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Abstract

Godshantering av flygunderhållsartiklar - En värdeflödesanalys
ur ett förbättringsperspektiv
Aircraft MRO logistics - A value stream analysis of
continuous improvement

Niclas Stjernberg

Saab Component Maintenance in Linköping, Sweden, offers maintenance, repair and
overhaul (MRO) services for civilian and military aircraft components. Lately, the
department has struggled with slow throughput rates, despite various counteracting
attempts. Studies show, that large parts of the delays derive from the logistics
department where goods arrive and dispatch. Therefore, Saab wants to carry out an
extensive analysis of the department in order to further investigate what is causing its
slow throughput rates.
The thesis begins with extensive mapping over Component Maintenances whole value
stream to find out how departments interact with each other and which role
individual departments have in the total supply chain. Out of 13 000 different part
numbers, components were divided into five product families. From statistical history
of package frequency, two value streams were chosen as scientific research objects,
where improvements of which show great potential to have serious positive effects.
From activity studies, observations, workshops and interviews various elements were
identified as obstructing in the logistics department’s material and information flow.
Activity studies show, that 55, 8% of activities performed in the arriving goods
department were considered as value adding time. In addition, 67, 9% of activities
performed in the dispatch goods department were considered as value adding time
(where over half of the value adding time was spent in administrative systems). 11
critical challenges and five associated root causes have been identified in the arriving
goods department. 14 critical challenges and five associated root causes have been
identified in the dispatch goods department. 
To reduce and prevent further waste, the thesis recommends 14 critical actions in
order to reduce the amount of elements obstructing the flow of material and
information at Component Maintenance. In addition, recommended changes have
been illustrated in a Future State Map for each department respectively on a process
level. By performing tasks in new sequences where material and information flow
progresses in a parallel synchronized rate, the benefits of a balanced lean flow could
be demonstrated in the dispatch department. Shortest lead time, from finished
component to packaged and booked shipment, was noted for small units and took 20
minutes. 
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Sammanfattning 
Saab-enheten Component Maintenance i Linköping, har som huvuduppgift att utföra 
underhållsprogram på flygkomponenter inom civil och militär luftfart. Den senaste 
tiden har enheten kämpat med långa genomloppstider, men leveranssäkerheten har 
trots upprepade försök fortfarande varit låg. Mycket av förseningarna har kunnat 
härledas till logistikverksamheten där godsavdelningen ingår. För att undersöka vad 
de långa genomloppstiderna beror på vill enheten att en grundlig studie på 
avdelningen ska utföras. 

Arbetet inleddes med en övergripande kartläggning över verksamheten genom en 
Current State Map, för att skapa en uppfattning om de olika avdelningarnas samspel 
och bidragande funktion i värdekedjan. Sedan delades flygunderhållsartiklar upp i 
fem olika tjänstefamiljer beroende på hur olika leveranser hanterades i slutet av 
respektive familjs värdeflöde, närmast kunden. Genom historik över kollifrekvens 
valdes två värdeflöden ut där förbättringar potentiellt ger störst effekt. När detta 
hade utförts identifierades flödeshindrande moment genom aktivitetsstudier, 
workshops, deltagande observationer samt intervjuer. Det framkom under 
aktivitetsstudier att 55,8% av tiden spenderades på värdeskapande aktiviteter i 
godsmottagningen och 67,9% av tiden spenderades på värdeskapande aktiviteter i 
godsavsändningen (där över hälften av den värdeskapande tiden ägnades åt 
administrativt arbete i system). 11 kritiska utmaningar tillsammans med fem 
rotorsaker har identifierats på godsmottagningen och 14 kritiska utmaningar 
tillsammans med fem rotorsaker har identifierats på godsavsändningen. 

Utifrån dessa har totalt 14 slöserireducerande åtgärder rekommenderats för att 
minska antal flödeshindrande moment. Flera flödesteorier har legat till grund för det 
rekommenderade framtida läget, som illustrerats i en Future State Map för respektive 
avdelning på processnivå. Genom att utföra arbetsmoment i ny sekvens, så att 
informations- och materialflöde rör sig parallellt så långt i värdekedjan som möjligt, 
samtidigt som varje process startar när den föregående avslutas, kunde ett utjämnat 
och synkroniserat flöde demonstreras på godsavsändningen. Kortast ledtid, från 
certifikatutförande av åtgärdad apparat till frakt var bokad för utleverans, noterades 
för små apparater och var som lägst 20 minuter.  



