observatörer, eftersom ett neutralt förhållningssätt har antagits och ingen del 

har tagits i själva observationen.  
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2.7  Litteraturstudie 

De vanligaste källorna att hämta kunskap ifrån är böcker, artiklar, 

publicerade vetenskapliga tidskrifter och rapporter. Det är viktigt att i ett 

tidigt skede börja söka och läsa litteratur kring det berörda ämnet (Ejvegård, 

2009). 

Inför och under detta arbete har litteraturstudier genomförts. Detta genom 

att artiklar söktes på Google Scholar och böcker från biblioteket och tidigare 

studerad kurslitteratur använts. På detta sätt växte teorin och 

förbättringsmodellen fram samtidigt som nulägesanalysen på företaget 

utvecklades. Olika sökord användes i olika kombinationer för att få 

träffande resultat. Exempel på sökord har varit: quality management, 

production flow, repair system och service system. Från början söktes 

servicesystem och reparationssystem som skulle likna det valda företagets. 

Detta visade sig vara svårt då det inte fanns något som liknade det inom 

forskningen. Därför fick inriktningen ändras och ett mer generellt system 

utvecklas utifrån teorin.  

2.8  Kritisk granskning av metod 

Vid litteraturstudier läses ett antal vetenskapliga artiklar och dessa är på 

engelska. Engelskan som används i dessa kan vara svår och med obekanta 

ord, vid en översättning kan det då omedvetet ske en felöversättning. För att 

undvika detta har artikeln lästs noga av gruppen och diskuterats om samma 

förståelse fås. Vid osäkerhet har flera källor för samma ämne undersökts.  

Sättet som gruppen valde att genomföra observationer och intervjuer kunde 

ha varit annorlunda. Med ett tydligare mål och frågor kunde andra svar och 

information uppkommit. Om det hade varit bättre eller sämre är dock svårt 

att säga då det som nu har tagits fram har fungerat bra.  

Vid den första observationen då en motor följdes genom hela flödet gick det 

hela snabbt och en första återkoppling till kund skedde inom 5 arbetsdagar. 

Missvisningen i detta kan vara att då de personer som var inblandade i 

observationen visste att de var under uppsikt ledde det till att de arbetade på 

ett annat sätt än de vanligtvis gör. För att få en trovärdigare bild av vad som 

händer har flera observationer gjorts och vissa motorer har följts genom 

flödet utan att de berörda vetat om det.  

Alltid då en intervju genomförs kan svaren vara något annat än 

verkligheten. Då en fråga ställs av intervjuaren och den intervjuade ger ett 
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svar finns ingen enkel lösning på att veta om svaret stämmer med 

verkligheten. Eller om den intervjuade tolkade frågan på samma sätt som 

intervjuaren. För att få en tydlig bild har därför både intervjuer och 

observationer genomförts för att se om det stämmer överens. Både 

intervjuer och observationer har gjorts vid flera tillfällen med samma 

personer.  

Precis vid uppstartandet av examensarbetet byts en person ut i flödet som 

berörs flera gånger. Detta blir en kritisk punkt då samma person alltid 

genomför detta arbete. Därför kan det vara missvisande då denne inte gjort 

dessa arbetsuppgifter förut och inte har samma rutiner som den förre.  

2.9 Reliabilitet 

Då information har samlats in skriver Bell (2006) att en kritisk granskning 

måste göras av metoden som används. Detta för att kunna avgöra hur 

tillförlitlig och giltig informationen som framtagits är. Reliabilitet är ett mått 

som visar på utsträckningen för att ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

lika resultat då det görs vid olika tillfällen men med samma omständigheter. 

Går en klocka tidvis före och tidvis efter är den inte reliabel, eller tillförlitlig 

som det sägs. En konkret fråga som ger olika svar beroende på situation är 

inte heller tillförlitlig. Vidare skriver Bell (2006) att det finns olika skalor 

och test för att mäta reliabilitet. Ett utav dessa tester är test-retest, då görs 

samma test en tid efter det första. Ett annat test är att använda alternativa 

formuleringar, då görs formuleringen lite annorlunda men har samma 

innebörd i flera frågor som resultatet jämförs på. Det är inte alltid 

nödvändigt eller lämpligt att använda tester eller skalor, de har sina för- och 

nackdelar.    

2.10 Validitet 

Validitet, eller giltighet, skriver Bell (2006) är ett mått på om en fråga mäter 

eller beskriver det som är tänkt. En fråga som inte är reliabel saknar 

validitet. Däremot betyder inte hög reliabilitet att det är hög validitet. Detta 

eftersom en fråga kan ge samma svar vid flera tillfällen men ändå inte mäta 

det den var avsedd att mäta. Vidare skriver Bell (2006) att det kan vara 

komplicerat att mäta validitet.  

2.11 Generaliserbarhet 

Då alla individer inte kan undersökas av olika anledningar måste ställning 

tas till hur de som ingår i undersökningen väljs ut. En större avgränsad 
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grupp som är av intresse kallas för population. Denna ska beskrivas utförligt 

för att ingen tvekan ska uppstå vem som tillhör den eller ej. Då det inte går 

att undersöka hela populationen ska ett slumpmässigt urval göras. Detta 

urval kallas då för stickprov eller samspel. När resultatet som fås påstås 

gälla hela populationen kallas det att generalisera från stickprovet till 

populationen (Patel och Davidson, 2011).  

Generaliserbarhet hos det resultat som fås är beroende av hur fallen har 

valts. Den identifierade populationen av fall som dras slumpmässigt och 

studeras finns en möjlighet att diskutera resultatets giltighet för den 

population som det utgicks ifrån. Det kan också väljas fall som är olik 

varandra i flera viktiga avseenden och utifrån dessa falls resultat diskutera 

generaliserbarhet i ett förhållande till en tänkt population (Patel och 

Davidson, 2011).  

2.11.1 Vårt sätt att arbeta med reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet 

I detta arbete har det arbetats med att öka reliabiliteten. 

Exempelvis att vid intervjuer vara tydlig och fråga om 

samma fråga med olika formuleringar vid olika tidpunkter 

för att se att det ger samma svar. Frågorna har ställts till flera 

olika personer för att se om det ger liknande svar. 

Observationer har genomförts vid flera olika tillfällen för att 

se att samma sak upprepas. Vid teorins utformning har flera 

källor använts och studerats för att få fram en tillförlitlig 

teori. 

Validiteten i detta arbete har varit hög då tydligt syfte och 

frågeställningar har framtagits. Flera källor har använts för 

att se att samma slutsats tas. Vetenskapliga artiklar har 

undersökts noga för att se om de har hög grad av 

vetenskaplighet.  

För att höja generaliserbarheten har den förbättringsmodell 

som arbetats fram under arbetets gång blivit generell vilket 

medför att det blir möjligt att tillämpa på alla servicesystem.  
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3 Teori 

Här presenteras resultatet av litteraturstudierna, den teoretiska delen av rapporten. 

Den förklarar relevanta begrepp som berörs i arbetet. Avsnittet kommer då även 

behandla de delar i ett system som är viktiga och som senare bygger upp 

förbättringsmodellen, vilken svarar på syftet. 

3.1 Service 

3.1.1 Servicesystem 

Service är enligt Maglio och Spohrer (2008) att använda 

kompetens för att ge nytta åt någon annan. Service beror 

därför på hur arbetet fördelas och det effektiva 

medskapandet av värde. Detta kommer att leda till en 

kompletterande specialisering och jämförbara fördelar bland 

de deltagande. Före utvecklingen av den 

världsöverspännande handeln och det tekniska nätverk som 

nu finns utfördes tjänster i nära kontakt med kunden. I det 

nuvarande läget när servicen är kunskapsintensiv och 

kundanpassad är den beroende av kundens egen medverkan 

och bidrag. Detta genom att kunden tillhandahåller arbete, 

egendom eller information genom organisatoriska eller 

tekniska värde kedjor.  

Servicesystem definieras som värdemedskapande 

sammanställningar av människor, teknik och 

värdeproportioner som ansluter interna och externa 

servicesystem och delad information, som språk, lagar, 

åtgärder och metoder. Vidare skriver Maglio och Spohrer 

(2008) att det minsta servicesystemet är det som kretsar runt 

en individ som samspelar med andra och det största 

servicesystemet är den globala ekonomin. Städer, företag, 

nationer och myndigheter är alla olika varianter av 

servicesystem. Alla servicesystem blir både leverantör och 

kund av service som sammankopplas med 

värdepropositioner i värdekedjor, värdenätverk eller 

värdeskapande system.  

3.1.2 Kundservice 

Begreppet kundservice används idag som ett sätt att beskriva 

en mängd olika aktiviteter som är relaterad till 

verksamheten. Detta begrepp är dock något som skiljer sig 
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lite mellan olika författare, några anser att kundservice ska 

ses som alla aktiviteter som ingår i en verksamhet som 

binder samman företag och deras kunder för att främja en 

försäljnings relation. Medan andra författare vill se 

kundservice som ett paket av mätbara aktiviteter som ger 

verktyg för att kunna optimera nivåer av service och kunder 

(Tucker, 1994).  

Jonsson och Mattson (2005) definierar kundservice som en 

uppsättning aktiviteter som involverar köpare, säljare och en 

tredje part. Där syftet är att tillföra värde till produkten, det 

kan handla om aktiviteter och värden som genomförs och 

tillförs i samband med en transaktion eller leverans. Det kan 

även handla om aktiviteter och värden som skapas med hjälp 

av mer långsiktiga relationer, överenskommelser och 

kontrakt.  

Det finns något som binder alla dessa skilda begrepp 

samman och detta är att det varje kundservice tillhandahålls 

av en leverantör till sina kunder. De olika begreppen som 

har framtagits om detta har influerat i mätningar och 

modeller för kundservice. De två vanligaste 

tillvägagångssätt för att identifiera kundservice är genom 

den fysiska distributionen och marknadsföring. (Tucker, 

1994). 

Tucker (1994) fortsätter med att skriva att kundservice kan 

mätas på ett antal sätt, att det går att jämföra servicenivåer 

mot en norm. Då det går att mäta uppfattningar som 

betydelse och tillfredsställelse. Varje tillvägagångssätt 

presenterar både för- och nackdelar vid mätning av 

kundservice. Genom att utföra mätningar om kundservice 

ger det möjlighet att se hur den är och hur den bör vara. 

Rutner och Langley (2000) skriver att kundservice och 

kundtillfredsställelse inte ska blandas ihop, då 

kundtillfredsställelse ska ses som kundernas 

helhetsbedömning av samtliga element i marknadsmixen. 

Dessa skulle kunna vara: produkt, priskampanjer och plats. 

Detta visar alltså på att kundtillfredsställelse är ett bredare 

koncept, som omfattar kundservice. 
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3.2 Ledarskap 

Maltén (2000) skriver att forskning har gjorts kring ledarskap som visar på 

att det behövs olika sorters ledarskap för olika organisationer, sammanhang 

och skeden. Det finns två uttalade ledarstilar: auktoritärt ledarskap och 

demokratiskt ledarskap. Vid ett auktoritärt ledarkap styr ledaren och tar 

själv alla initiativ. Det är ledaren som fattar alla beslut och gruppen 

rådfrågas sällan. Denna håller även distans till gruppen. En sådan ledare styr 

själv all verksamhet och förutsätter att människan ska vara ansvarslös. Vid 

ett demokratiskt ledarskap får gruppmedlemmarna aktiv ta del i planering 

och vid genomförandet. Ledaren fattar då beslutet med gruppmedlemmarna 

och finns även tillgänglig då medlemmarna behöver råd eller hjälp. En 

sådan ledare förutsätter att människan tar ansvar. Han arbetar med gruppen 

för att stimulera kommunikationen och få samförståndslösningar (Maltén, 

2000).  

Då en jämförelse görs mellan dessa grupper och dess arbetsprestationer ses 

det att de auktoritärt ledda arbetar snabbast och de demokratiskt ledda får 

den bästa kvalitén på arbetet. Om det ses till gruppklimat visar de auktoritärt 

ledda två beteenden. Dessa är aggression med tvister och kritik av varandra 

eller en likgiltighet med undertryckt aggressivitet och låg trivsel. Det kan 

även skapas en hierarki som i vissa fall leder till mobbning. De demokratiskt 

ledda grupperna har utrymme för samarbete med trivsel och välvilja. En bra 

ledare växlar mellan de olika stilarna efter behov (Maltén, 2000).   

 

Figur 1: Citat angående ledarskap, av William Arthur Wood (Leadership, 2013). 

Begreppen chef och ledare blandas gärna ihop. En chef är mer som en 

yrkesroll då chefskapet är en formell position som ges genom utnämning. 

Denne har makt och ett ansvar att tillsammans med sina medarbetare nå 

resultat. Ledarskapet är som en relation och ledaren strävar efter att få sina 

medarbetares förtroende. En chef ska klara av att vara både som en chef och 

en ledare (Suntliv, 2013).  
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3.3 Information 

Ordet information har enligt Hård af Segerstad (2002) sitt ursprung i det 

latinska verbet informare vilket betyder utforma. En viktig betydelse av 

begreppet är kunskap. Information är i flera fall synonymt med kunskap. Då 

som upplysande om sakers tillstånd, meddelanden om händelser och 

rapporter. Heide et al. (2012) skriver att oftast menas det innehåll som 

överförs vid en kommunikation när det talas om information. Det som är 

information för någon behöver inte betyda något alls för andra. Den har 

betydelse för den som tolkar den rätt men behöver inte vara entydig. Det går 

emot den tillit som det västerländska samhället har till information. Det 

finns flertalet, däribland chefer, som tror att om människan får tillgång till 

information kommer automatiskt insikt, förståelse och kunskap.  Detta ger 

en övertro på informationens betydelse. Enligt Heide et al. (2012:26) är en 

definition på information: ”Det innehåll som överförs i kommunikationen 

mellan människor.”   

3.3.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer enligt Hård af Segerstad 

(2002) från det latinska ordet communis, som betyder 

gemensam. Med gemensam menas att göra något 

gemensamt eller att dela något. Det som delas är 

erfarenheter, iakttagelser, reflektioner och tankar. 

Information är det som byts vid kommunikation. 

Kommunikation och informationsbehandling är det 

vanligaste och äldsta beteendet som människan har. Den 

centrala delen av denna kommunikation är umgänge. Vidare 

skriver Hård af Segerstad (2002) att den enklaste och 

vanligaste kommunikationssituationen uppstår vid direkt 

kommunikation i mindre grupp. Denna kommunikation har 

som funktion att vara informationsöverförande. 

Heide et al. (2012) skriver att vid en diskussion om 

kommunikation kommer två andra benämningar upp: 

information och medier. Enligt Heide et al. (2012:26) är en 

definition på kommunikation: 

”…en process som äger rum mellan två eller flera 

människor och där målet är att ett innehåll ska bli 

gemensamt. Dock är även misslyckade försök 

kommunikation.”  
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Intern kommunikation sker enligt Welch och Jackson (2007) 

ständigt inom organisationer och omfattar då både 

informella kommunikationer och formella 

kommunikationer.   

Harshman och Harshman (1999) skriver att kommunikation 

endast är effektiv om arbetstagaren uppfattar att det har 

integritet, det vill säga att beteendet hos ledaren ses som 

förenligt med organisationens värderingar. Vidare skriver 

Harshman och Harshman (1999) att de viktigaste rollerna för 

intern kommunikation är följande: 

 Att informera och förklara. 

 Att utbilda om verksamheten och miljön av 

verksamheten. 

 För att öka trovärdighet, öppenhet och tillit. 

 Att stödja organisatoriska åsikter och meddelanden. 

 För att fylla de anställdas behov att förutsäga, förstå 

och kontrollera sin omgivning. 

 För att positivt påverka de anställdas attityder. 

3.3.2 Återrapportering 

Med återrapportering skriver Olhager (2000) att det menas 

den information som rör utförda aktiviteter som ställtider, 

operationstider och bearbetad kvantitet. Syftet med 

återrapportering är att information ska återkopplas till de 

olika planeringsnivåerna. Återrapporteringsfrekvensen ska 

vara hög för att en noggrann uppföljning av produktionen 

ska kunna göras. Detaljplaneringen har det största kravet att 

återrapporteringen ska varar snabb, detta eftersom det då gör 

att det alltid är en aktuell bild av beläggningen i 

produktionsgrupperna.  

Det finns total återrapportering som då omfattar exempelvis 

alla tiderna, sedan finns avvikelserapportering som enbart 

visar avvikelser mot plan. Då det är långa 

produktionsledtider kan ett behov av delåterrapportering vid 

varje operation finnas för att en uppföljning av den aktuella 

beläggningssituationen ska kunna ge en riktig bild av 
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situationen. Ibland kan det räcka med att återrapportera 

enskilda men viktiga operationer, då exempelvis flaskhalsar. 