Förord 
Till att börja med vill jag tacka Mattias Lindström och Joakim Stierna, Operations 
Manager respektive HR-ansvarig på Component Maintenance, som från dag ett gav 
mig ett välkomnande intryck och ett stort förtroende. Ett speciellt tack vill jag också 
rikta till min handledare, Gabriella Selmosson, som trots sin nystartade tjänst alltid 
tog sig tid att diskutera de funderingar jag haft under projektet. Även logistikchef 
Eleonore Törnborg förtjänar ett tack för att hon gjorde det möjligt att se andra delar 
inom företaget utanför Component Maintenance, det har verkligen varit en lärorik 
upplevelse. Jag vill även passa på att tacka alla intervjupersoner som hjälpt mig 
pussla ihop alla bitar på plats, samt min familj som stöttat mig hela vägen.  

Men framförallt, förtjänar godspersonalen på Component Maintenance en stor eloge. 
Utan ert stora samarbete hade det här examensarbetet aldrig kunnat slutföras. Jag 
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1. Inledning

Rapportens inledande del beskriver bakgrunden för studiens utförande. Sedan 
klargörs verksamhetens problem som skapat rapportens syfte och mål. Tre 
forskningsfrågor har formulerats, som sedan studien ska besvara i ordning för 
att uppfylla syftet. Kapitlet avslutas sedan med de avgränsningar som använts i 
studien samt förteckning över förkortningar och begrepp som uppsatsen 
löpande använder sig av. 
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Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

1.1 Bakgrund 
 

För ofta misslyckas företag med att uppfylla kundens underförstådda krav. Vad 
som är ännu värre är när explicita löften lämnas ouppfyllda. Lojaliteten hos en 
kund har sina rötter i den första positiva (eller negativa) erfarenheten den delar 
med leverantören. Vad händer när kunden möter tomma hyllor hos 
leverantören? Med lite tur kan kunden acceptera ett senare leveransdatum när 
önskad produkt finns redo för avsändning. Men i många fall vänder sig kunden 
till den konkurrent som kan hedra överenskommelsens initialt fastställda 
villkor. Konkurrenten kan i dessa fall dra nytta av leverantörens opålitlighet. 
Om sedan kunden berättar för andra människor inom branschen om sina 
erfarenheter med den opålitlige leverantören, kan de negativa konsekvenserna 
från den ursprungligen tillfälliga bristen exponentiellt öka, eftersom potentiella 
nya kunder nu förbiser den opålitlige leverantören (Goldsby & Martichenko, 
2005). 

Ingen operation verkar isolerat på marknaden. Varje operation är en del av ett 
större nätverk av andra operationer. Nätverket inkluderar kunder och 
leverantörer, samtidigt som det innehåller kunders kunder och leverantörers 
leverantörer och så vidare. För att kunna ta strategiska beslut om hur sitt eget 
nätverk ska influera andra, måste varje operations läge och dess respektive 
kapacitet beaktas (Slack, Chambers & Johnston, 2010). Alla ingående 
operationer i verksamheten som förädlar en process bildar tillsammans 
värdekedjan som nätverket består av. I dagens industrier står värdekedjan för 
den största kostnaden, vilket följaktligen öppnar upp för störst besparingar om 
denna kan förbättras (Palevich, 2012). 

Många ingående parametrar påverkar värdekedjan. Ur ett logistiskt synsätt 
dominerar fysiska lager och information. Utöver det ingår även 
tillvägagångssättet om hur produkter utvecklas, marknadsförs och säljs. Detta 
utformar relationer mellan leverantörer och kunder och tillsammans styr alla 
dessa krafter den totala värdekedjan. Att styra externa delar av värdekedjan är 
intressant nog oftast lättare än att styra värdekedjans interna delar inom 
företaget. Många företag är benäget att inleda med att styra leverantören, för att 
man alltid kan säga åt dem vad de ska göra. Men att göra det skapar ingen 
långsiktig hållbar situation. För att skörda stora och hållbara vinster ur 
värdekedjan, måste man börja förbättringsarbetet inom företagets egna fyra 
väggar, för att sedan låta förändringarna överskrida till andra delar ned- och 
uppströms i kedjan (Goldsby & Martichenko, 2005). 
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Kapitel 1 - Inledning 