Alltid finns en avvägning mellan hög 

återrapporteringintensitet och tillhörande merarbete och 

värdet av en ständigt uppdaterad produktsituation (Olhager, 

2000).  

3.3.3 IT 

Movin och Zandelin (2009) skriver att IT har beskrivits som 

ett sätt att effektivisera genom att kunna minska ledtider och 

säkerställa produktflöden. Fokus har varit på att genomföra 

IT-investeringar som har haft till syfte att minska företagets 

kostnader och på det sättet bidragit till att förbättra 

konkurrenskraften. IT bidrar till ökade möjligheter för 

företag att skapa värdeskapande system eller värdenät. Med 

detta menas att företagen organiserar och samordnar 

erbjudanden och att kunderna ofta är med som 

medproducenter.  

Johansson et al. (1996) skriver att en ökad användning av IT 

i arbetslivet har medfört att de anställda blir beroende av 

informationsteknologi för att kunna utföra sina uppgifter på 

ett bra sätt. 

3.3.4 Affärssystem 

Definitionen av affärssystem skriver Magnusson och Olsson 

(2009: 9) är: ”standardiserade verksamhetsövergripande 

systemstöd”. Där de förklarar att begreppet standardiserade 

har innebörden att systemet stödjer och bygger på standarder 

när det kommer till att göra affärer. Det andra begreppet i 

definitionen är verksamhetsövergripande, där resonerar 

författarna att detta har till syfte att systemstödet ger en 

översikt och kontroll över hela verksamhetens data. Till sist 

kommer ordet systemstöd, som Magnusson och Olsson 

(2009) skriver att det avser det 

informationsteknologibaserade informationssystem. Detta 

ger möjligheter till en effektivare hantering av information 

och genom detta en effektivisering av affärsprocesserna som 

systemstödet är tänkt att stödja.  
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3.4 Logistik 

Ordet logistik är ett gammalt ord som har funnits länge. Det var dock först 

på 1960- talet som ordet logistik började användas på allvar inom 

näringslivet, men det hade då inte samma bredda innebörd som det har idag 

(Oskarsson et al., 2006).  

Idag används ordet logistik av de flesta organisationer, vilket har gett att det 

finns ett antal definitioner av detta begrepp. En definition om logistik är 

(som dessutom visas i figur 2): 

”The Seven R’s defines logistics as ensuring the availability of the right 

product, in the right quantity and the right condition, at the right place, at 

the right time, for the right customer, at the right cost” (Rutner och 

Langley, 2000: 73).   

 

Figur 2: En illustration av logistikens 7 R. 

Logistik kan ses som läran att effektivisera materialflöden, vilket inte bara 

finns i näringslivet utan också i vårt samhälle. Det är inte bara flödena kring 

logistiken i dagens samhälle som är de centrala delarna, utan det finns även 

andra viktiga flöden att betrakta i logistiksystem som tillsammans utgör den 

verkliga logistiken (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Stock et al.(1999) hävdar att en ny och utvidgad roll för logistik kommer att 

krävas för nytillverkande företag. De menar på att hela näringslivets 

logistikintegration kommer att ge en bro som är nödvändig för att 
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upprätthålla en god passform mellan strategi och struktur i den nya 

konkurrensutsatta miljön. De menar även på att idag måste logistiken ge en 

hög strategisk prioritet, då det inte fungerar längre att bara se det som en 

kostnad för att göra affärer. Slats et al.(1995) skriver att det går att förbättra 

prestandan av den totala logistikkedjan med hjälp av logistiska modeller. 

Detta genom att analysera flaskhalsar, förbättra kundservice samt förbättra 

de befintliga kedjorna till produkter och marknader. 

3.4.1 Layout 

Enligt Canen och Williamson (1998) är innebörden av 

layout hur arbetsutrymmet över en anläggning planeras. 

Detta jämnar ut sättet att komma åt resurser som har ett 

starkt samspel. Målet med detta är lika oberoende på om den 

valda organisationen är inriktad på service eller på 

produktion. Anläggningen är viktig för en organisation då 

den i många fall representerar den betydande och även den 

avgörande tillgången. Vidare skriver Canen och Williamson 

(1998) att layoutplaneringen är en viktig logistikfråga för 

organisationer. Hanteras det inte tidigt kan de ge logistiska 

konsekvenser för de inblandade organisationerna. 

Huvudangeläggenheten med layoutplanering är att minska 

kostnaderna för materialhantering eftersom dålig 

materialhantering kan ge affärsproblem. Det finns 

matematiska modeller som kan användas till att lösa 

layoutproblem. Detta är endast den kvantitativa delen, det 

finns även en kvalitativ del. Denna innehåller faktorer som 

säkerhet, produktmix och estetik. Dessa kan leda till att den 

beslutande processen gör att anläggningar hamnar långt från 

varandra.   

Vidare skriver Canen och Williamson (1998) att ett sätt att 

hitta en lösning på ett layoutproblem är att ett utvalt team i 

företaget utvecklar metoder som bygger på deras egna 

erfarenheter och kreativitet. De tänkbara lösningar de 

kommer fram till utvärderas sedan. Detta kan vara 

tidskrävande och kan därför inte vara önskvärt. Dock är det 

bra att ha med erfarenheter som hjälp vid beslutsprocessen. 

Det finns flera olika matematiska modeller att använda. 

Dessa är varierande från att vara enklare modeller till mer 

komplexa. Vid hantering av flera anläggningar blir modellen 

komplex och att då samla in nödvändig information blir 

ohanterligt. Detta har lett till att forskare har fått en 

utmaning att göra en effektiv modell för omfattande 
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layoutproblem. Detta leder till att de har speciellt intresse i 

att utveckla datorprogram som löser layoutproblem. Dessa 

datorprogram garanterar dock inte att det är en optimal 

lösning. Programmen kan delas in som förbättrande metoder 

och konstruerande metoder. De förbättrande tar en redan 

befintlig layout vid utgångspunkten och de konstruerande 

utvecklar layouten från början (ibid).   

Enligt Canen och Williamson (1998) utvecklades den första 

matematiska modellen som ett kvadratiskt uppgiftsproblem 

av Koopmans och Beckmann. Koopmans och Beckmann 

(1957) skriver att det finns flera viktiga områden för 

ekonomisk analys där framstegen beror på utvecklingen av 

metoder för att lösa eller analysera problem i den effektiva 

fördelningen av odelbara resurser. En del är att det finns 

praktiska beslutsproblem, som att bestämma lämpligt antal 

av verktygsmaskiner av olika slag i en anläggning. Vidare 

skriver Koopmans och Beckman (1957) att de matematiska 

svårigheter som uppstått i försöken att konstruera en generell 

teori om fördelning av odelbara resurser hittills har verkat 

stor.  

Den optimala layout designen är en av de viktigaste problem 

som måste lösas i ett tidigt stadie av systemdesign enligt 

Kim och Kim (1995). Problemets att designa layouten kallas 

för facility layout problem (FLP). Detta kan delas in i två 

delar: design av en blocklayout och slutförandet av 

detaljerna. I den första delen bestäms storlek, form och plats 

för anläggningen. Den andra delen involverar planering av 

gas- och luftledningar, belysningsfixturer, maskiner och 

annan utrustning. Eftersom den andra delen vanligtvis är 

systemberoende har forskare koncentrerat sig på 

utvecklingen av en effektiv metod för att producera en bra 

blocklayout.  

Kim och Kims (1995) studie ger tre aspekter som är: 

lösningsförbättringar där försök att använda relationsgrafer 

och inte blocklayouter gör det mer kraftfullt i sökandet efter 

bättre layouter. Den andra är att tekniken inte kräver en 

initial layout. Genom att modifiera en redan befintlig 

algoritm har de utvecklat en effektiv heuristisk algoritm för 

att finna en maximalt planvägd graf från en given 

relationsgraf. Denna algoritm med en konstruerad modul ger 

en god inledande blocklayout. För det tredje har de 
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datoriserat hela proceduren för layoutplanering, från en plan 

graf till att få en slutgiltig blocklayout. 

3.4.2 Lager 

När någonting ska lagras en tid behövs enligt Oskarsson et 

al. (2006) personal för inlagring, registrering, utplockning, 

inventering med mera. Det behövs också lagringsyta, 

utrustning för hantering som exempelvis truckar och kranar, 

utrustning för lagring som ställage och lastbärare, dessutom 

krävs det ett administrativt lagersystem vilket håller kontroll 

på vad och hur mycket som finns i lagret och även vart det 

är placerat. Vidare skriver Oskarsson et al. (2006) att 

tillsammans är dessa kostnader på kort sikt oberoende av hur 

mycket som lagras, det brukar kallas lagerhållningskostnad. 

Kostnaderna för detta förändras inte då den håller sig inom 

ett visst intervall, men då den överstiger detta intervall 

påverkas dessa.  

So (1997) skriver att då ett objekt är skrymmande eller ska 

hanteras med varsamhet bör buffertutrymmet mellan 

stationerna minskas, detta för att stationerna ska kunna 

placeras nära varandra för att minska materialhanteringen 

eller transporttiderna mellan varje station. Här blir en 

optimal användning av det tillgängliga buffertutrymmet en 

viktig fråga.  

3.4.3 Ledtid 

Ledtid definieras som den tid som förlöper från det att ett 

behov uppstått till att aktiviteten är utförd. Den ledtid som 

skall ses över är produktionsledtid, med det menas tiden 

genom produktionens olika steg. Denna genomloppstid 

omfattar alla de produktionsaktiviteter som finns i en 

produktion samt när material befinner sig i mellanlager. När 

det talas om mellanlager menas artiklar där bearbetning har 

påbörjats men där slutprodukten ännu inte är färdigställd. 

Produktionsledtid kan i sin tur delas in i ett antal steg, där 

varje steg har en egen ledtid. Dessa olika steg är enligt 

Olhager (2000): 

 Transporttid – Tid för fysiska förflyttningar mellan 

olika punkter. 

 Kötid – Väntetid innan operation påbörjats. 
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 Ställtid – Uppsättningstid samt omställningstid. 

 Operationstid – Tid för utförandet. 

 Väntetid – Efter operation, i väntan på transport. 

3.4.4 Flaskhals 

Maskiner i en flödesgrupp är ofta uppbyggd kring en dyr 

maskin enligt Olhager (2000). Denna maskin blir då den 

styrande maskinen i flödet. Då strävas det efter att uppnå ett 

högt kapacitetsutnyttjande på den medan de andra 

maskinerna som inte är lika dyra kan vara underbelagda. 

Maskinen blir då gruppens styrande maskin och då också 

gruppens flaskhals. När maskinen är en flaskhals bestämmer 

den hela gruppens kapacitet. Vidare skriver Olhager (2000) 

att vid ett planerande med en sådan maskin utgås det från 

denna maskin som gruppens planeringspunkt. En flaskhals 

blir med denna förklaring en resurs i en produktionskedja 

med en beläggning större än eller lika med 100 %. Vilket 

medför att denna resurs inte producerar material 

motsvarande det behov som finns.  

Det finns ett programvarupaket som heter OPT (Optimized 

Production Technology) vilket ger möjlighet till detaljerad 

styrning av flaskhalsar. Det finns även ett koncept TOC 

(Theory Of Constrains) som bygger på att i en 

produktionskedja finns en eller flera kritiska resurser. Det  

innebär att den mest begränsande faktorn bromsar upp 

materialflödet, den behöver dock inte vara flaskhals om den 

inte är överbelagd. Tillsammans bildar dessa begrepp 

OPT/TOC ett system med två komponenter: principer för 

hur flaskhalsar bör hanteras med de nio OPT/TOC-reglerna 

och programvaran som ett operativt verktyg för 

detaljplanering och sekvensering av produktionsaktiviteter 

(Olhager, 2000). 

Ett antagande med OPT/TOC-reglerna är att flaskhalsar 

begränsar produktionsflödet. Då kan korta genomloppstider 

och högre omsättningshastighet uppnås med ett högre 

kapacitetsutnyttjande i systemets flaskhalsar. Önskvärt 

kapacitetsutnyttjande är 100 %. Ställtider kostar eftersom en 

förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme i hela 

produktionssystemet. Detta medför att få omställningar och 
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stora partier är önskvärt vid flaskhalsar och det motsatta vid 

de maskiner som har låg beläggning (Olhager, 2000).  

Generellt gäller enligt Pourbabai (1993) att en flaskhals 

uppstår då en överbelastning blir på en komponents 

kapacitet, i ett tillverkningssystem. Det oönskade operativa 

problemet påverkar det totala systemets prestanda negativt 

och detta påverkar produktiviteten, effektiviteten och 

lönsamheten.  

3.4.5 Flexibilitet 

Enligt Olhager (2000) är flexibilitet anpassningsbarhet till 

ändrade förhållanden. För att kunna möta flexibilitetsbehov 

är några medel att ha korta omställningstider och 

mångkunnig personal. Personalflexibilitet menar individens 

kompetens och förmåga att utföra flera moment. En 

långsiktig flexibilitet leder till bestående produktivitet och 

lönsamhet och den kortsiktiga syftar på att upprätthålla god 

leveransförmåga. 

3.5 Processer 

Det finns fler olika definitioner av vad en process är, en 

definition som Bergman och Klefsjö (2007: 470) har tagit 

fram är: 

 ”…en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i 

tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller 

intern kund.” 

Det finns enligt Oskarsson et al. (2009) krav på vad som får 

anses som process och ej i logistiksammanhang, de krav som 

måste uppfyllas för att det ska anses vara en process skriver 

de är att: 

 En process är en kedja av aktiviteter som har en 

tydlig början och ett tydligt slut. 

 En process är både planerad och repetitiv. 

 Det ska finnas tydliga mål för processen, en 

beskrivning av vilka steg som ska utföras samt vilka 

resultat som förväntas. 
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 En process omfattar flera aktiviteter, de är ofta både 

administrativa och operativa. 

De skriver även att det första steget vid en början att arbeta 

med processorientering är att kartlägga företagets flöde. 

Jonsson och Mattson (2005) skriver att det går att 

klassificera processer på olika sätt, där klassificering ofta 

används för att göra det möjligt att skilja på kärnprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser. En kärnprocess är 

sådana som direkt bidrar till kundvärde, dessa processer är 

ofta involverade i flera avdelningar eller organisationer. För 

att kärnprocessens tillverkning ska vara möjligt att 

genomföras på ett effektivt sätt behöver den normalt stödjas 

av en underhållsprocess som säkerställer att störningarna i 

produktionsutrustningen hålls på en minimal nivå. 

Stödprocess är som det låter till för att stödja en process. Där 

syftet är att stödja kärnprocessen för att möjliggöra att detta 

genomföra på effektivt sätt och därmed indirekt skapar 

kundvärde. Den tredje klassificeringen är ledningsprocesser, 

denna typ av process har också indirekt påverkan av 

kundvärde. Långsiktig strategi- och affärsplanering är 

exempel på ledningsprocesser. 

Jonsson och Mattson (2005) skriver vidare att när det ses ur 

ett logistikperspektiv är kärnprocesser centrala i ett operativt 

perspektiv och ledningsprocesser är centrala i ett strategiskt 

perspektiv. Vissa stödprocesser är också centrala i 

logistiken, där planering och efterfrågeprognostisering är 

exempel på stödprocesser.  

3.5.1 Processflödesanalys 

Olhager (2000) beskriver om processflödesanalys, detta är 

en metod som gör det möjligt att dokumentera aktiviteter 

detaljerat, strukturerat och grafiskt. Vilket bidrar till en 

bättre förståelse om processen och tydliggör dess potentiella 

förbättringar. Det finns fem grundläggande steg för 

processflödesanalys, dessa fem är: 

 Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 

 Dokumentera processen som helhet. 
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 Analysera processen och identifiera möjliga 

förbättringar. 

 Rekommendera lämpliga processändringar. 

 Genomför beslutande förändringar. 

Vid utförande av en processanalys granskas varje 

arbetsaktivitet i processchemat genom att frågor ställs som: 

vad, när, av vem, var, hur länge, hur och varför. Där den 

viktigaste frågan är varför, varför utförs processen 

överhuvudtaget. Med processflödesanalys är tanken att det 

ska ges en minskning i klyftor mellan processen som folk 

uppfattar den, den faktiska processen och den värdeskapande 

processen (ibid). 

3.5.2 Layoutflödesschema 

Layout menar den fysiska placeringen av resurser, som 

maskiner, arbetsstationer, lager och kontrollstationer. När 

aktiviteterna i ett processflödesschema visas var de utförs i 

produktionslokalen bildas ett layoutflödesdiagram. Med ett 

sådant visas alltså hur arbetsstationerna står placerade mot 

varandra. Förut benämndes det flödesplan om 

layoutflödesdiagram. När processflödet i en layout visas på 

detta sätt tydliggörs transportvägar mellan operationer och 

kontrollen och även den totala transportlängden. Ett 

layoutflödesdiagram komplementerar processflödesschemat 

då ett processflödesschema ger detaljerad flödesbeskrivning 

och layoutflödesdiagramet visar de fysiska flödena. De ger 

tillsammans ett underlag för att göra en analys av 

processflöden (Olhager, 2000).   

3.6 Lean 

Lean filosofin beskriver Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) som att det 

ska uppnås förbättringar på de mest ekonomiska sätten och med fokus på 

muda. Alltså minska slöseri för att öka värdet för kunden. Detta kan göras 

genom att identifiera och eliminera de faktorer i ett produktionssystem som 

inte skapar något värde för kunden, minimera risker och synliggöra 

problem. 
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Lean Production är ett produktionssystem som ursprungligen härstammar 

från Toyota Production System (TPS). Liker (2009) sammanfattar TPS i 14 

principer: 

 Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad 

av kortsiktiga finansiella mål.  

 Skapa kontinuerliga process flöden för att föra upp problem till ytan.  

 Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.  

 Jämna ut arbetsbelastningen.  

 Stoppa processer om det behövs för att reda ut problem.  

 Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för 

medarbetarnas medverkan.  

 Använd visuell styrning för att inga problem döljs.  

 Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare 

och processer.  

 Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt 

företagets filosofi och lär andra att göra det.  

 Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.  

 Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli 

bättre.  

 Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.  

 Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Genomför valt beslut 

snabbt.  

 Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och 

förbättra.  

Pettersen (2009) skriver att enligt Muffatto (1999) och Hines et al. (2004) 

utvecklas Lean hela tiden, de menar på att en definition av Lean skulle vara 
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mer som en stillbild av ett rörligt objektiv och att det bara stämmer för en 

viss tidpunkt. Ett av de vanligaste begreppen inom Lean är Continuous 

improvement som på svenska betyder ”ständiga förbättringar”. Det är därför 

viktigt när en implementering av Lean införs att det inte ses som ett 

tidsbegränsat projekt, utan istället ses som en filosofi som införs i företaget. 

3.6.1 Lean verktyg 

Eliminera Muda 

Ordet muda kommer från det japanska språket och betyder 

slöseri. När det talas om att eliminera muda menar det på att 

allt som inte är värdeskapande aktiviteter ska bort. Det finns 

sju olika typer av slöseri, dessa sju är (Bergman och Klefsjö, 

2007: 623): 

 Överproduktion- Produkter som inte når kunder eller 

som ligger och väntar på kunder skapar inget värde. 

 Väntan- Om en maskin eller operatör måste vänta på 

resurser av olika slag, som verktyg eller 

materialinformation, så skapas inget värde. 

 Transport och onödiga rörelser- en transport skapar i 

sig inget värde. Kan man eliminera en transport utan 

att skapa andra problem genom att omorganisera 

värdeflödet har man eliminerat slöseri. 

 Felaktiga processer- en process som skapar felaktiga 

produkter måste rättas till genast för att inte 

åstadkomma mera slöseri. 

 Lager- material och enheter som ligger i lager och 

väntar skapar inget värde. 

 Producera och omarbeta defekta enheter. 

 Säkerhetsbrister - risker att ge skador och skapar 

otrygghet och därmed en sämre och mindre effektiv 

arbetsmiljö.  

5S 

Detta är en metod som ofta används inom Lean. 5S (se figur 

3) ger stöd till att skapa ordning och reda och minskar 

slöseri gällande verktyg, material och andra föremål. Alla 
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5:s kommer från japanska ord som börjar på bokstaven S, 

Pranckevicius et al. (2008) beskriver dessa 5S som: 

Seiri (Sortera) – Med detta 

menas att det ska ses över att 

de verktyg och andra 

hjälpmedel som behövs finns 

och kasta de som inte behövs.  

Seiton (Systematisera) – 

Meningen med detta är att göra 

det som är nödvändigt lätt 

tillgängligt, allt ska ha sin 

plats. 

Seiso (Städa) – Att det skapas 

rena ytor och arbetsplatser, 

arbetet dokumenteras och 

gärna med foto. Detta ska ske 

regelbundet. 

Seiketsu (Standardisera) – Standardisera vardagsrutinerna 

med hjälp av ”att-göra-listor”. 

Shitsuke (Se till) – Att det skapas en vana att alltid följa de 

fyra tidigare nämnda S:en. 

JIT 

JIT är en förkortning på Just-In-Time, innebörden för detta 

är att sträva efter att producera rätt antal artiklar till den 

tidpunkt då de behövs. Genom att tillämpa JIT kan 

lagernivåer minskas och genomloppstider förkortas, detta 

blir inte bara kostnadseffektivt utan medför även att olika 

problem i produktionssystemet blir synliga. Det ställer dock 

krav på produktionsförutsättningarna vid tillämpning av JIT, 

som korta ställtider, ledtider, genomloppstider, flexibel 

personal, flödesorienterat produktionssystem och 

decentraliserat kvalitetsarbete (Olhager, 2000).  

Genchi genbutsu 

Detta uttryck betyder ”gå och se”. Innebörden av Genchi 

genbutsu är att finna orsaken till problem genom 

undersökning och utredning direkt på platsen där problemet 

Figur 3: Förklarande bild för hur 5S ska fungera 

följdmässigt och kontinuerligt (NCC,  2013). 



32 

sker. Det sägs att har du inte sett något med egna ögon så är 

inte din syn på saken trovärdig. Det räcker inte med att sitta 

på ett kontor och tro att lösningen som har tagits fram är bra. 

Det ska tas som vana att vid problem gå till ursprungsplatsen 

för problemet, för att där hitta lösningen. Denna metod ger 

mer förståelse för produktionen och skapar en bättre 

kommunikation med personalen. Det uppmanas också att 

alla anställda själva försöker lösa problemen som uppstår på 

plats, genom att gå till botten med dem. Det sägs att vid ett 

upplevt problem ska frågan ”varför” ställas fem gånger för 

att då hitta rotorsaken och kunna lösa problemet (Osono et 

al., 2008). 

Kanban 

Order är japanskt och betyder kort eller visuellt bevis och är 

ett informationssystem i form av kort som gör det möjligt att 

synliggöra materialbehov. I Toyotas produktionssystem 

används, beroende på storlek på artikeln, en lastlåda, box 

eller container som är avsedd för ett bestämt antal av en viss 

komponent, detalj eller produkt. Kanban skickas bakåt i 

flödet när det uppstår materialbrist, detta påvisar då 

materialbehov och arbetsstationerna innan börjar producera 

och/eller fylla på material som det finns behov av. En 

förutsättning för att kanbansystemet ska tillämpas på rätt sätt 

är att efterfrågan bör vara hög och jämn på de produkter som 

är tänkta att använda. Genom att använda sig av detta system 

gör det att överproduktion undviks, vilket bidrar till att 

kapitalbindningen minskar samt att inga onödiga lagerytor 

upptas (Olhager, 2000). 

PDCA 

I sökandet efter orsaker till urskiljbar variation och vid 

arbetet med att förbättra kvalitén är det viktigt att angripa 

problemen systematiskt och noggrant. En modell som 

används för systematiska förbättringsarbeten är PDCA 

(Plan, Do, Check, Act), se figur 4, modellen används 

dagligen hos Toyota i förbättrandet av deras processer. 

Denna modell beskrivs av Rother (2010) och består av dessa 

fyra steg: 
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 Plan (Planera) – 

Identifiera och 

analysera problemet 

och föreslå sedan en 

eller flera lösningar. 

 Do (Utför) – 

Genomför lösningen.  

 Check (Kontrollera) 

– Samla in och 

utvärdera data. Är 

lösningen bra; 

skicka vidare till nästa steg annars börja om vid steg 

ett (Plan). 

 Act (Agera) – Standardisera lösningen. 

Det är viktigt att ständigt återgå till steg ett (Plan) för att hela 

tiden hitta nya och bättre lösningar.  

Kaizen 

Det japanska ordet ”Kaizen” består av de två symbolerna 

”Kai” och ”Zen”. Där order Kai betyder ”att förändra” och 

Zen betyder ”bra”, vilket tillsammans får innebörden 

”förändra till det bättre” (Bergman & Klefsjö, 2007). Det 

handlar dock inte om att radikalt ändra en process, utan 

istället att förbättra processen lite varje dag genom att 

eliminera slöseri och kontinuerligt bli bättre. Det finns ingen 

process som någonsin kan anses som perfekt, utan det går 

alltid att förbättra (Osono et al. 2008). 

3.6.2 Respect for people 

Grundarna av Toyota skriver Osono et al. (2008) var med 

och skapade filosofin och den värdegrund som företaget 

fortfarande har. Några talesätt som de sa var:   

 Imorgon kommer bli bättre än idag. 

 Alla ska vinna. 

 Kunden först, handlaren tvåa, produktionen sist. 

Figur 4: Bild över hur PDCA fungerar och hur dess 

flöde ska se ut (Velaction, 2013). 
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 Genchi genbutsu. 

Företagsvärderingarna som skrivs ut i The Toyota Way 2001 

formas av dessa övertygelser. Inom företaget kallas denna 

bok för ”Den gröna boken”. Imorgon kommer bli bättre än 

idag och Genchi genbutsu, är tillsammans kraften bakom 

Kaizen. Alla ska vinna och kunden först, handlaren tvåa och 

produktionen sist formar tillsammans sloganen ”Respect for 

people”. Både Kaizen och Respect for people ingår i The 

Toyota Way (se figur 5) där Respect for people är en av de 

två pelarna (Osono et al. 2008). 

Figur 5: En bild över hur The Toyota Way 2001 är uppbyggt och hur Respect for people 

och Continuous improvement är de två pelarna (Business transformation, 2013). 

3.6.3 Continuous improvement 

Det dagliga problemlösningsarbetet som finns inom Toyota 

och som är en stor del i dess framgång kallas för continuous 

improvement skriver Liker och Hoseus (2008). Det är den 

andra grundpelaren i The Toyota Way (se figur 5). För att 

kunna upprätthålla deras problemlösningskultur på alla 

nivåer inom organisationen skapades ett 

kvalitetscirkelprogram där arbetsgrupper kontinuerligt tränas 

i problemlösningstekniker och hur relationen till sin 

arbetsgrupp kan stärkas. Bland annat genom att ledare, 

chefer och operatörer blir påminda att använda sig av fem 

varför metoden och då hitta källan till ett uppkommet 

problem, detta leder kontinuerligt till förbättringar. Toyota 

jobbar med en fem stegs process för att kunna upprätthålla 

sin problemlösningskultur. De principer som ligger bakom 

femstegsprocessen grundar sig i Kaizen. De fem stegen 

innebär: 
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1. De ingenjörer som arbetar får ständigt information 

om de aktuella problemen, då av människor som 

arbetar i produktionen. Detta samtidigt som de 

arbetar med att lösa tidigare problem. 

2. Gruppmedlemmar tillsammans med en gruppledare 

upptäcker avvikelser i standardiserade arbetssätt. 

3. Då ett problem upptäcks startas genast en process för 

att defekter av detta problem inte blir värre eller går 

vidare till andra arbetsområden.  

4. Under en utsatt tid reflekterar arbetsgruppen över 

orsaken till vad ett uppstått problem kan bero på för 

att på en längre sikt uppdatera standarden. 

5. Då ett större problem som stannar produktionen 

uppkommer ska gruppledaren gå till sin chef för att 

rapportera problemet. Chefens uppgift blir att 

identifiera det större problemet för att komma fram 

till en lösning. Kan chefen inte lösa problemet går 

han till ingenjörerna och så vidare (Liker och 

Hoseus, 2008).  

3.6.4 Motstånd mot förändring 

Vid ett organisatoriskt förändringsarbete skriver Kotter och 

Schlesinger (2008) sker oftast någon form av motstånd från 

personer. Personer som påverkas av en förändring kommer 

att uppleva någon form av känslomässigt kaos. Även 

positiva förändringar kan innebära att de känner någon form 

av förlust eller en osäkerhet. Av olika skäl reagerar grupper 

och individer olika på förändring, allt från att passivt motstå 

eller att aggressivt motstå till att uppriktigt omfamna det. För 

att kunna förutsäga hur de kommer att reagera måste chefer 

vara medvetna om de fyra vanligaste orsakerna till att folk 

motsätter sig en förändring. Dessa är: en önskan att inte 

förlora något av värde, en missuppfattning av förändringen 

och dess konsekvenser, en övertygelse att förändringen inte 

är vettig för organisationen och en låg tolerans för 

förändringar.  

Det finns olika sätt att hantera motstånd mot förändringar. 

Dessa är:  
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 Utbildning och kommunikation. Att utbilda 

människor om det som komma ska i förväg. 

Kommunikationen av idéer kommer hjälpa folk att se 

behovet och logiken i den kommande förändringen. 

Utbildningsprocessen kan involvera diskussioner 

mellan två personer, presentationer till grupper eller 

anteckningar och rapporter.  

 Delaktighet och engagemang. Om initiativtagarna 

involverar de som potentiellt kommer göra motstånd 

på något plan av utformningen och genomförandet 

av förändringen kan det förhindra ett motstånd. Med 

ett aktivt förändringsarbete ska initiativtagarna 

lyssna på folk som berörs av förändringen och 

använda deras råd.  

 Resurser och stöd. Då kan cheferna hantera 

potentiellt motstånd till förändring genom att ge stöd. 

En sådan process kan innehålla utbildning i ny 

kompetens eller att ge anställda ledigt då det varit en 

krävande period. Eller bara genom att lyssna och ge 

ett känslomässigt stöd.  

 Förhandling och överenskommelse. Genom att ge 

uppmuntran till de aktiva eller potentiella 

motsägarna, genom att till exempel ledningen ger en 

högre lönenivå i utbyte mot en regeländring, som att 

öka en individs pensionsförmåner i utbyte mot en 

tidig pensionering.  

 Manipulation och kooptering. Då kan chefer försök 

att påverka andra utan deras medvetande. 

Manipulation som i detta sammanhang normalt 

innebär mycket selektiv användning av information 

och den medvetna struktureringen av händelser.  

 Explicit och implicit tvång. Det sista är att chefer 

som handskas med motstånd använder tvång. I 

huvudsak tvingas personer att acceptera en 

förändring genom att uttryckligen eller underförstått 

hota dem (med saker som förlust av arbetet eller 

befordringsmöjligheter) eller genom att avskeda eller 

förflytta dem. Som med manipulation är tvång en 

riskfylld process eftersom oundvikligen personer 
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starkt ogillar påtvingad förändring. I situationer då 

det är snabbt avgörande och en förändring inte 

kommer bli populär hur de än introducerar den kan 

tvång vara enda alternativet (Kotter och Schlesinger, 

2008).  

3.7 Kvalité 

Ett enkelt sätt enligt Olhager (2000) att uttrycka kvalité är att det är det 

kunden vill ha och vad den är villig att betala för. Eller uttryckt annorlunda 

är att bra kvalité är då kunden och inte produkten kommer tillbaka. Kvalité 

är ett begrepp som berör både produktion och produkter. Produktkvalité 

syftar på hur produkter uppfyller konsumentens förväntningar och krav. 

Medan kvalité i produktion menas det att åstadkomma en hög 

produktkvalité. Vidare skriver Olhager (2000) att kvalité uppfattas som en 

intäktsskapare. Detta eftersom rätt kvalité ger god försäljning. Det går även 

att förena kvalité med kostnader och kapital. Fel kvalité kommer att ge 

kassaktioner och omarbetning, vilket i sin tur ger indirekta och direkta 

kostnader.  

Kvalité har alltid varit en viktig faktor för kunder då de ska köpa varor och 

tjänster skriver Bergman och Klefsjö (2007). De företag som arbetat med 

kvalité på ett innovativt och systematiskt sätt når ofta stora framgångar i 

marknadsposition, lägre interna kostnader och får en snabbare framtagning 

av produkter.  

Det finns ett begrepp som heter TQM vilket står för Total Quality 

Management. Detta syftar till att skapa kvalité inom alla led i företaget 

(Olhager, 2000). Bergman och Klefsjö (2007:37) tolkar det som att: 

”…man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer”.   

Vidare skriver Bergman och Klefsjö (2007) att den svenska motsvarigheten 

på TQM är offensiv kvalitetsutveckling. Med offensiv menas att det aktivt 

ska förebyggas, förändras och förbättras och inte kontrolleras och repareras. 