Support and Services är en av Saab AB:s sex olika affärsområden och erbjuder 
integrerade supportlösningar som exempelvis logistisk och teknisk support, 
luftfarts-support och underhåll. År 2011 omsatte Support and Services 3,4 
miljarder kronor och hade 1742 personer anställda (Saab AB, 2013a). Inom 
affärsområdet ingår divisionen MRO, som står för Maintenance, Repair and 
Overhaul, och har som huvuduppgift att utföra underhållsprogram på 
flygkomponenter inom civil och militär luftfart. Några av de flygplansmodeller 
som behandlas är Saab 340/2000, Embraer E-jet 170/190, Fokker 50/70/100, 
Bombardier Dash 8 och Jas 39 Gripen. Man har kapacitet att utföra reparation 
och underhåll på uppskattningsvis 13 000 olika partnummer för luftfartssystem 
som exempelvis instrument, avionics, hydraulik, pneumatik, bränslesystem, 
landningsställ, räddningsvinschar och komposit- och metallstrukturer (Saab 
AB, 2013b). På divisionen har man ungefär 350 anställda och en större del av 
reparations- och underhållsarbetet utförs på Component Maintenance i 
Linköping, som är en av fem avdelningar inom MRO-divisionen. En av 
avdelningarna på Component Maintenance (i fortsättningen benämnt CM) är 
godsavdelningen. Deras huvuduppgift är att ta emot och fördela inkommande 
leveranser internt inom byggnaden eller inom området. Det är även deras 
ansvar att packa och skicka iväg utgående leveranser till kund eller leverantör. 
Det är här, på Component Maintenance godsavdelning, som detta 
examensarbete kommer att utföras. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Kunder har alltid valt Saab som leverantör av flygunderhållstjänster tack vare 
deras kvalitativa och breda interna kompetens. Kompetensen skapar stor intern 
kapacitet så att fler reparationer och underhåll kan utföras på plats istället för 
att outsourcas. Detta i kombination med korta genomloppstider i förhållande 
till konkurrenterna, har genom åren varit ett framgångsrikt recept för 
divisionen. På sistone har leveranssäkerheten varit katastrofal och korta 
genomloppstider är en minst lika viktig konkurrensfråga som priser (Bergkvist, 
Director Marketing & Sales, 130409). 
 
Efter en totalbedömning av verksamheten har det varit uppenbart att 
logistikdelen är ett av de stora hindren mot att klara utsatta genomloppstider. 
Inom logistik på CM omfattas avdelningarna operativt inköp, 
förrådsavdelningen samt godsavdelningen. Där de två sistnämnda 
avdelningarna tillsammans stått för 25 % av den totala genomloppstiden, vilket 
är alldeles för mycket. Situationen är kritisk och en ny logistikchef har tillsatts. 
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Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

Hon behöver snabbt nya idéer och lösningar, därav behovet att utföra 
examensarbete inom området (Lindström, Operations Manager, 130425).  

Genomloppstiden börjar mätas när en inkommande reparent registreras i 
systemet och avslutas när det hämtas upp av fraktbolag. I vanliga fall har 
godsavdelningen fyra timmar på sig att få ut ankommande leveranser till 
verkstaden. I dagsläget tar det oftast en hel dag och ibland ännu längre. Vad 
som är än mer bekymmersamt är ledtiden för avgående gods. På verkstaden 
piskar man sig själva och jobbar mycket övertid för att hinna med utlovad 
leveranstid till kund. När mekanikerna är klara kan det ta ett par dagar innan 
åtgärdad apparat skickas iväg och leveransen blir försenad ändå. När det är 
som värst kan en apparat ligga kvar på godsavdelningen upp till tre dagar 
innan den skickas iväg och ibland ännu längre, om försändelsen exempelvis 
innehåller farligt gods. Det är frustrerande för mekanikerna som tidvis känner 
att deras ansträngningar inte spelar någon roll. Därför är det viktigt att hela 
kedjan hänger ihop (Karlsson, Produktionschef, 130409).   

Den genomsnittliga genomloppstiden är i dagsläget mellan 20 till 30 dagar. På 
kort sikt vill avdelningen minska den tiden till att stadigt ligga omkring 20 
dagar för att i första hand slippa betala de böter som utfaller för vissa order vid 
missat leveransdatum. Lindström (Operations Manager, 130425) är nytillsatt 
chef för enheten och kommer tidigare från en lean-organisation. Han förklarar 
enhetens framtidsvisioner, att inom 3 – 5 år ha infört de delar inom lean som är 
applicerbara på en underhållsverksamhet fullt ut och vara ledande på 
marknaden. Tanken är att göra allting mer visuellt och tydligt samtidigt som 
hela personalen är engagerade i förbättringsarbeten. För att bli mer visuella och 
fånga upp problem i ett tidigt stadium har daglig styrning införts på alla 
avdelningar inom enheten. Nästa del i det första steget mot att införa lean, är att 
grundligt utvärdera godshanteringen (Lindström, Operations Manager, 
130425).  