Med utveckling menas att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete och 

inte ett projekt och även visa på att det handlar om att utveckla produkter 

och processer. Kvalitetsutveckling kan med ett engagerat ledarskap för 

kvalité som grund få ett framgångsrikt arbete. Värderingar som denna kultur 

vilar på är att (Bergman och Klefsjö, 2007:39): 
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 Sätta kunderna i centrum. 

 Basera beslut på fakta. 

 Arbeta med processer. 

 Arbeta ständigt med förbättringar. 

 Skapa förutsättningar för delaktighet. 

Bergman och Klefsjö (2007) skriver vidare att dessa värderingar ska 

samverka för att fungera och det måste även finnas en helhetsbild. För att 

dessa värderingar inte ska blandas med liknande värderingar som finns 

kallas dessa för hörnstenar, se figur 6. Dessa ska sedan stödjas av valda 

arbetssätt och konkreta verktyg till en helhet.  

 

Figur 6: Bergman och Klefsjös bild över de centrala delarna i TQM och hur de hålls ihop med 

ett engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2007:39). 

Enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) går det att spåra TQMs rötter 

tillbaka till den japanska kvalitetsevolutionen då Toyota var ett av de 

banbrytande företagen. De hade praktiserat filosofin och principerna för 

TQC (Total Quality Control), total kvalitetsstyrning, så tidigt som på slutet 

av 1950-talet. Den japanska versinen av TQC blev på slutet av 1980-talet 

grunden för TQM då den föddes.  

Det har enligt Cua et al. (2001) sedan 1980-talet varit en ökande 

medvetenhet och implementation av metoder som associeras med TQM. 

TQM, Just-in-Time (JIT) och Total Productive Maintenance (TPM) har 

liknande grundläggande mål med ständig förbättring och att minska slöseri. 

Tillsammans har TQM, JIT, och TPM en övergripande och konsekvent 

uppsättning av tillverkningsverktyg riktade mot en förbättrad prestanda. 
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Vidare skriver Cua et al. (2001) att det därför är lämpligt att fabriker 

kombinerar genomförandet av TQM, JIT och TPM metoder. 

Samson och Terziovski (1999) skriver att oavsett om de använder TQM 

eller inte har de flesta tillverkande företag i Europa, USA, Japan och 

Australien försökt att arbeta på något sätt att förbättra dessa centrala delar 

av TQM: 

 Ledarskap. 

 Ledning av personer. 

 Kundfokus. 

 Användning av information och analyser. 

 Processförbättring.  

 Strategisk och kvalité planering. 

3.8 Säkerhet 

En definition om säkerhet skriver Parker et al. (2006) är:  

"…ability of individuals or organisations to deal with risks and hazards so 

as to avoid damage or losses and yet still achieve their goals". 

Det är nu även känt att 60-80 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga 

faktorn. Det blir därför viktigt att förstå att alla personer som är involverade 

i en organisation påverkar säkerheten, exempelvis chefer, ledningen och 

driftpersonal (Flin, 2003).  

Författaren skriver även att för att kunna hantera en organisations säkerhet 

kräver det en långsiktig strategi som är inriktad på viktiga 

bestämningsfaktorer för säkerhetskulturen. En av de viktiga faktorerna är 

graden av engagemang från ledningen för säkerhet på alla nivåer, från första 

linjens arbetsledare till verkställande direktörer. Det är viktigt att chefer ser 

till att deras säkerhets åtagande spridas vidare till andra. Detta kan göras 

genom att använda sig av enkäter om säkerhets klimat, det ges då en 

möjlighet att mäta uppfattningen av hur de ser på chefers attityder och 

beteende om säkerhet. Flin (2003) skriver vidare att för en god säkerhet 

krävs det mer än bara känna till ”säkerhetsmanus”, det krävs engagemang 
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genom demonstrationer och prioritering av säkerhet.  Han menar också på 

att det finns andra som hävdar att det finns ett behov av ändring av 

ledningens tänk om prioriteringar av säkerhet mot andra affärsområden. 

3.8.1 Hälsofrämjande på arbetsplatsen 

Enligt Menckel och Österblom (2000) innebär hälsa inte 

bara frånvaro för sjukdom. Det kan även innebära faktorer 

som friskhet, kondition, sundhet och välbefinnande. Vid tal 

om hälsa kan det syfta på fysisk, mental, emotionell, social 

eller spirituell hälsa. Det finns ett samband mellan människa 

och miljö som är avgörande då det går inte att koppla bort 

människans livssituation från hälsan. Med det menat att om 

en person arbetar för fysisk hälsa med motion och kost, 

undviker rökning med mera kan denne ändå begränsas av 

klasstillhörighet, yrkesstatus, ekonomi och kön, vilket också 

påverkar hälsan. Det är viktigt för företag att möjliggöra god 

hälsa på arbetsplatsen då detta är något människor värderar 

högt. Menckel och Österblom (2000) skriver vidare om 

hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete: 

Hälsofrämjande: 

 Utveckla engagemang i arbetet. 

 Stärka den upplevda kvalitén i arbetet. 

 Möjliggöra ett emotionellt välbefinnande. 

 Erbjuda ett stödjande socialt klimat. 

Förebyggande: 

 Avvärja fysiska och mentala hälsoproblem. 

 Minska riskfaktorer för ohälsa. 

 Skydda från hälsofaror. 

 Bygga upp hälsa/rehabilitering. 
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4 Förbättringsmodell  

I detta kapitel kommer de fyra viktigaste delarna i ett servicesystem att beskrivas, 

de fyra hörnstenarna. Dessa ligger till grund för den förbättringsmodell som 

arbetas fram i detta kapitel. Detta grundar sig i den teorin som har tidigare tagits 

fram. 

Service är att använda kompetens för att ge nytta åt någon annan (Maglio och 

Spohrer, 2008). Då definieras servicesystem som värdemedskapande 

sammanställningar av människor, teknik, värdepropositioner och delad 

information. Vidare skriver Maglio och Spohrer (2008) att det minsta 

servicesystemet är det som kretsar runt en individ och det största är den globala 

ekonomin. I detta arbete har vi valt att fokusera mer på ett serviceinriktat system 

än ett producerande. De delar som behandlas nedan är därför sådana som är tänkta 

till ett servicesystem. Därför har flertalet delar vi anser är bra utelämnats, då de 

inte är relevanta för detta fall.  

Här nedan är vår förbättringsmodell, se figur 7. Detta är de viktigaste delar i ett 

system där varje del har flera underrubriker samlade under ett namn.  

 

Figur 7: Så här ser vår framtagna förbättringsmodell ut. 

Det som nu följer är först våra tankar kring de framtagna delarna, med stöd från 

teorin. I avsnittet efter följer vår argumentation av varför denna del är med och 

hur den passar in i förbättringsmodellen. 

 

 

Information Logistik 

Lean Kvalité 

Servicesystem 
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• Kommunikation 

• Återrapportering 

• IT 

• Affärssystem 

• Ledarskap  

Information 

 

Information 

De delar vi anser att 

information kan påverkas 

genom är de som visas i 

figur 8. För oss är det 

viktigt att ha i åtanke att 

alla inte uppfattar 

information lika. Om en 

mening uttalas kan den 

tolkas på flera olika sätt. 

Som avsnittet 3.3 information beskriver ska information när den ges ska vara 

tydlig för att det inte ska gå att misstolka den. Information är viktigt att den når ut 

till alla. Att den förs vidare och att inte bara exempelvis chefer sitter inne med all 

information när den även berör de andra medarbetarna. Information ska även ges 

ut i tid för att de ska hinna bearbeta det som kommer.  

Kommunikation är en av de viktigaste delarna inom ett företag. Utan 

kommunikation kommer det inte finnas någon gemensam helhetsbild och 

förståelse för verksamheten. Det blir svårare att driva ett företag utan 

kommunikation då det är det enklaste sättet att föra information vidare, som det 

skrivs i avsnitt 3.3.1 kommunikation. En bra intern kommunikation kan ge ett 

företag fördel då det gör att allt kommer upp till ytan och problem synliggörs. 

Som tidigare sagts kan kommunikationer uppfattas på olika sätt precis som 

information. Det som sägs till någon annan kan menas på ett sätt men tolkas på ett 

annat. Därför är det viktigt som med information att vara tydlig med vad som är 

syftet och att det verkliga budskapet når fram.  

Återrapportering (se avsnitt 3.3.2) är en betydelsefull del i en organisation då 

det är bra att fler får reda på vad som har hänt och då är mer uppdaterade. Vid 

utdelandet av ett uppdrag är det till fördel att sedan få reda på att det har utförts 

och dylikt. Då är det lättare att planera och minska risken att upprepa samma fel 

om och om igen. Risken minskas då att den som delar ut uppdraget tror att det har 

utförts och det inte har gjorts och planerar efter det.  

Det är nödvändigt för företag att idag använda sig av IT. Detta på olika sätt, 

genom exempelvis kundkontakt men även internt inom företaget. Dagens teknik 

utvecklas hela tiden och det är till företagets fördel att hänga med ur tid och 

konkurrenskraft sett. Teorin stödjer detta (avsnitt 3.3.3 IT) genom att skriva att IT 

är ett sätt att effektivisera genom att minska ledtider och säkerställa 

produktflöden. 

Figur 8: Information, som är en av hörnstenarna, har 

dessa punkter att bygga på. 
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För att få ett företag att fungera bra behövs ett starkt ledarskap. Som litteraturen 

skriver i avsnitt 3.2 ledarskap så blandas begreppen chef och ledare ihop. För en 

chef anses det att det är viktigt att förstå skillnaden i detta och vara en ledare som 

får sina arbetare med sig. Chefen ska även kunna använda de olika ledarstilarna 

efter behov. Med ett starkt ledarskap anser vi att företaget kan få ett bra 

arbetsklimat och 

motiverade arbetare.  

Logistik 

Den andra grenen i 

förbättringsmodellen är 

logistik, de delar som 

ingår i logistik är 

områden som är viktiga 

att ha i åtanke när ett 

system ska ses över. Då 

det ger möjlighet att 

effektivisera materialflöden, detta är något som teorin styrker i avsnitt 3.4 logistik 

när det skrivs att logistik är läran att effektivisera materialflöden. Därför ska det 

nu ses över de delar i logistiken som anses vara viktiga och som visas i figur 9.  

Det är viktigt att se över layouten, då det kan spara mycket tid och pengar. Olika 

layouter krävs för olika organisationer. Någon optimal lösning finns inte, utan alla 

måste hitta sin egen lösning, vilket det talas om i avsnitt 3.4.1 layout.  

Lager är någonting som ska ses över och inte bara få växa. Det ligger mycket 

kapitalbindning här. Det tänks inte alltid på alla kostnader som uppstår runt ett 

lager som registrering och inventering men det är saker som kommer med ett 

lager och som kräver tid och pengar som inte räknats med (avsnitt 3.4.2 lager). 

Som avsnittet 3.4.3 ledtid skriver är det viktigt att tänka på ledtid både vid en 

producerande verksamhet eller en mer serviceinriktad. Om varje del undersöks för 

sig går det lättare att se var det tar tid och korta ner den totala ledtiden. Då går det 

att upptäcka att det exempelvis tar lång tid att ställa in maskiner, då spelar det 

ingen roll att själva operationen går fort, eftersom tiden går åt till omställningen. 

Eller om kötiden då ett objekt får vänta mellan operationer undersöks. Då går det 

att se att det behövs fler maskiner eftersom det framför en maskin alltid blir kö.  

Ett företag bör se över om och i sådana fall vart de har sina flaskhalsar och hålla 

uppsikt över dem. Om de blir ett problem ska det ses över för att optimera flödet 

och på detta sätt minimera flaskhalsar. Det går exempelvis, som avsnitt 3.4.4 

flaskhals skriver, att planera arbetet på ett annat sätt eller köpa in en till maskin. 

• Layout 

• Lager  

• Ledtid 

• Flaskhals 

• Flexibilitet 

• Processer 

• Processflödesanalys 

 

Logistik 

     Figur 9: I logistik anser vi att dessa begrepp ska ses över. 
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Det finns inte en optimal lösning för alla utan varje företag måste hitta vad som 

fungerar på deras verksamhet. Detta är en viktig del att se över och lösa då det 

annars kan ge problem och kostnader.  

Verksamheten inte ska bli helt stillastående då en person är tillfälligt borta därför 

är det viktigt att personalen är flexibel (avsnitt 3.4.5 flexibilitet). Om det finns ett 

arbete som bara en person kan genomföra och den personen blir exempelvis sjuk 

stannar hela kedjan av och för att detta inte ska hända är det bra om flera kan 

utföra samma arbete. Det är även viktigt att det är uttalat vem som övertar en 

annan persons arbetsuppgifter om denne är borta för att inte tid spills.  

Det är viktigt att tänka på processer. Då att definiera vilken typ av process det är 

för att kunna se vad som påverkas och hur den ska behandlas, enligt kapitel 3.5 

processer. Det kan vara bra att veta om det är mot intern eller extern kund som det 

ger utslag om något i processen ändras.  

Processflödesanalys är ett bra verktyg för att få en bra helhetsbild över hur 

processerna går genom verksamheten. Det ger svar på vad som händer, varför det 

händer, av vem, hur länge och hur det händer, som avsnitt 3.5.1 

processflödesanalys beskriver. Där den viktigaste frågan ”varför utförs processen” 

får ett svar. Med dessa svar är det enkelt att se förbättringspotential. Alltså tycker 

vi att det blir ett bra första steg i kartläggningen av nuläget. Det finns flera olika 

processflödesanalyser och dessa är: layoutflödesdiagram, materialflödesschema 

och processflödesdiagram. 

Lean         

 

Följande delar i Lean är viktiga och något som alla företag bör tänka på. Därför 

ska alla dessa delar behandlas (se figur 10) och kortfattat beskriva dem samt 

motiveras varför företag ska använda sig av dem.  

Muda borde vara självklart för alla företag då det inte är lönt att göra aktiviteter 

som inte kommer ge någon vinst eller förbättring, avsnitt 3.6.1 Lean verktyg.  

    Figur 10: Lean, anser vi, har dessa viktiga begrepp som alla bör se över. 
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5S är ett enkelt arbetssätt som spar tid och genom att ha ordning och reda bland 

material och verktyg läggs ingen tid på att leta saker (avsnitt 3.6.1 Lean verktyg). 

Det bidrar till att arbetsmiljön förbättras.  

JIT är viktigt i ett producerande företag för att försöka hålla låga lagernivåer och 

endast producera vid behov. Eftersom lager kostar då färdiga produkter har ett 

högre värde än råmaterial. Lager döljer även problem, som beskrivs i avsnitt 3.6.1 

Lean verktyg.  

Alla chefer bör själva gå ut i verkstaden för att se vad som händer enligt genchi 

genbutsu, något som avsnitt 3.6.1 Lean verktyg beskriver. Detta gör att de får en 

aktuell bild av vad som sker och inte bara papper och siffror på det, även att det 

ger en bättre kommunikation med personalen och en bättre förståelse för hela 

verksamheten. Genom att tillämpa detta kommer de lösningar som tas fram vara 

mer anpassade för det verkliga problemet.  

Det är bra att använda sig av kanban då detta ger ett pull i stället för ett push-

system vilket är bra då det undviks att bli överproduktion (avsnitt 3.6.1 Lean 

verktyg). Vilket återigen inte är bra då det blir stora lager. 

PDCA är ett bra och enkelt sätt att hela tiden utveckla organisationen i rätt 

riktning då små förbättringar tillsammans kommer ge en stor nytta (avsnitt 3.6.1 

Lean verktyg). 

Kaizen är en viktig filosofi då den menar att ingenting är någonsin helt perfekt 

eller klart, avsnitt 3.6.1 Lean verktyg, utan allt kan hela tiden bli bättre. Då strävas 

det efter att hela tiden utvecklas. Detta skapar i sin tur en större konkurrenskraft.  

Tankesätten som ingår i respect for people är viktiga att inte glömma bort. Då 

människan har en stor påverkan i företagets framgång. I respect for people ingår 

de mjuka delarna i Lean som behövs för att det ska fungera, avsnitt 3.6.2 respect 

for people. Det är alltid människan som är den viktigaste länken i en kedja. Utan 

att få med människan kommer det inte att lyckas. 

Continuous improvement är ett bra arbetssätt då det är bra att ständigt sträva mot 

förbättringar och inte stanna i utvecklingen. Kaizen och countinuous improvement 

får inte blandas ihop då kaizen betyder förändra till det bättre medan countinuous 

improvement betyder kontinuerlig förbättring, vilket inte är samma sak (avsnitt 

3.6.3 continuous improvement).  

Det är viktigt att se till att alla känner sig bekväma och hörda då det är en 

förändring på gång. Mycket av motståndet mot förändring kan motverkas 
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genom att vara lyhörd och informera ordentligt, som avsnitt 3.6.4 motstånd mot 

förändring i teorin beskriver. 

Dessa delar är bra att använda sig av för att genomföra förbättringar i ett företag. 

De flesta av dessa delar är mer ett sätt att tänka och agera efter, inte någon direkt 

fysisk lösning. Detta är dock minst lika viktigt som alla andra delar, då det utan 

dessa delar inte kommer att ge en bra företagskultur. Vid rätt användning kommer 

dessa verktyg att göra organisationen till en stark och utvecklande verksamhet. 

Vid syn på verktygen en och en kan de verka som småsaker och inte alls 

betydande. Tillsammans och om helheten ses kommer tid och pengar sparas och 

ett bättre arbetsklimat kommer fås då det är fråga om faktorer som påverkar 

hälsofrämjandet.  

Kvalité 

Det är viktigt att tänka på kvalité då 

det idag är en stark konkurrenskraft. 

Figur 11 visar vilka delar kvalité 

berörs av. Eftersom kunder vill 

ha kvalité och är beredda att 

betala för den. Då måste företaget jobba mot att bara göra sådant som kunden är 

villig att betala för. Företaget kommer i längden att tjäna på att tillverka produkter 

med kvalité då det gör att produkter inte kommer tillbaka men det gör kunden. 

TQM är ett bra sätt att arbeta för kvalité eftersom det innehåller de delar som är 

bra att arbeta mot för att uppnå bättre kvalité, som teorins kapitel 3.7 kvalité 

beskriver. Vid ett sådant arbete kommer alla bitar med automatiskt och drivs 

framåt, det blir inte heller någon bit som glöms bort.  

Kundservice är en stor del i ett serviceinriktat företag. Som det beskrivs i avsnitt 

3.1.2 kundservice är det viktigt att ha en bra kundservice då det är det som 

kommer att vara avgörande om kunden kommer tillbaka eller inte. Alltså om 

företaget kommer att få ett fåtal eller flertalet kunder. Med det sagt att hundra bra 

och en dålig referens kan finnas. Där den dåliga kommer att märkas och den 

kommer att sprida detta till alla sina bekanta, som sprider den till sina bekanta och 

så vidare. Därför är det viktigt att hålla sig på god fot och ge alla kunder en bra 

kundservice.  

Det borde vara en självklarhet för alla inom organisationen att ha ett ordentligt 

säkerhetstänk. Då säkerheten påverkar arbetsprestandan, som det tas upp i 

kapitel 3.8 säkerhet. Eftersom det är en sådan stor del av olyckorna som orsakas 

av den mänskliga faktorn är det även viktigt att alla blir informerade och kan ha 

ett förebyggande arbete i åtanke.    

• Kundservice 

• Säkerhet 

• Hälsa 

 

Kvalité 

Figur 11: Kvalité blir den sista hörnstenen och har 

dessa begrepp som ingår. 

 



47 

Det är viktigt att företag tänker på att skapa hälsofrämjande på arbetsplatserna. Att 

de är medvetna om allt som hälsa innebär och då inte bara tänker på sjukfrånvaro. 

Det är även viktigt att tänka på att bra hälsa inte kommer av sig själv utan att det 

är något som måste arbetas mot för att förebygga hälsoproblem (avsnitt 3.8.1 

hälsofrämjande på arbetsplatsen). Detta är något som människor tycker är viktigt 

och det måste företaget då tänka på och möjliggöra för arbetarna.  

Kvalité är en stor del i ett företags konkurrenskraft. Utan kvalité kommer inte ett 

företag att klara sig på lång sikt. De delar som här tagits upp är större delar i 

arbete med kvalité. Det är därför bra att börja se över dessa. Hälsa och säkerhet 

kan vid en första anblick kännas som de inte har med kvalité att göra. Men när 

dessa fungerar bra kommer kvalitén att öka. Då både i produkten och i arbetet. 

Kvalité är något som på senare år har fått större uppmärksamhet och ett mer 

medvetet tankesätt runt kvalité har skapats.  

4.1 De fyra hörnstenarna 

De fyra viktigaste delarna i ett servicesystem är enligt oss:  

 Information 

 Logistik 

 Lean  

 Kvalité 

Dessa anser vi är viktiga då ingen av delarna kan tas bort i ett fungerande 

servicesystem. Alla delar väger lika och behövs då i lika hög grad för att få 

ett optimalt system. Dessa är med eller mindre beroende av varandra då 

exempelvis Lean inte fungerar utan information och logistik inte spelar 

någon roll om det inte finns någon kvalité. Om det är någon som ska lyftas 

högre än de andra är det information, då det utan detta inte kan finnas ett 

fungerande system. För att ett system ska fungera någorlunda är information 

en nödvändighet, det behövs information för att veta hur en arbetsuppgift 

ska utföras eller för att kunna beställa och leverera varor.  

Därför borde det första ett nystartande företag eller ett med problem se över 

information och dess flöde. Genom att se över informationsflödena kan det 

ses om dessa är missvisande, otillräckliga eller om informationen går fram 

till den tänkta mottagaren samt hur den framförs. Är den missvisande eller 

otillräcklig kommer antagligen den som mottager den att handla efter sin 

uppfattning och tro att det är den rätta. Då kan den göra saker som i 
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slutändan gjorde mer skada än nytta. Eller om informationen inte kommer 

fram utan fastnar på vägen kommer sändaren att agera som att mottagaren 

har fått informationen, även detta kan få oväntade konsekvenser. Därför 

anser vi att det viktigt att information som ska framföras görs på rätt sätt och 

att säkerställa att alla de berörda har fått nödvändig information samt att alla 

har uppfattat det lika.  

Information anser vi bör föras fram genom kommunikation, återkoppling 

och IT. Men det är alltid viktigt att rätt information förs fram oavsett hur 

den levereras, tydlighet kan inte nog understrykas, det är bättre att informera 

en gång för mycket än att anta att någon redan visste. Som tidigare sagts 

betyder information bara något om mottagaren vet hur den ska tolkas, vilket 

förutsätter att denne hela tiden har blivit uppdaterad för att förstå helheten. 

För att uppnå den informationsnivå som krävs för att ett företag ska fungera 

anser vi att intern kommunikation är viktigt. Med det menat att 

kommunikation inom företaget sker ständigt genom alla nivåer. Detta är den 

snabbaste informationsdelningen, därför är det viktigt att alla blir hörd och 

vågar framföra sin åsikt. Att få till en fungerande och tillräcklig intern 

kommunikation kan vara svårt men är långsiktigt en nödvändig faktor. 

Därför är det viktigt att ständigt arbeta mot ett öppet och respektfullt 

arbetsklimat.  

Ett sätt att se om informationen möts av mottagaren är genom 

återrapportering. Då vet givaren att information har gått fram och mottagits 

på rätt sätt. Genom återrapportering går det att följa upp och ständigt vara 

uppdaterad på flera nivåer. Med återrapportering kan verksamheten dagligen 

förbättras genom att ta till sig av den information som framkommit. När det 

gäller återapportering är det bra att tänka över vilken information som är 

nödvändig för att göra det möjligt att kunna förbättra verksamheten. 

Återrapportering kan vara till stor hjälp vid olika sorters planering både för 

ett större syfte och för egen del. Vid planering om det utgås från att sagda 

saker blivit gjorda men de av olika orsaker inte har blivit det kan 

planeringen slå väldigt fel. Om saker måste göras i en viss ordning på grund 

av ordningsföljd eller leveranstid och då inte blir det kan detta få följder.  

IT kan idag vara ett verktyg som kan tillämpas inom många områden. 

Beroende på verksamhet finns det olika sätt att använda IT för att förbättra 

eller förenkla uppgifter. IT kan hjälpa att information når fram till alla. Idag 

kan inte företag fungera utan en viss del av IT. Varje företag måste dock se 

över vad som skulle förbättras av inblandning av IT och vad som i nuläget 

inte är aktuellt att införa IT i.  
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Idag finns även flertalet olika affärssystem att arbeta med. De flesta företag 

har någon del i företaget som kan förenklas genom att använda ett 

affärssystem. Det kan vara alltifrån bokföring eller inköp till hur 

verksamhetens flöde fungerar. Dock är inte alltid dessa optimala för 

verksamheten utan kan vara mer generella eller specialiserade gentemot hur 

företaget fungerar. Men då får verksamheten anpassa det efter sitt behov och 

kanske använda en del av det som passar eller använda det lite annorlunda 

mot vad som är tänkt. Därför bör ett företag som vill följa med dagens 

utveckling framåt använda någon form av affärssystem.  

Ledarskap är en stor del i hur ett företag fungerar. Utan ett starkt ledarskap 

spelar det ingen roll vad företaget gör, det kommer påverkas negativt. För 

att informationen ska fungera måste ledaren skapa möjligheten till ett bra 

informationsflöde. Det är denne som bestämmer hur kommunikationen 

inom företaget kommer fungera beroende på dennes inställning. Ett starkt 

ledarskap kommer ge motiverad personal och de kommer prestera bättre. 

Det är därför viktigt att ledaren är engagerad i den dagliga verksamheten för 

att kunna öka motivationen bland de anställda. Genom att ledaren är 

införstådd i verksamheten kommer det även att öka förtroende och 

tillförlitlighet. Vilket kommer skapa ett bättre informationsflöde genom hela 

organisationen.  

Den andra viktiga hörnstenen är logistik. För att ett företag ska kunna 

fungera rent praktiskt behövs en välfungerande logistik. Ett bra logistiktänk 

spar både tid och pengar och kan långsiktigt ge ett verktyg för 

konkurrenskraft. Därför anser vi att företag ska satsa på logistik. Inom 

logistik finns många olika metoder och sätt att arbeta med. Beroende på 

vilken verksamhet det gäller lämpar sig olika metoder bättre än andra. De vi 

har valt att skriva om anser vi är de viktigaste då det behandlar 

servicesystem. Då verksamheten är mer produktionsinriktad finns det andra 

verktyg och metoder som lämpar sig bättre. Exempelvis valde vi att använda 

oss av layoutflödesdiagram när vi skulle kartlägga flödet hos företaget. 

Hade företag istället varit ett tillverkande företag hade det eventuellt varit 

bättre att tillämpa materialflödesdiagram eller processflödesdiagram när en 

kartläggning av flödet skulle utföras. Logistik bör tillämpas både vid 

utformning av layout och vid bestämmandet av arbetsuppgifter. Med hjälp 

av logistik kan flödet bli jämnare och effektivare.  

Genom att se över hur layouten planeras går det att spara tid och 

transportsträckor. Då genom planering av arbetsstationer och där dess 

frekvens ses över och att inte bara placera utifrån tomma ytor. Det som vid 

en första anblick kan se ut som en dyrare lösning, då visa justeringar kan 

behövas, kommer i slutändan ändå ge en större lönsamhet. Därför ska 
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företaget inte vara rädd att tänka i nya banor när de ska se över layouten. En 

annan del av logistiken som det är bra att se över är lager. Ett vanligt 

problem som finns med lager är att det är för stora idag. Det blir mycket 

kapitalbindning och många tänker inte på lagerhållningskostnader. I just 

vårt fall är detta inte aktuellt då service inte har lager på ett sådant sätt. 

Dock kan det vid ett serviceföretag bli lager i form av objekt som ligger och 

väntar besked från kund. Dessa bör också ses över då lagerhållningskostnad 

uppstår även här, genom exempelvis personal då de behövs vid registrering, 

inlagring och inventering.  

Det kan även vara bra att se över ledtiden. Då det går att se över om det 

finns onödiga köer eller om någon operation tar lång tid. Om det är frågan 

om köer innan en operation kan det röra sig om en flaskhals. Om det är en 

flaskhals ska orsaken utredas, för att se om planering eller inköp av en 

maskin kan lösa det. Annars kanske det behöver planeras utifrån 

flaskhalsen.  Är företaget medveten om en flaskhals kan de arbeta för att 

flödet inte ska påverkas negativt, om de inte studerar ledtider kommer 

flaskhalsar inte att upptäckas. Vid studerandet av ledtider kan operationer 

som tar onödigt lång tid upptäckas. Genom att upptäcka dessa får de 

möjligheten att förbättra operationerna.  

En annan sak i logistik som vi anser är viktig är flexibilitet. Då med syfte att 

personalen är flexibel och kan utföra flera arbetsuppgifter. Detta är bra då 

någon är tillfälligt borta, för att flödet inte stannar av. Det är viktigt att de 

berörda är medvetna om vem som tar över en annans arbetsuppgifter för att 

detta ska ske direkt och att ingen tid spills i onödan.  

Logistik är något som på ett eller annat sätt berör alla olika typer av 

organisationer. Hur de väljer att arbeta med logistik är väldigt olika och det 

är upp till var och en. Men oavsett hur de gör kommer logistik finnas inom 

företaget. Det är upp till företaget att själva se över vilka delar i logistik som 

är viktiga som behöver ses över. Logistik är bra då det ger företagen 

möjlighet att förbättra sin verksamhet både ekonomiskt och dess effektivitet. 

Bra logistik kan även ge en bra arbetsmiljö och ett bättre säkerhetstänk. 

Den tredje hörnstenen som vi anser är viktig i ett system är Lean. Detta är 

ett stort och välkänt begrepp. Det är många som försöker implementera 

Lean men bara ett fåtal som verkligen lyckas. Detta ska dock inte avskräcka 

företag att börja. Det fel som många gör är att de försöker kopiera det 

företag som är mest känt för Lean, Toyota, rakt av. Detta kommer inte att 

fungera då Lean verktygen måste anpassas efter varje företag och dess 

behov. Vid ett införande av Lean är det viktigt att tänka utifrån sitt egna 

företag, vad det behöver och vad som är aktuellt att införa. Det är även 
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viktigt att komma ihåg Leans mjuka sida, det vill säga människan. Vid 

införandet är det viktigt att tänka på människorna och deras behov. Vid 

förändring kommer de att reagera, både positivt och negativt, då är det 

viktigt att de känner sig hörda och att deras åsikter räknas. Som tidigare 

nämnts finns det verktyg som är bra att införa, de vi har valt att behandla är 

de som vi anser är relevanta och viktiga. Dessa verktyg och metoder är 

sådan som vi tycker de flesta företag kan använda sig av och då speciellt 

serviceinriktade.  

Det som ska tänkas på är att Lean är mer som en filosofi och därför ska 

detta arbetas med ständigt och på långsikt. Lean är inget som införs under 

exempelvis en månad och sedan är klart utan är mer ett sätt att tänka som 

hela företaget tillämpar. Verktygen som Lean har tagit fram är inga 

komplexa verktyg utan det är mer att vänja sig vid sättet att arbeta. En del 

av verktygen kan kännas som att arbeta tvärtemot det som tidigare har 

gjorts. Det vanliga sättet att tänka i vårt samhälle är att när det uppstår ett 

problem ska det åtgärdas fort, helst utan att det märks. Lean däremot 

synliggör problem på ett annat sätt och utreder det till botten för att 

förhindra att något liknande händer igen. Leans sätt tar vid tillfället längre 

tid och mer kraft men kommer på långsikt att ge mer en än bara en lösning 

på det aktuella problemet. Det kommer även motverka tidigare problem. 

Svårigheten kan vara att få hela företaget att tänka på detta sätt, då de 

tidigare har velat dölja problem som har uppstått på grund av rädslan av 

konsekvenser. Men med Lean tas problem emot på ett annat sätt och här 

letas det inte efter någon syndabock. Genom att använda sig av Lean 

kommer de anställda själva våga komma med lösningsförslag och 

förbättringar.  

Vissa av Lean verktygen kan verka enkla, till exempel 5S. Där detta 

arbetssätt syftar till att skapa ordning och reda. En sådan sak kan verka 

enkel men svår att förstå att det ska göra någon skillnad. Men med tanke på 

vad ordning och reda medför i exempelvis skillnaden i tid att leta efter 

verktyg eller att veta vart det precis ligger. Tiden som sparas varje gång ett 

verktyg inte behöver letas kommer på lång sikt bli stor. Även arbetsmiljön 

förbättras avsevärt. Vidare med 5S kan det verka onödigt att ha 

dokumentationer och bilder av hur arbetsplatsen ska se ut. Men här kommer 

återigen information in och hur alla tolkar den olika. Med en bild uppstår 

det inte olika tolkningar.  

Lean har även kommit på att människan är det viktigaste inom en 

organisation. Det är den som utför arbetet, alltså den som måste trivas i 

arbetsmiljön. Därför är det viktigt att ta hänsyn till och göra förändringar för 

att alla ska känna sig bekväma. Vid en förändring ska de tillsammans arbeta 
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mot detta. Det går inte att läsa sig till hur människor kommer att reagera och 

hur de ska hanteras. Utan det gäller att vara lyhörd och anpassa sig efter 

situationen. Många företag som försöker implementera Lean anser inte att 

den mjuka sidan är lika viktig och därför misslyckas de.  