Vid studiens tillfälle hade CM en genomsnittlig leveranssäkerhet på 68 % och 
den genomsnittliga genomloppstiden för hela flödet var 28 dagar (Sherpa, 
2013c). Uppsatta mål är 100 % leveranssäkerhet och 20 dagars genomloppstid. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1.3 Syfte och mål 
 

Genomloppstiden från att ankommande apparat för åtgärd finns hos CM till 
åtgärdad apparat skickats till kund är för lång. En stor del av de fördröjningar i 
värdekedjan som bidrar till den långa genomloppstiden har kunnat härledas till 
CM:s godsavdelning. Saab vill därför utföra en grundlig studie på avdelningen 
ur ett lean-perspektiv. En tydlig bild över värdeflödet saknas och måste 
upprättas för att visualisera de ingående processernas samspel och inverkan på 
hela värdekedjan, samtidigt som en tydlig bild skapar ett nödvändigt 
initieringsunderlag för framtida förbättringar. Det är dessutom tänkt att studien 
ska ge övriga avdelningar på enheten en inblick och bättre förståelse för de 
utmaningar godsavdelningen och därmed dem själva, står inför. Eftersom 
situationen är kritisk vill företaget veta vart förändringar bör ske först. Därför 
ämnar rapporten även undersöka vilka operationer och aktiviteter i 
värdekedjan som hindrar flödet mest. I CM:s strävan mot att införa lean i 
verksamheten vill Saab samtidigt undersöka vilka förbättringsverktyg som är 
applicerbara på godsavdelningen samt vilken effekt en implementering av 
sådana skulle kunna få. Dessa utvärderas med fördel på de processer som anses 
mest kritiska och har störst förbättringspotential.  

Genom att besvara ställda forskningsfrågor kommer examensarbetet resultera i 
en skriftlig uppsats, vilken sedan kommer ligga som underlag för CM:s 
fortsatta förbättringsarbete. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Huvudfråga: Hur kan värdeflödet för inkommande och utgående gods 
effektiviseras på Saab Component Maintenance, MRO-divisionen? 

Delfrågor: 

• Hur ser det aktuella värdeflödet ut? 
• Vilka flödeshindrande moment är mest kritiska i dagsläget? 
• Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för att motverka de utmaningar 

som framkommer under studien? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Endast fysiska/materiella aktiviteter kan förändras, ej system. Schemaläggning 
och planering av systemrelaterade aktiviteter kan dock ske. Studien avser 
endast godsavdelningen, dock kan områdesöverskridande aktiviteter tas upp 
och likaså de aktiviteter på andra avdelningar som har stor inverkan på 
godsavdelningens arbetssätt och belastning. Flödesanalys sker endast på de 
utvalda flöden som ingår i den interna värdekedjan inom byggnaden, ej 
godsflöden där CM agerar mellanhand och godset omfördelas vidare till andra 
byggnader i eller utanför det område CM ingår i. 

 

1.5 Benämningar och begrepp 
 

Definitioner 

Definition reservdel: Finns med i underhållsinstruktionen CMM (Component 
Maintenance Manual) och monteras på reparent för att bli flygvärdig och kunna 
återanvändas. 

Definition förbrukningsmaterial: Finns med i underhållsinstruktioner för speciellt 
certifierade förbrukningsprodukter som får användas under reparations-
/underhållningsprocessen. Kan exempelvis vara en speciell typ av fett som har 
rätt beteckning.  

Definition reparent: Ännu ej åtgärdad apparat som monteras i sin helhet på 
flygplanet för full funktion. Kan innebära både reparationsarbete och 
underhållsarbete. 

 

Begrepp 

Ställtid: den tid som det tar för att ställa om utrustning räknat från den sista 
godkända artikeln i föregående sats till den första godkända i en ny sats.  

Cykeltid: Den tid det tar att fullborda en process 

Ledtid: Den tid det tar för en kund, intern eller extern, att få färdig produkt eller 
tjänst inklusive väntetid mellan processer. 