Vi anser att även fast statistiken visar att de flesta som implementerar Lean 

misslyckas väger fördelarna tyngre, därför är det värt att satsa på. Vi anser 

alltså att det första som ska göra när Lean implementeras är att se det som 

en filosofi och som ett långsiktigt förändringsarbete och inte som ett projekt. 

Att alla förstår att det kommer att ta tid och ibland vara svårt, men att det i 

slutändan kommer vara värt det. 

Vår sista hörnsten är kvalité. Har ett företag inte kvalité i sitt arbete och sina 

produkter kommer det inte att lyckas. Idag är kvalité ett starkt 

konkurrensverktyg. En nöjd kund kommer tillbaka medan en som inte är det 

söker sig någon annanstans. Därför är det viktigt att ständigt arbeta med 

kvalité. För att uppnå kvalité är det viktigt att arbeta med, som tidigare 

nämnts: sätt kunderna i centrum, arbeta med processer, arbeta ständigt med 

förbättringar, basera beslut på fakta och skapa förutsättningar för 

delaktighet. Här är ett engagerat ledarskap en betydelsefull roll.   

Sedan 80-talet som tidigare nämnts har medvetenhet och implementation av 

metoder som TQM och liknade ökat. Det grundläggande målet är ständig 

förbättring och minska slöseri. Det kommer i sin tur leda till bättre kvalité. 

Kvalité definieras som det kunden är villig att betala för. Oavsett om ett 

arbete med TQM eller inte sker är det vanligt att försök att arbeta på något 

sätt med att förbättra de delar som är centrala i TQM har genomförts. 

Som vi tidigare har skrivit om de delar vi tycker är viktiga, handlar mycket 

om att eliminera slöseri på olika sätt. Eftersom kunder inte är villiga att 

betala för onödigt arbete och det då inte tillför något för organisationen.  

Därför tycker vi att alla dessa delar hänger ihop eftersom det inte går att 

endast behandla den ena utan att den andra påverkas.  

Vår förbättringsmodell grundar sig i olika delar som vi anser är viktiga. 

Dessa samlade vi och delade in i större punkter. Som vi anser blir det de 

absolut viktigaste delarna i ett system. Arbetas det med punkterna i den följd 

vi har tagit upp dem i anser vi att det kommer falla på plats av sig själv. 

Ingen del är viktigare än någon annan, men om det ska börjas någonstans 

anser vi att det ska börjas med ordentlig information, sedan att se över 

logistik och då börja arbeta med Lean. Detta arbete kommer då att leda till 

att kvalitén förbättras, men det krävs ändå en hel del arbete med TQM. 

Detta är dock ett arbete vi tycker är lättare att utveckla då de andra bitarna är 
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på plats, om det då inte har kommit av sig själv. Då allt detta arbete är igång 

kan det inte heller bara avslutas. Det är hela tiden en fråga om att arbeta 

med ständiga förbättringar eftersom det med tiden kommer ändras allt från 

behov och efterfrågan till teknik och dess utveckling.  
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5 ABB 

I detta kapitel kommer det att ges en beskrivning av företaget där arbetet har 

utförts samt en nulägesbeskrivning av dagens verksamhet gällande delen för de 

mindre motorerna på verkstaden, de med axelstorlek under 400 millimeter. 

Företaget kommer här att jämföras med den tidigare framtagna 

förbättringsmodellen. Utifrån denna har det framtagits förbättringsförslag till 

företaget som här presenteras.  

5.1 Företagsbeskrivning 

ABB är ett ledande företag inom kraft- och automationsteknik, där de 

eftersträvar att förbättra prestanda och minimera miljöpåverkan för 

energiföretag. Deras vision är att vara ett av världens ledande teknikföretag 

som hjälper deras energi och industrikunder att använda elkraft på ett 

effektivt sätt, öka produktiviteten och minska miljöpåverkan på ett hållbart 

sätt. ”Power and productivity for a better world” (ABB, 2013). 

 

Figur 12: En bild över hur ABB är uppbyggt med dess olika divisioner. 

ABB är ett globaliserat bolag som finns i ungefär 100 länder, med cirka 

145000 medarbetare. Företaget är indelat i fem olika divisioner, se figur 12, 

dessa fem är: Power Products, Power System, Discrete Automation and 

Motion, Low Voltage Products och till sist Process Automation (ibid). 

Det hela började år 1883 då Elektiska Aktiebolaget grundades av Ludvig 

Fredholm. Då med syfte att tillverka elektrisk belysningsutrusning och 

dynamomaskiner vilka var baserad på ingenjören Jonas Wenströms 

konstruktioner (ABB, 2013). 

År 1890 går Elektriska Aktiebolaget samman med Wenströms och 

Granströms Elektriska Kraftbolag för att bilda Allmänna Svenska Elektriska 
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Aktiebolaget, vilket sedan blev förkortningen Asea. År 1988 går sedan Asea 

samman med BBC och bildar ABB (Asea Brown Boveri), ett av de största 

elektroniska företagen i världen. Där Huvudkontoret placerades i Zürich i 

Schweiz. År 1998 förvärvar ABB Elsag Bailey Process Automation, detta 

blir det största förvärvet i företagets historia. De blir då marknadsledande 

inom globala automationsmarknaden (ibid).  

Svenska ABB är ledande leverantörer av produkter och system för 

kraftöverföring samt process- och industriautomation. Det har valts att 

placera den stora verksamhetsorten i Västerås, där det arbetar ungefär 4200 

stycken (ABB, 2013). 

I Storvik ligger en av ABB:s verksamheter med ungefär 100 anställda. De 

arbetar inom teknikerna Styrsystem, Drivsystem, Kraft, Reservdelar, Coil 

tillverkning samt Motor och Generator service. Verkstaden består av cirka 

50 anställda, där 35 stycken tillhör verkstaden och 15 stycken som 

stödpersoner som chef, projektledare, administratörer (ibid). 

5.2 Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt ska det ses över nuläget hos ABB i Storvik. Här kommer det 

att ges en förklaring av det affärssystem som används samt en beskrivning 

av hur flödet set ut idag. I avsnittet förklaras det sedan varje steg som tas. 

Detta avsnitt är skrivet utifrån observationer och intervjuer med berörda. 

Figur 13: Detta är en bild över hur flödet går från att motorn kommer in till att kund får första 

återkoppling. 

För att få en förståelse om dagens flöde, finns här ovan en bild över det, se 

figur 13. Det kommer turbilar med motorer tisdag, onsdag och fredag. Dessa 

turbilar åker runt till företag de har ett avtal med och tar med motorer de vill 

ska lagas eller servas och detta sker varje vecka. När motorn sedan är klar 
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skickas den tillbaka med turbilarna. Det är oftast med dessa turbilar som de 

får in motorer, men de får även in andra och akuta fall.  

När motorerna har lastats av och kommit in i verkstaden registreras de. Det 

är en person som utför registreringen. Affärssystemet som ABB tillämpar 

heter SAP, detta är ett affärssystem som hela koncernen världen över 

använder sig av. Då ABB i Storvik är inriktade på reparation och service av 

elmotorer använder de sig av systemet CRM. Detta är ett system som har 

utvecklats från SAP som är mer anpassad för serviceverksamheter. I detta 

system registreras ordern och den information som är nödvändigt, som 

exempelvis vem det är som är kund, vem som är ansvarig och så vidare. 

Fakturering och ekonomin hanteras också här. När denna information sedan 

är sparad skickas en del av informationen vidare till nästa system som heter 

protokollhanteraren. I detta system går det sedan att skriva ut 

arbetsrapporten (gröningen) som personalen på verkstaden använder sig av 

(se bilaga 5).   

Motorerna fotograferas vid ankomst. Detta för att kunna se hur maskinen 

såg ut när den kom in, för att den ska se likadan ut när den levereras. Om det 

exempelvis uppstår några funderingar kring hur en lucka satt monterad, går 

det att se på fotot som togs vid ankomst för att montera den likadant igen. 

Efter att motorn har registrerats och dokumenterats skrivs gröningen ut. 

Denna sätts i en pärm med annan nödvändig information, bland annat en 

kontrollplan. Denna gröning följer sedan med motorn genom hela processen 

för att alla ska kunna se vad som har gjorts och vad som ska göras med 

motorn. Det tar ungefär 30 minuter att registrera en inkommande motor.  

Efter att motorn har registrerats lämnas gröningen in för att godkännas. 

Godkänner gör planeraren och det som ska godkännas är kontrollplanen. 

Kontrollplanen kan se olika ut beroende på vilken sorts motor det är. 

När gröningen sedan är godkänd ska den ut i verkstaden igen. Där hamnar 

den först hos provaren. Det finns tre provare som kan genomföra proven. 

Proven innebär att de testar motorn med olika spänningsmotstånd. Det 

skiljer även i om det är likström eller växelström. Det första som provaren 

gör är att se att alla siffror stämmer som den som registrerade skrev ned. 

Sedan utför provaren test med en isolationsmätare. Denna visar resistansen i 

meg ohm, värdet ska ligga över 1000 för att vara ett bra värde. Det som 

mäts är isolation mellan lindning och jord. Resistansen mäts även genom 

prov med resistansbrygga. Där mäts skillnaden på lindningarna. Det sista 

prov som utförs är prov på ström och spänning. Vid en likströmsmotor 

kallas detta för impedansmätning. Där provkörs maskinen om det är möjligt. 

Under denna provning kan i vissa fall fel på motorn höras, exempelvis ett 
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lagerfel. Då går provaren direkt ut till planeraren som kan bedöma att det 

inte är värt att laga denna motor. I annat fall ger provaren sin signatur och 

skriver värdena i gröningen. Denna går han sedan iväg med till en vägg med 

fack och lägger den i ett fack för demontering. Där ska näste man ta vid. 

Motorn ställs tillbaka där den togs. Denna provning tar från 30 till 60 

minuter. 

Efter provningen ska motorn demonteras. Det finns sex personer och fem 

arbetsplatser för att demontera. Arbetaren hämtar motorn och gröningen, 

kollar på bilderna att motorn stämmer överens. Motorn demonteras därefter 

för att felet ska upptäckas. Detta görs olika beroende på vilken motor det är. 

Det kan ta lång tid eller gå snabbt, beroende på motorn och dess skick. I en 

del fall är motorn smutsig eller rostig, det är då svårt att demontera den. 

Efter att motorn är demonterad ska den och dess delar tvättas. Delarna 

tvättas i en maskin medan motorn tvättas för hand. Efter tvätt ska dem 

torkas, vilket utförs i en vakuummaskin. Tvättandet tar upp till två timmar 

och vakuumtorken tar från sex timmar och uppåt.  

När motorn är helt torr utförs mätningar, den provas även en andra gång. De 

värden som ges efter tvätten kan variera mot de värden som gavs innan. 

Ström leds olika när motorn är smutsig jämfört med när den är ren. Då 

motorn är mätt och provad ska gröningen in till planeraren igen. Motorns fel 

är då upptäckt och planeraren kan här skriva en offert och höra av sig till 

kund. Här sker den första återkopplingen till kund. 

Det finns en person som gör registreringar och en planerare. I fall någon av 

dessa är sjuk blir deras arbete liggande tills de kommer tillbaka. Det finns 

personer som kan göra deras arbete, vilket de gör om det kommer ett 

akutfall eller om de har planerat att vara borta. Men det finns inget bestämt 

eller uttalat att det görs vid oplanerad eller kort frånvaro.  

I dagsläget inkommer det akuta uppdrag ungefär var tredje vecka. Dessa kan 

beröra allt från en person och uppåt. Vilket kan leda till att arbete blir 

stående och då även försenat. Det är vanligt att det inkommer fler akuta 

uppdrag efter sommaren. Eftersom industrierna kör igång igen efter ett 

uppehåll och att antingen uppstarten eller att delar har byts ut under 

sommaren ställer till problem. Då måste de serva eller laga mer. Med akut 

menas att det kan vara en hel avdelning eller fabrik som blir helt 

stillastående vid väntan på att få motorn lagad. 

Facket som gröningen ska läggas i mellan provning och demontering har de 

på verkstaden olika uppfattning om hur det ska tillämpas. En del säger att de 
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går efter datum, men att det inte följs fullt ut eller att de bara gör det om det 

är akut. En del säger att de bara tar en som sitter där. 

Det som kommer med budbilarna kan vara väldigt varierande. Ibland 

kommer det in en motor och ibland nio. Vissa företag går bilen till två 

gånger samma vecka. De kan välja att inte skicka någonting ena gången 

men skicka flera gången efter. Därför är det varierande hur många motorer 

de får in och när.  

Eftersom det är olika beroende på motor och dess skick är det svårt att 

planera för hur lång tid det kommer ta att demontera den. Efter att de är 

tvättade ska de torkas och det tar tid, allt från sex timmar och uppåt. De 

samkör och planerar, men det går inte alltid. Där kan det därför dra ut på tid.  

När planeraren skriver offerter vill denne göra likadana motorer samtidigt.  

Får de in fem likadana motorer från ett företag vill planeraren räkna på 

dessa samtidigt för att inte behöva göra det fem gånger, vilket inte blir 

effektivt. Det kan göra att det drar ut på tid innan de hör av sig till kund, då 

det gör att alla motorer måste vara klara.  

Varannan dag måndag, onsdag och fredag har de morgonmöte mellan halv 

nio och kvart i nio i verkstaden. Där går planeraren igenom vad som 

kommer hända under veckan och ser att alla har jobb. De håller detta vid en 

whiteboardtavla där de skriver upp allt som händer för att alla ska kunna gå 

tillbaka och se, med datum och ansvarig. De har en säkerhetsrutin som 

kallas för gröna korset. Det är ett kors med datum som de kryssar för om det 

har varit någon incident eller inte. Grön betyder ingen, gul betyder ett 

tillbud och röd betyder en olycka. Målet är att få alla gröna, gröna korset.  

Det finns en planering som skrivs upp för två veckor och hängs på tavlan 

där morgonmöten är. Där står det vad de ska göra under veckan i timmar. 

Ett nytt skrivs ut varje vecka, men det tar inte hänsyn till det som gjordes 

under föregående vecka. Detta gör att saker som inte hann göras färdiga 

faller ur planeringen och glöms bort för att kommas på och tas tillbaka efter 

ett tag.  

Inne på verkstaden finns fack där gröningar läggs då de ska vidare till en 

annan del i reparationen. I varje gröning finns ett papper som skrivs på då 

gröningen tas ur facket. Detta för att lätt kunna hitta var någonstans i kedjan 

som denna motor finns just nu. Det kommer in ungefär 350 motorer om året.  
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Efter observationer och insamlande av data har ett genomsnittligt antal 

dagar kunnat räknas ut. Som det går att se från tabellen nedan, se figur 14, 

sker återkoppling till kund mellan fem till sex arbetsdagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Här är en tabell över aprils inkommande motorer och antal dagar för återkoppling 

till kund. 

5.3 Kartläggning av ABB med hjälp av förbättringsmodell 

Avsnittet som följer behandlar en jämförelse mellan det valda företaget och 

förbättringsmodellen som arbetats fram. De fyra hörnstenarna som bygger 

upp ett servicesystem jämförs en och en mot hur den delen har behandlats 

inom företaget. 

Information  

Tidigare har det nämnts att information är bland de viktigaste delarna för att 

ett företag ska fungera på lång sikt. Förbättringsmodellen som arbetats fram 

beskriver hur arbetet bör se ut för att flödet ska fungera.  

Företaget som fallstudiet har utförts på har flera olika informationssystem. 

Dessa har dock brister och skulle därför kunna förbättras. Enligt den modell 

som tagits fram är information en viktig del för att ett företag ska fungera. 
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Därför bör denna verksamhet prioritera att uppnå ett fungerande 

informationssystem. Det som i nuläget fungerar bra, utifrån observationer 

och intervjuer är den interna kommunikationen. Inom företaget finns inga 

hierarkier som hindrar att personer kan tala med varandra. En anställd på 

verkstaden kan gå direkt en högre chef om det är något den undrar eller vill 

informera om. Ett nära samarbete mellan de på verkstaden och cheferna 

finns idag.  

Möten hålls regelbundet där nödvändig information ges till de berörda. Det 

är planeraren som håller i dessa och han är väl förberedd innan för att ingen 

information ska bli utelämnad. Vid mötets avslut får alla chansen att lyfta 

fram sin åsikt eller delge information de har. Dessa möten berör den del av 

företaget som fallstudien har genomförts på. De har tre sådana varje vecka. 

Två av dessa hålls ute i verkstaden, då vid en whiteboardtavla. På den skrivs 

de viktiga arbetena upp som berör alla. Detta för att alla kan gå tillbaka och 

se igen om de blir osäkra. Där skrivs även den ansvariga för arbetet upp, om 

det då fortfarande finns funderingar går det att uppsöka denne för att få svar. 

Utöver dessa hålls varje fredag ett större möte där hela företaget är med. På 

detta möte är det platschefen som leder mötet och tar bland annat upp de 

saker som inträffat under veckan som varit och det som kommer följande 

vecka.  

Företaget arbetar med en del återkoppling, dock inte på det sätt som den 

framtagna modellen beskriver. Den återkoppling som i nuläget ges är den 

som kunden får då motorn har passerat genom hela flödet. Modellen menar 

mer att det under flödets gång skulle ges någon form av återkoppling där de 

berörda får en uppdatering vart i flödet en motor befinner sig. Det skulle ge 

en bättre helhetsbild och en större förståelse för det de arbetar mot. De 

skulle även kunna planera sitt arbete bättre. I nuläget måste de gå runt och 

leta efter motorn för att se var den är om de inte har arbete. Vilket inte är 

optimalt då det tar tid och inte alltid ger ett resultat. Förbättringsmodellen 

nämner även att det kan vara bra att ta en del stickprov i flödet, för att då se 

vad som eventuellt skulle vara ett problem. Detta ger också en möjlighet att 

hela tiden utvecklas och förbättras. I nuläget genomförs ingen form av 

uppföljning eller återkoppling av en motor, det finns därför en risk att det 

inte upptäcks om den har fastnat i flödet.  

Förbättringsmodellen talar även om att återkoppling är bra för att se att 

information har tolkats på rätt sätt. Information ger inte insikt och förståelse 

automatiskt utan den kan tolkas på flera olika sätt. Företaget har en 

förståelse för detta och ser därför till att alla berörda är införstådda på vad 

denne ska göra och hör hellre efter en gång till i stället för att anta att alla 
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förstår. De arbetar alltså inte med någon återkoppling men i detta fall 

fungerar informationsflödet bra.  

Företaget arbetar med en hel del IT. En del av verksamheten, som inte 

fallstudien berör, använder sig av handdatorer. De har dock ett 

producerande flöde där det är lätt att skriva in när en operation är utförd då 

det alltid utförs samma operationer genom flödet, gång på gång. Vid den 

utförda fallstudien är det dock ett serviceinriktat flöde där varje motor måste 

behandlas olika. IT används dock på andra sätt även här. Den används 

exempelvis vid registrering och ibland vid återkoppling till kund. Den 

gröning som skrivs ut och följer flödet skrivs även denna ut från ett 

affärssystem och berörs därför av IT. Själva flödet i sig berörs alltså inte av 

IT, men de funktioner runt om som även de behövs för att få flödet att 

fungera är beroende av IT. Saker som beräkning på arbetade timmar, löner 

och inköp är även de beroende av IT.  

 

I sin helhet arbetar företaget ständigt med att förbättra information och att 

alla ska ha tillgång till den. Detta går att se genom att det hålls möten 

regelbundet, det uppmuntras till att våga göra sin röst hörd och deras åsikter 

som då kommer fram respekteras. Dock finns förbättringar att genomföra. 

Dessa förbättringsförslag tas upp i nästa avsnitt. 

Logistik  

Företaget har förståelse för att logistik är en viktig del i en verksamhet. De 

arbetar med logistik och det märks. Som förbättringsmodellen talar om 

berörs alla företag av logistik och det är deras val om de vill arbeta med det. 

I denna fallstudie har de valt att arbeta med det inom flertalet områden.  

Layouten i verkstaden är inte den optimala för den verksamhet som bedrivs 

där. Dock är det en gammal byggnad och dyrt att bygga om. Det är idag inte 

lönsamt att bygga om det befintliga. Detta eftersom behovet av en 

ombyggnad inte är stor. Layouten är inte optimal men inte obrukbar. En 

ombyggnad skulle inte innebära stora förändringar utan att exempelvis flytta 

en station som i nuläget ligger avsides. Men den stationen används inte flera 

gånger under flödet och frekvensen dit blir inte stor.  

Då företaget inte har lager på samma sätt som ett producerande företag, blir 

lager här inkommande motorer och de i väntan på besked från kund. Dessa 

lagerhållningar kan bli långvariga då det i dagsläget inte finns någon 

bestämd tid för kund att lämna besked. Detta är i nuläget inget problem men 

kan i framtiden bli. Lagring mellan stationer fungerar bra då de ligger 

bredvid varje berörd station.  
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En stor fråga i detta arbete har varit att korta ner ledtiden för att 

återkoppling till kund ska ske inom 5 arbetsdagar. Detta har varit ett 

problem då det inte finns någon data på hur många dagar det i nuläget tar. 

Ledtid är därför svår att bedöma då endast ett fåtal motorer har följts genom 

hela flödet. Dessa har inte heller gett någon information om varför det har 

tagit olika många dagar då det endast finns datum för återkoppling och 

ingen arbetsgång. Detta skulle kunna förbättras med tidigare beskriven 

återkoppling. Fanns det skulle flödet kunna följas och orsaken till att det tar 

olika antal dagar skulle få ett svar.  

 

Det finns en maskin i flödet som tar tid i jämfört med de andra. Detta kan 

vara en flaskhals. I nuläget är dock detta inget problem då de som arbetar 

runt denna maskin är medvetna om dess kapacitet och planerar uppdragen 

därefter. Rutinerna runt denna skulle dock kunna ses över igen för att alla 

ska tänka likadant och inte göra det som det alltid har gjorts.  

De finns en god flexibilitet inom vissa delar i flödet. Där kan arbetsuppgifter 

för stationen utföras av mer än en arbetare. Skulle någon vara borta kan den 

ersättas av någon annan, vilket också görs. Det finns dock brister med 

flexibilitet inom andra berörda områden. Där ska en specifik person utföra 

arbetsuppgiften, men det finns flera som kan utföra dessa. Dock vid 

frånvaro görs inte detta på automatik, något som kan förbättras. Detta är 

avgörande moment som gör att motorn blir stående. 

 

Logistik är viktigt för att företag ska fungera. Företaget som fallstudiet har 

utförts på arbetar med logistik i den grad som är möjlig för att fortfarande 

vara lönsam. De få förbättringar som kommer behandlas finns i nästa 

avsnitt. 

 

Lean 

 

Den tredje hörnstenen i förbättringsmodellen är Lean. Företaget fallstudie 

utförts på använder sig av olika Lean verktyg. Men de har inte tagit till sig 

filosofin som ligger till grund för Lean.  

Företaget jämfört med förbättringsmodellen på denna punkt är svår att 

genomföra och skiljer sig mot de andra. Detta eftersom det inte är en punkt 

som de arbetar mot i nuläget och inga planer på ett sådant arbete finns. Då 

är det svårt att jämföra de verktyg och tankesätt med Lean som 

förbättringsmodellen tar upp då det är bättre att arbeta med de allihop då det 

finns uttalat att ett arbete mot Lean ska ske. Därför kommer här nedan deras 

användande av Lean-verktyg att jämföras med de i förbättringsmodellen och 

se om de arbetar med dessa på samma sätt.  
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Företaget har inte försökt att kopiera Toyota, vilket är bra. Eftersom det är 

bland de vanligaste misstagen som görs. Ett misstag företaget dock har gjort 

är att började med att införa verktygen som har utformats efter Lean och inte 

filosofin och tankesättet. Dock har de inte sagt att de arbetar med Lean 

aktivt utan det har märkts eftersom de använder Lean-verktyg. Verktygen i 

sig är bra att använda utan att ett företag arbetar med Lean.  

De Lean-verktyg som företaget använder sig av är Muda, 5S och Genchi 

genbutsu. Muda arbetar dem med på det sättet att de inte utför några 

arbetsmoment som inte är värdeskapande. Detta bidrar till att inga onödiga 

resurser eller material används. Eftersom varje motor skiljer sig från 

varandra går det inte att utföra alla arbetsmoment likadant, alla gånger. Med 

tanke på hur förbättringsmodellen beskriver muda som att allt som inte är en 

värdeskapande aktivitet ska bort, arbetar företaget aktivt med detta. 

Företaget försöker också att minimera muda vid transporter. Då genom att 

planera arbete för att det ska hinna med budbilen som går bestämda dagar, 

då behövs ingen extra transport. Budbilarnas rutt är även planerad för att 

kunna minska onödiga körningar. 

Företaget har arbetat med 5S. I hela verkstaden finns det tydliga bilder som 

visar hur varje plats ske se ut. Från enkla bilder hur en stege ska vara ställ 

till de mer avancerade för hur verktyg och maskiner ska se ut. De har rutiner 

för hur och när de ska städa sina arbetsstationer och de är rent och snyggt 

överallt. Arbetet är inte helt färdigt då det fortfarande finns ställen som inte 

är helt i sin ordning. Men på de flesta ställen går det att öppna en låda och 

verktygen ligger precis där de ska. Lånar de varandras verktyg lämnas de 

tillbaka direkt efter användandet och inte blir liggande tills näste man 

behöver det. Företagets sätt att arbete med 5S överensstämmer med hur 

förbättringsmodellen anser att denna metod ska användas.  

 

Det sista Lean-verktyget som företaget tillämpar är genchi genbutsu. Där 

syftet är att ”gå och se”. Detta är något företaget tillämpar då de som sitter 

på kontoret ofta är ute på verkstaden för att skapa sig en bättre förståelse. 

Detta sätt att arbeta med genchi genbutsu överensstämmer med hur 

förbättringsmodellen anser att det ska göras. 

 

De verktyg de använder tillämpar de på ett bra sätt. Dock är det få verktyg 

de använder, då Lean är brett. Men som tidigare skrivits blir denna 

jämförelse med förbättringsmodellen annorlunda på grund av detta.  
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Kvalité 

 

Den sista hörnstenen är kvalité. Detta är något företaget strävar efter att 

ständigt förbättra. De tänker alltid på kvalité när de ska utföra ett arbete och 

gör allt grundligt för att det inte ska bli fel. De är noggranna att se över 

arbeten som de har lagt som outsoursing och är medveten om att det är de 

som får dålig kritik om de skickar vidare ett sådant arbete som blev dåligt.  

De är medvetna och arbetar efter TQM som förbättringsmodellen beskriver. 

Deras projekt följer en plan som utgår från modeller och tankar som TQM 

har skapat. Kunden står alltid i fokus och de är medvetna att det är för den 

som arbetet ska göras. Alltså att de inte ska utföra något arbete som kunden 

inte betalar för. Kvalité definieras som det kunden är villig att betala för. De 

har förstått att kvalité är ett starkt konkurrensverktyg och förstår då att de 

med en bättre kvalité än andra på marknaden kan få fler kunder vilket 

kommer bidra till mer arbeten.    

 

Företaget har förstått vikten av bra kvalité både när det kommer till kvalitén 

på produkten och till arbetet att utforma denna. De har också förstått att med 

hjälp av TQM kan kvalitén ständigt förbättras och har därför satsat på denna 

metod i företaget. 

Förbättringsmodellen anser att i kvalité ingår ett säkerhetstänk. Företaget 

tänker på detta i det dagliga arbetet och vid varje möte lyfts säkerhetsfrågor 

fram för att förhindra att olyckor ska hända. Alla medarbetare är väl 

informerade om detta tankesätt och de blir uppmuntrade att ta upp brister i 

säkerheten när de ser dem.  

5.4 Förbättringsförslag 

Från det uppdrag som blev tilldelat har det varit svårt att besvara 

frågeställningen, då det idag inte finns möjlighet att genomföra en 

uppföljning av redan utförda objekt. Arbetets vikt har därför blivit att 

möjliggöra en uppföljning. Då att se till att tillräcklig data finns tillgänglig. 

Utifrån den forskning som har gjorts har dessa förslag framtagits. 

Dokumentation 

Allt som görs i flödet från inkommande motor till den första 

kundåterkopplingen borde dokumenteras. För varje steg bör start och sluttid 

registreras. Detta för att kunna se hur flödet är tidsmässigt och då se om och 

varför det tar onödig tid någonstans. Återkoppling skulle på detta sätt kunna 

genomföras enkelt och förbättringar gällande flödet skulle bli möjliga. 
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Uppföljning av tidigare utförda ordrar skulle kunna utföras. 

Dokumentationen ska följa med i gröningen och fyllas i av varje 

arbetstagare. I bilaga 4 visas ett exempel på hur ett sådant dokument kan se 

ut. 

Whiteboard  

Då facken och dess vita papper inte fungerar helt anser vi att en ny metod 

borde användas. Det förslag vi tagit fram är att en whiteboardtavla används 

(se bilaga 3) där varje order skrivs upp med ordernummer, ansvarig, 

inkommande datum samt alla arbetsmoment som utförs. Genom att skriva 

upp allt och göra det visuellt anser vi att det skulle ge bättre koll för alla i 

flödet och utanför att se vart en motor nu befinner sig och gröningen skulle 

vara lättare att hitta. Med ansvarig menas att den som för tillfället har 

gröningen får skriva sitt namn på tavlan, står det inget namn ska gröningen 

ligga i ett fack vid tavlan. Vid varje utfört moment ska det bockas av på 

tavlan. Facken anser vi kan vara kvar och fungera efter FIFO, dock kommer 

tavlan att visa inkommande datum och genom det ses vilken order som kom 

in först. För att detta ska fungera måste ett rimligt leveransdatum sättas. 

Detta sätts efter motor och dess egenskaper. Skulle ett rimligt leveransdatum 

finnas görs arbetet mot ett mål. Det skulle göra att alla utnyttjar tiden 

maximalt.  

Standardisering  

Vi anser att alla arbetsmoment borde ses över och standardiseras. Detta 

genom att höra med alla arbetare hur de genomför sina moment och 

sammanställa dessa på bästa sätt. Genom att vara lyhörd och lyssna på hur 

alla redan gör och utifrån det finna en lösning anser vi är ett bra sätt. Att se 

över att alla vid exempelvis tvätt tänker lika och att inte de motarbetar 

varandra utan att veta om det.  

Allmänt 

Under måndagsmötena tas kommande två veckors planering upp, där borde 

förra veckans arbete diskuteras för att se vad som utfördes och vad som 

måste planeras in igen. Här skulle diskussion om prioritering för eventuellt 

inkommande motorer kunna göras. Då att alla vet om de ska prioriteras före 

lagning eller ej.  

Om ett genomförande av dokumentationen görs skulle återkoppling och 

uppföljning av dessa ge möjlighet till kontinuerlig förbättring.  
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I nuläget kan alla arbetsuppgifter utföras av mer än en i flödet. Dock har det 

framkommit att när någon är frånvarande tas inte dennes arbetsuppgifter 

över automatiskt. Vid registrering och planering är det en kritisk punkt som 

gör att hela flödet stannar då någon av dessa är borta. Det finns dock de som 

kan göra delar av deras arbete för att flödet inte ska stanna. Då som 

inregistrering och godkännande av gröningar. Det borde därför diskuteras 

att dessa delar sköts av annan bestämd person vid behov. 

Som tidigare har sagts borde leveransdatum ses över och tillämpas. Detta 

finns utformat i CRM där både planerad och verklig leveranstid fylls i, men 

detta används inte idag. Skulle det börja användas blir det lättöverskådligt 

att se hur planering görs och vad som verkligen upprätthålls. 

Lagring av motorer har idag inget slutdatum. Det betyder att de motorer som 

väntar på besked från kund kan bli liggandes länge. Detta borde ses över 

och vid återkoppling till kund sätta ett datum då de senast måste lämna ett 

besked. 

Sättet som idag används med gröningar har sina brister. En av dessa är att 

information endast är lagrad på gröningen, skulle denna komma bort 

försvinner därför allt. Därför anser vi att på sikt skulle det löna sig att införa 

handdatorer. Med dessa skulle då varje arbetare kunna registrera vad och 

när de gör saker, flödet skulle på så sätt bli enkelt att följa från en dator. Det 

skulle då bli möjligt att snabbt ge svar till en kund vart i flödet deras motor 

befinner sig. Det skulle även gå att ha en teknisk lösning över vårt 

föreslagna system med whiteboard, som uppdateras kontinuerligt. 
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras förbättringsmodellen och dess framtagande, samt dess 

jämförelse med företaget. 

 

Detta arbete är utfört mot ett serviceinriktat företag. Vid arbetets början utfördes 

noggranna litteraturstudier inom service. Detta för att hitta liknande forskning 

med område inriktad på service. Maglio och Spohrer (2008) skriver om service 

och dess definition. I detta arbete behövdes dock mer än en definition av service, 

forskning angående hur ett servicesystem är uppbyggt hade varit lämpligare. 