Genomloppstid: Den tid det tar för ankommen reparent att blir åtgärdad och 
skickas tillbaka till kund. 
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Förkortningar 

CM:  Component Maintenence 

CS:  Customer Support 

CSM:  Current State Mapping  

DMAIC:  Define, Measure, Analyze, Improve, Control 

FSM:  Future State Mapping 

MIA:  Material-i-arbete, den mängd material som för tillfället befinner sig 
i någon av verksamhetens förädlingsprocesser. 

PDCA:  Plan, Do, Check, Act 

ROI:  Return On Investment. 

SOP:  Standard Operating Procedures (Standardoperationer)  

TR:  Transport Request 

VSM:  Value Stream Mapping 
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2. Metod

Kapitlet behandlar de olika forskningsmetoder som har använts för att få fram 
lämpligt datamaterial och innehåller exempelvis olika synsätt på 
vetenskapsteori och forskningsmetodik. Vidare beskriver kapitlet 
tillvägagångssätt för datainsamling och observationsteknik. Avslutningsvis 
beskrivs studiens genomgående angreppsstrategi för att besvara rapportens tre 
forskningsfrågor. 
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Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR – 
  EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

2.1 Vetenskapliga synsätt och begrepp 

Studier kan utföras på olika sätt och enligt Björklund och Paulsson (2003) kan 
studier delas in inom fyra olika områden beroende på studiens syfte. Explorativa 
studier används då man försöker finna grundläggande förståelse för ett relativt 
outforskat område. Deskriptiva studier används då målet är att beskriva men 
inte förklara relationer i studien och används när grundläggande kunskap finns 
inom området. Explanativa studier är förklarande och används när målet är att 
söka djupare kunskap inom området. Till sist kan normativa studier utföras, där 
målet är att föreslå åtgärder och ge vägledning. Viss kunskap inom området bör 
finnas vid användandet av denna kategori (Björklund och Paulsson, 2003). I 
denna studie kommer den sistnämnda formen av studier samt deskriptiva 
studier tillämpas då huvudmålet med rapporten är att kartlägga flöden samt 
föreslå åtgärder för optimering av värdeflöden. 

Denna studie kan ses ur två olika perspektiv. Till att börja med övergripande 
för att få en korrekt helhetsbild av processens flöden. Sedan kommer utvalda 
delar att undersökas noggrannare där uppenbara icke önskvärda effekter 
uppstår. Detta medför att studien kan ses ur två skilda, dock likartade, synsätt. 
Beroende på vilket mål studien strävar mot och vilken grundläggande syn på 
kunskap forskaren har, kan studien ses ur tre olika perspektiv: analytiskt synsätt, 
systemsynsätt och aktörssynsätt (Björklund och Paulsson, 2003). 
Den övergripande delen av studien kommer att betrakta undersökningar ur ett 
systemsynsätt som enligt Björklund och Paulsson (2003) innebär att 
undersökaren strävar efter att förklara verkligheten ur ett objektivt perspektiv. 
Betoning läggs på synergieffekter mellan ingående delar och undersökaren 
försöker hitta relationer och samband genom systemet i syfte att förstå 
underliggande faktorer till olika typer av beteenden som uppstår. Den 
detaljbeskrivande delen av undersökningen, som sedan kommer ligga som 
grund till förbättringsförslag, bör betraktas ur ett analytiskt synsätt. Även här 
strävar undersökaren efter att förklara sanningen så objektivt som möjligt. 
Genom att hitta så kallade orsak-verkan-relationer kan verkligheten brytas ned 
i mindre delar, för att i detalj identifiera och lokalisera problem i det stora hela 
(Björklund och Paulsson, 2003). 
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2.2 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 

2.2.1 Positivism och systemteori 

Naturvetenskaper är enligt Wallén (1996) nästan uteslutande positivistiskt i syn 
på teorier och metodkrav. Positivismens generella drag innebär vetenskaplig 
rationalitet och metoderna som används ska ge tillförlitlig kunskap. Förklaringar 
ska kunna anges i orsak-verkan och forskaren ska vara objektiv. Positivismen har 
dock fått kritik för att människan ses som ett objekt, den utesluter även 
forskning vars innebörd inte är objektivt mätbara som exempelvis känslor och 
kulturfenomen (Wallén, 1996). 