Därför har försök att se service från andra synvinklar för att hitta relevant 

forskning gjorts. Som Jonsson och Mattsson (2005) och Tucker (1994), skriver 

om kundservice och dess betydelse. Efter sökandet på olika håll om service och 

dess tillämpning hittades det ingen relevant forskning, därför bestämde det att en 

ny förbättringsmodell för servicesystem skulle framtas. 

6.1 Diskussion av förbättringsmodellen 

Förbättringsmodellen framtogs efter noggranna studier av vetenskapliga 

artiklar och annan litteratur. Från början framtogs fyra viktiga punkter som 

kom att bli hörnstenar som förbättringsmodellen knyter ihop och grundar sig 

på. Efter framtagandet av dessa hörnstenar genomfördes en fördjupning på 

de fyra och underliggande punkter framkom. Under arbetets gång gjordes 

försök att kategorisera dessa punkter och sätta dem i rangordning med 

viktigast först. Detta blev ett problem då alla sågs som lika viktiga och 

behövs tillsammans, därför bestämdes det att de i stället skulle bli 

hörnstenar. Det finns i teorin vissa delar som inte hade en självklar del i de 

fyra hörnstenarna men som ändå ansågs vara viktiga för att få systemet att 

fungera. Dessa blir inte lika viktiga som hörnstenarna men behövs för andra 

syften för att ett system ska fungera.  

De fyra hörnstenarna blev information, logistik, Lean och kvalité. Dessa 

ansågs inte kunna fungera utan stöd från varandra. förbättringsmodellen 

menar att om det arbetas med någon av dessa kommer de andra att följa med 

av automatik, men de måste arbetas med aktivt utöver detta. Under 

hörnstenen information skapades underrubriker som det ansågs behövs för 

att få en bra information inom företaget. Dessa kan skilja från olika företag 

hur de tillämpas men informationen är det centrala. Som Hård af Segerstad 

(2002) skriver är kunskap en viktig betydelse för information. Detta styrker 

även Hedie et al. (2012) genom skriva att information har betydelse för den 

som tolkar rätt men är inte alltid entydig. 
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Under hörnstenen logistik finns flera underrubriker som arbetats fram, dessa 

kan behövas i olika grad beroende på vilket företag de tillämpas på. En del 

företag kan behöva använda fler delar än dessa men det viktiga är att det 

finns en fungerande logistik. Som Jonsson och Mattsson (2005) skriver är 

logistik läran att effektivisera materialflödet. Tanken med underrubrikerna 

är att det är sätt att nå en god logistik.  

Lean är ett stort och brett grepp som innefattar flera olika verktyg och sätt 

att tänka. Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) skriver att Lean filosofin är 

att uppnå förbättringar på de mest ekonomiska sätten, med fokus på muda. 

De som valdes att använda var de som ansågs bra att börja med och som 

tillför snabba förbättringar. Dessa kan med tiden utökas med fler delar från 

Lean eftersom det är ett ständigt arbete och det kommer då ge långsiktiga 

förbättringar.  

Den sista hörnstenen kvalité är viktig för utan kvalité i ett företag kommer 

de andra hörnstenarna inte att ha någon inverkan. Det går inte att få ett 

fungerande företag om det finns bra information, logistik och Lean men 

arbetet inte har kvalité. Dock anses det att med de andra hörnstenarna 

kommer det att bli kvalité för annars har de arbetats med på fel sätt. Olhager 

(2000) skriver att kvalité är något som både berör produktion och 

produkten.  

Genom att genomföra parallella studier i litteratur och på den valda 

fallstudien framkom det att tyngden ligger i de fyra hörnstenarna. På 

fallstudien och dess studie var två av punkterna, information och logistik 

mer framträdande. När studier i litteratur genomfördes var det Lean och 

kvalité det belystes om. Då en förbättringsmodell började ta sin form var det 

därför dessa punkter som var relevanta att ha med. Utifrån dessa har flera 

underrubriker växt fram, dessa anses bygga upp varje hörnsten. Vid en 

sammanställning av förbättringsmodellen föll det sig naturligt hur dessa 

passade ihop och det gav stöd för att framtagandet var lämpligt.  

Hörnstenarna är generella och breda. De är grundläggande faktorer som alla 

verksamheter påverkas av och behöver. Alla företag berör tre av dessa 

punkter, information, logistik och kvalité. Det är organisationens val om de 

vill arbete för dem men om de inte gör det anser gruppen att det inte 

kommer fungera på lång sikt. Hörnstenen Lean valdes in utöver dessa då 

den ses som ett sätt att få med människa och andra mjuka delar i 

organisationens långsiktiga planering.  

Sammanfattningsvis är tanken med förbättringsmodellen att visa de fyra 

viktigaste delarna i ett servicesystem, hörnstenarna.   
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6.2 Diskussion av förbättringsmodellens tillämpning på ABB 

Då förbättringsmodellen gjordes var tanken att den skulle vara generell och 

fungera på vilket serviceföretag som helst. Därför vid tillämpning fungerade 

inte alla delar lika bra, som exempelvis Lean var svår att tillämpa jämfört 

med de andra hörnstenarna. Detta eftersom företaget arbetar med vissa delar 

av Lean, som några av dess verktyg, men de har inget uttalat om att arbete 

med Lean och dess mjuka sida ska ske.  

De andra hörnstenarna som arbetades fram gick däremot att tillämpa och 

jämföra med företaget. Där information som är en av hörnstenarna är en 

nödvändig del för att ett företag överhuvudtaget ska fungera. Denna 

hörnsten är något ABB arbetar med att ständigt förbättra. Med hjälp av 

möten och daglig kommunikation med varandra. De kunde dock bli bättre 

ur andra perspektiv som med återrapportering. Detta talas det om i 

förbättringsmodellen vad det kan ge för fördelar om det används på rätt sätt. 

Ett annat förslag som är under information är att de borde införa en 

fungerande dokumentation under hela flödet. Vid ett införande av det skulle 

återrapportering vara ett naturligt nästa steg.  

En annan hörnsten som det arbetas med är logistik. Genom att bland annat 

layouten är planerad utifrån de förutsättningar som finns och att de har ett 

fungerande lager. Arbetet de har med logistik jämfört med det som beskrivs 

i förbättringsmodellen fungerar på en del punkter bra och på en del finns 

möjlighet till förbättringar. De punkter förbättringsmodellen talar om 

angående logistik som på företaget fungerar bra men möjlighet till 

förbättring finns är layout, lager och flaskhalsar. Förbättringen jämfört med 

förbättringsmodellen är då att layouten inte är den optimala, dock vid en 

gammal lokal och då förändringarna inte skulle bli stora är ingen förbättring 

i nuläget aktuell. Vid lager skulle slutdatum för lagringen ses över då det 

inte finns något sådant idag och vid flaskhalsar skulle en noggrannare 

planering vid den eventuella flaskhalsen genomföras.  

De punkter under logistik som förbättringsmodellen tar upp som fungerar 

mindre bra på företaget är ledtid och flexibilitet. Inte på det sättet att dessa 

inte fungerar men jämfört med det som förbättringsmodellen tar upp är det 

nu svårigheter att se över ledtiden då det inte finns dokumentation över den. 

Flexibilitet finns men den fungerar inte på automatik på det vis som 

modellen anser är bra.  

Hörnstenen Lean fanns svårigheter att genomföra en jämförelse då det på 

företaget inte finns ett arbete med detta. Dock använder de en del av Leans 

verktyg, en jämförelse gjordes därför mot dem. De verktyg som används är 
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eliminera muda, 5S och genchi genbutsu. Utifrån förbättringsmodellen sett 

är de bra genomförda och arbetet med de drivs fortfarande framåt. Som det 

går att se utifrån den förbättringsmodell som är framtagen tillämpar 

företaget en liten del av de verktyg som finns i Lean. 

Den sista hörnstenen kvalité är jämförbar med förbättringsmodellen då 

företaget arbetar med detta. Kvalité definierar förbättringsmodellen efter att 

ge kunden vad den vill ha och är villig att betala för. Företaget arbetar med 

detta genom att de inte utför någon aktivitet som inte tillför något värde för 

kunden. Vill kunden ha något extra får de be om det, det utförs inte på alla 

motorer. förbättringsmodellen anser att när det arbetas med kvalité är TQM 

ett bra och välkänt begrepp att använda. Med TQM ska det tänkas på att det 

alltid är kunden som står i fokus och det är för den som ett arbete utförs. 

Företaget tänker alltid på kunden då det utför ett arbete och tar hänsyn till 

om den har speciella behov eller önskemål. Genom att arbeta med TQM kan 

kvalité ständigt förbättras, något som företaget då är medvetna om. 

Förbättringsmodellen anser att i kvalité ingår ett säkerhetstänk. Detta är 

något företaget är bra på och som prioriterar. Ett tankesätt att ständigt tänka 

igenom om saker som ska genomföras är säkra och när det uppstår en 

riskfylld situation överväga vad som gick fel. Företaget uppmuntrar detta 

tankesätt och det tas alltid upp på möten och i det dagliga arbetet. Vid en 

tänkbar eller verklig incident tas frågan upp till diskussion för att utreda 

varför det uppstod, för att förebygga att något liknande inte händer igen.  
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7 Slutsats 

Här redogörs våra slutsatser i relation till syftet.   

Det finns flera likheter mellan ett producerande system jämfört med ett 

serviceinriktat system. Dock finns det även skillnader. Detta arbete har inriktat sig 

på det serviceinriktade och dess viktigaste delar och det som framkommit blev 

följande.  

Frågeställningarna till detta arbete är: 

 Vilka delar påverkar ett väl fungerande servicesystem? 

 Hur går det med hjälp av de delar som anses viktiga för ett 

servicesystem att påverka kundåterkopplingen? 

Efter studier i vetenskapliga artiklar och böcker bestämdes fyra viktiga hörnstenar 

som det anses att ett servicesystem ska grunda sig på och är de som påverkar. 

Dessa är: information, logistik, Lean och kvalité. Tillsammans bildar dessa en 

förbättringsmodell som visar hur ett servicesystem bör byggas upp efter.  

Då svårigheter uppstod vid insamlandet av data för att kunna se hur 

kundåterkoppling har skett märktes att dokumenteringen över hur provning och 

demontering sker tidsmässigt var bristfällig. Därför blev det svårt att ge konkreta 

svar på hur delmomenten som påverkar kundåterkopplingen ska kunna förbättras 

och mer allmänna förslag över hur flödet ska fungera bättre framtogs.  

Syftet har besvarats genom att studier av litteratur, intervjuer och observationer 

har genomförts och en förbättringsmodell efter detta har tagit sin form. 

Förbättringsmodellen ger möjlighet att göra en jämförelse med ett redan befintligt 

system eller bygga upp ett helt nytt.  

7.1 Praktiska tillämpningar och begränsningar 

Denna modell är tänkt att användas på redan befintliga servicesystem som 

behöver ses över. Alternativt vid ett uppstartande av ett nytt servicesystem.  

Vid ett redan befintligt företag är modellen tänkt att användas som en 

jämförelse. Då tas det servicesystem som redan finns och jämförs med 

modellen för att se vilka delar som fungerar bra och vilka som kan 

förbättras.  
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Då ett uppstartande av ett nytt servicesystem sker kan modellen användas 

som en grund för att se vilka delar som är viktiga att tänka på och få att 

fungera på en gång. 
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8 Förslag till fortsatta studier 

Här presenteras ett förslag till fortsatt forskning inom området som behandlats.  

Under detta arbetes gång har fler frågor uppkommit som det inte funnits möjlighet 

att besvara men som skulle kunna ligga till grund för fortsatta studier: 

 Hur kan en förbättring av ledtiden genomföras? 

 Skulle verksamheten ha nytta av att införa handdatorer på alla 

avdelningar? 

 Kan förbättringsmodellen tillämpas på en annan verksamhet och då ge 

förbättringar? 

 Finns det fler viktiga delar, som skulle framkomma vid en längre och 

djupare undersökning, som skulle utveckla förbättringsmodellen vidare? 
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Bilagor 
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Bilaga 1 

 Vad är basbeläggningen? 

- Vi fick höra att det fanns basbeläggning och akuta uppdrag, vad är då 

basbeläggningen? 

- Vad kan det vara för uppdrag? Är det alltid planerade? Hur långt i 

förväg vet man sådant? 

- Hur ofta blir det akuta uppdrag? 

 Vilka berörs (Från början till slut) 

- Är det flera eller är det samma som är med i hela processen, är det 

samma som provar och lagar maskinen? 

- Om inte, hur fungerar det då? Tar den som ser bara tag i maskinen 

eller finns det bestämda arbetsuppgifter?  

 Vad händer om någon är borta? 

- Hur bunden är varje arbetar till sina arbetsuppgifter? Kan någon ersätta 

en annan? 

 Hur lång tid tar varje steg? 

- Hur många olika steg finns det? 

- Vilka steg är aktuella för att kunna ge ett svar till kunden? 

- Hur lång tid kan det ta att ”räkna” på? 

 Vad tror du att medeltiden till respons ligger på idag? 

- Vad skulle vara önskvärt/rimligt?  

 Hur är informationsdelningen mellan de berörda parterna på 

verkstaden?  

- Har man avstämning? 

 Finns det något system idag över hur information om inkommande 

uppdrag hanteras? 

- Är det bara olika process vid planerad och akut eller kan det skilja i 

processen för information även vid planerade uppdrag? 

 Vad tror ni är problemet? 

- Varför tror du att detta problem uppstår? 

- Hur tror du att det skulle kunna lösas? 
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Bilaga 2 

Registrering 

När det kommer en turbil, vet du vad som är med i turbilen eller är allt 

oannonserat? 

När du har gjort klart med registreringen letar du reda på Magnus för att få den 

godkänd direkt? Annars vad gör du? Om han inte är här? Hur lång tid kan detta ta, 

som max? 

 

Hur många ställen ska de olika uppgifterna läggas in på? 

 

 

Provning 

 

Alla maskiner som du använder vid provningen, namn och enhet? 

 

Finns det fler olika sätt att prova eller är det alltid samma tre prover? I sådana fall 

hur många olika? 

 

Under en provning går det att få någon uppfattning av problemet och dess 

omfattning? Ibland eller alltid? 

 

Kan det bli kö in till provningen? Eller är det oftast de kommer bara en och en? 

 

Finns det något system hur man ska lägga ”gröningar” i facken och hur de sedan 

ska tas därifrån? FIFO eller bara slumpen?  

 

Hur lång tid kan det ta från att provningen är klar tills det att någon börjar plocka 

isär den? 

 

Demontering  

 

Finns det något system hur man ska lägga ”gröningar” i facken och hur de sedan 

ska tas därifrån? FIFO eller bara slumpen?  

 

Hur lång tid kan det ta från att provningen är klar tills det att någon börjar plocka 

isär den? 

 

Hur lång tid tar det att tvätta en maskin och hur länge är den i vakuumtorken? 

 

Planering 

 

Hur mycket av uppdragen är planerade och hur mycket kommer oannonserat? Vi 

fick veta att det finns viss basbeläggning, vad räknas som det? 

 

Hur ofta kommer det in akuta uppdrag som måste köras före allt annat? 

 

Det som kommer in med turbilar, vad är det för uppdrag? 
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Är det bara du som godkänner gröningar? Varför? Hur länge kan en sådan bli 

liggande inne hos dig på kontoret?  

 

Alla  

 

Vem kan göra/gör detta om du inte är här? Görs det då eller blir arbetet stående? 

 

Vad tror du att problemet ligger? Vad kan göras åt det? 

 

Vad tror du skulle vara en bra/rimlig responstid till kund? 

 

Datum i gröningen? När varje sak/del är gjord? 

 

Med eller utan offert? I vår del. 

 

Brukar gröningar delas ut på morgonmötet?  

 

Vad händer i nuläget då en akut maskin inkommer? Vilka berörs? Vad, om något, 

blir stående? 

 

Hur många gånger kommer gröningen in på kontoret? 

 

Får torkningen köras över natten? Skiftgång? 

 

Torken, stoppas om den är igång körd? Flera samtidigt? Kötid till den? 

 

Hur görs demonteringen om de andra har jobb? 

 

Hur balanseras demontering och lagning? Hur prioriteras det? Vem prioriterar? 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Aktivitetsregistering 

 

  

 Datum för start 

av aktivitet 

Datum för 

utförd aktivitet 

Godkännande av 

gröning 

  

Inprovning   

Demontering   

Tvätt och Tork   

Provning efter 

tvätt 

  

Mätning   

Kundåterkoppling   
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Bilaga 5 

 