Ur positivismen växte sedan systemteorin fram i slutet av 60-talet, i ett försök 
att sammanfatta generella drag inom utveckling i teknik och planeringsteorier 
m.m. Denna studies syfte stämmer väl överens med positivismens värderingar 
och vissa delar ur systemteorin. De systemteorier som kommer att behandlas i 
studien är framförallt systemteorins huvudpunkter som berör systemets 
uppbyggnad. Där argumenterar man för att ett system kan vara en del av ett 
större system och att varje systemnivå har sin typ av fenomen och förklaring, 
att ”helheten är större än summan av delarna”. Systemteorin täcker även 
studier för flöden av materia, energi och information (Wallén, 1996).  

2.2.3 Induktiv och deduktiv metod 

I en studie används det i allmänhet olika typer av metoder, men oftast är en 
metod mer central än en annan. Huvuddelen består av flera faser där olika 
metoder i olika faser kan utnyttjas. Exempel på olika faser kan vara den 
inledande idéfasen, följt av en kunskapsfas för att sedan övergå till en mer 
fördjupande fas. Björklund och Paulson (2003) listar även lämpliga 
tillvägagångssätt inom de olika faserna. I idéfasen kan det vara en god idé att 
leta upp existerande kunskaper inom ämnet studien omfattar för att få uppslag 
till arbetets kunskapsfas, genom förslagsvis litteraturstudier och informella 
intervjuer. I kunskapsfasen är syftet att förvärva ny kunskap, då kan mer 
strukturerade intervjuer och enkäter vara en god idé att använda sig av. I den 
sedan avslutande fördjupningsfasen är syftet att bekräfta eller förklara de resultat 
man har kommit fram till för att få fördjupande kunskaper, kan det vara 
lämpligt att hålla uppföljande och fokuserande intervjuer (Björklund och 
Paulsson, 2003).  

Enligt Wallén (1996) och Walliman (2001) så brukar man tala om två olika 
metodansatser, nämligen induktion och deduktion. 
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Induktiv metod 

Tanken med att använda sig av induktiva metoder är att studien ska utgå från 
datainsamlingen för att sedan dra generella slutsatser och teorier, det brukar 
också betonas att detta ska ske helt förutsättningslöst (Wallén, 1996). Induktiva 
argument kan utvärderas utifrån hur starkt underlaget är för att stödja teorin, 
desto starkare och mer logiskt underlaget är, desto större chans är det att de 
slutsatsens teori är sann (Walliman, 2001). 

Deduktiv metod 

Genom att härleda en hypotes ur teorin som man sedan prövar i empirin, 
använder man sig av en deduktiv metod (Wallén, 1996). Ett deduktivt 
argument kan bara visa sig sant eller falskt när det appliceras på empirin. Om 
teorin visar sig stämma i verkligheten och det bidrar till bevisande slutsatser, 
kan det deduktiva argumentet betraktas som sant. 

Man skulle kunna se de båda metoderna som ett sätt att finna sanningen, men 
med början i varsin motsatt ända (Walliman, 2001). 

Studiens syfte är att utvärdera flödets väg samt huruvida optimeringsmetoder 
är applicerbara på verksamhetens flödesprocesser. Syftet att utvärdera 
hanteringen av reservdelar och förbrukningsmaterial på SAAB Components 
Maintenance var redan innan studien inleddes förutbestämt. Med hjälp av 
insamlade datauppgifter ska nya kunskaper utvecklas genom litteraturstudier, 
för att därigenom skapa nya metoder som sedan ska kunna testas i 
verkligheten. Rapportens angreppsstrategi kan därför betraktas som deduktiv. 

 

2.3 Datainsamling 
 

För att samla in empirisk data måste underökningar som behandlar faktiska, 
verkliga objekt utföras. Men om inga teoretiska antaganden finns går det 
omöjligt att veta vad som ska undersökas. Datainsamling innebär att antal 
objekt med specifik egenskap räknas och att olika egenskaper identifieras, går 
egenskapen att gradera görs mätningar. På ett systematiskt sätt ställs sedan 
mätningsdata samman och bildar en beskrivning (Wallén, 1996).   

2.3.1 Litteraturstudier 

All form av skrivet material kallas för litteraturstudier och informationen som 
utvinnes ur denna metod kallas för sekundärdata, eftersom informationen 
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oftast har tagits fram åt ett annat syfte än den aktuella studien. Därför bör man 
vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller ofullständig 
(Björklund och Paulson, 2003). Arkiverad statistisk data kan visa sig oerhört 
värdefull och användbar i forskningen, dock är det sällan den finns tillgänglig i 
önskad form eller samlad i samma källa. För att få ut exakt data studien kräver 
kan extrapolering behöva tillämpas (Walliman, 2001). Styrkan hos 
litteraturstudier ligger i att information kan samlas in under relativt kort tid och 
med knappa ekonomiska medel. Litteraturstudier hjälper oftast till att kartlägga 
kunskap inom avsett område för att bygga en teoretisk referensram (Björklund 
och Paulson, 2003).  

För att få fram relevant information till denna studie har framförallt nyckelord 
som Lean, Value Stream Mapping, 5s, forskningsmetodik, supply chain, Six Sigma 
och Logistics använts. Litteratur har tillhandahållits genom följande databaser 
på internet: Libris, DISA, DiVA, Google Scholar, Emerald. Dessutom har 
litteratur lånats från Uppsala universitetsbibliotek genom sökning på deras 
databas med samma nyckelord som tidigare beskrivits.  

2.3.2 Observationsteknik 

För att få en förståelse för hur människor uppför sig i sitt vardagsliv, vilka 
situationer de agerar utifrån och hur dess reaktioner blir därefter, måste 
deltagande observation utföras (Fangen, 2005). Trots att observationer är en 
väldigt tidskrävande metod kan det i många situationer ge mer objektiv 
information än andra metoder (Björklund och Paulson, 2003), vilket passar den 
här studien väldigt bra då det tidigare har konstaterats att rapporten bör utgå 
från positivismen vid teorier och metodval där objektivitet är centralt. 

Enligt Fangen (2005) finns det två typer av observation, deltagande och icke-
deltagande. Om en icke-deltagande observation utförs intar observatören en 
renodlad åskådarposition för att titta på vad de andra gör, men genom att 
använda den observationsmetoden löper de närvarande risk att känna sig 
objektiverade och stressade av observatörens närvaro (Fangen, 2005). I den här 
studien kommer stor del av undersökningen ske genom deltagande 
observation. Genom att befinna sig i deltagarnas naturliga situationer tonas 
observationsrollen ned genom att gå in i ett så nära samspel som möjligt med 
forskningssubjekten. Observatören blir därmed ”en av dem”. För att få 
trovärdiga data måste den deltagande observatören delta som subjekt i samtal 
genom att engagera sig i vad dem andra säger och aktivt delta i samspel med 
dem. Idealet är att ”smyga” sig in i det sociala sammanhanget utan att de 
tillfälliga kollegerna känner sig ängsliga av den deltagande observatörens 
närvaro (Fangen, 2005). För att försöka uppnå detta kommer en del av det 
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empiriska materialet införskaffas genom att utföra praktik på de avdelningar 
studien omfattar. Förutom uppenbara objektiva observationer kan då även egna 
intryck och känslor användas i datamaterialet. Genom att uppleva erfarenheter 
på första hand kommer observationsmaterialet ge en förbättrad förståelse och 
tolkning av arbetsplatsen. Med deltagande observation kan oftast bättre resultat 
uppnås i jämförelse med exempelvis intervjustudier som är en mycket mer 
konstruerad situation. Informella frågor under observationsarbetet underlättar 
tillgång till information deltagarna normalt inte vill prata om i en intervju 
(Fangen, 2005).  

Den deltagande observationen kommer under examensarbetets gång vara 
överordnad inplanerade intervjuer och workshops. Genom att först observera 
och förstå i detalj hur processen fungerar och är uppbyggd kommer mer 
kvalificerade och kvalitativa frågor kunna ställas. Dessutom kan information 
kring arbetets syfte förmedlas på ett bättre sätt till de anställda om det 
appliceras på deras verksamhet som dem känner den. Förutom att det 
underlättar i intervjustudier och workshops, skapar det en större möjlighet till 
samarbete, och på lång sikt det lagarbete som krävs för att införandet av lean 
och implementeringen av dess förbättringsmetoder ska fungera. 

 

2.4 Angreppsstrategi 
 

Studien inleddes med ett omfattande datainsamlingsarbete för att på ett 
effektivt och korrekt sätt spegla dagsläget i verksamheten. Detta uppnåddes 
genom främst deltagande observationer och inplanerade intervjuer med 
personer som ansågs bäst kunna förmedla en övergripande bild. Dessa 
personer var oftast respektive chef för verksamhetens olika avdelningar. När en 
korrekt bild över verksamheten var klarlagd, kunde fokus istället riktas mot de 
processer rapporten avser studera. Verksamhetens värdeflöden delades in i 
olika kategorier, ”tjänstefamiljer”, som baserades på de skilda tillvägagångssätt 
som utfördes i slutet av flödeskedjans respektive tjänstefamilj. De 
tjänstefamiljer som ansågs ha störst effekt på intern eller extern kund i nästa del 
av värdekedjan, valdes ut som studieobjekt. Metoden Value Stream Mapping 
användes och är ett verktyg inom lean som kartlägger nuvarande 
flödestillstånd för att sedan avslutas med en karta över verksamhetens 
rekommenderade framtida tillstånd över ett lean-flöde och sedan komma med 
förslag på handlingsplan och genomförande (Keyte & Locher, 2008). För att 
hitta ett optimalt framtida läge utfördes aktivitetsstudier för att identifiera de 
resursslöserier som hindrar flödets framfart. För att hitta ytterligare 
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flödeshindrande kritiska utmaningar genomfördes en workshop med 
godspersonalen. Alla utmaningar sammanställdes och för dem mest kritiska 
genomfördes rotorsaksanalys, för att studera vilka orsaker som var roten till 
problemen samt om flera problem delade samma rotorsaker. När rotorsaker 
hade identifierats fastslogs rekommenderade åtgärder för att motverka 
utmaningarna och baserades på olika verktyg och teorier ur litteraturstudier. 
Det rekommenderade framtida läget sammanfattades och beskrevs sedan i 
detalj i en Future State Map. Ett flödesexperiment utfördes även för att testa 
några av de teorier som utvecklats anpassat för verksamheten för att 
demonstrera fördelarna med det nya rekommenderade läget. Avslutningsvis 
utfördes benchmarking på en annan verksamhet inom Saab där lean-arbetet 
pågått flertalet år. Syftet med benchmarkingen var att verklighetsförankra de 
fördelar lean har och som andra verksamheter lyckats uppnå med 
implementeringen av filosofin, samt ge underlag för genomförande och 
handlingsplan i den inledande implementeringsfasen. 

  

15 
 





 
 

3. Teori 
 
I följande kapitel redovisas de teorier som har används för att lösa de frågor 
rapporten ämnar besvara. Den inledande delen beskriver filosofin lean på ett 
övergripande sätt. Vidare beskrivs värdeflödet för att förtydliga och definiera 
vad som skapar värdet inom det. Sedan förklaras och definieras olika typer av 
resursslöserier. Avslutningsvis beskrivs de förbättringsverktyg som används i 
detalj. 
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3.1 Ett leant värdeflöde 
 

Henry Ford var först med att inse flödets potential, när han 1913 lyckades 
reducera arbetsinsatsen som krävdes för att tillverka och montera en Model T 
Ford med 90 % under hösten 1913 genom att införa kontinuerligt flöde i 
slutmonteringen. Han ställde upp alla maskiner som behövdes för att 
producera delar, i samma ordning som delarna behövdes på monteringen. På 
det sättet strävade han efter att uppnå ett högt flöde ända från utvinnandet av 
råmaterial till den färdigtillverkade bilens utleverans. Hans metod fungerade 
dock endast i detta specialfall, när produktionsvolymen var skyhög och varje 
produkt använde exakt samma delar. Utmaningen låg därför i att uppnå 
kontinuerliga flöden i lågskaliga produktioner, där dussintals eller hundratals 
produkter behövdes och inte miljoner. Produktionsingenjörerna på Toyota 
insåg att större delen av människans behov fanns i de många små anspråkslösa 
bäckarna snarare än i de få mäktiga floderna. Därför arbetade de fram Toyota 
Production System, som resten av världen senare skulle kalla för ”lean” (Womack 
& Jones, 2003).  

I sin enklaste form, handlar lean i grund och botten om att eliminera slöserier 
samtidigt som snabbhet och genomflöde i verksamhetens värdekedja 
eftersträvas. Genom att eliminera resursslöserier och minska material i arbete, 
reduceras alla ingående processers ledtider och bidrar tillsammans till en total 
effektivisering (Goldsby & Martichenko, 2005). Tillvägagångssättet 
omdefinierar en värdekedjas funktioner, avdelningar och enheter så att alla 
anställda bidrar positivt till värdeskapandet och skapar bättre förutsättningar 
för att få värden att flöda (Womack & Jones, 2003).    

Det inledande steget mot att skapa ett mer leant värdeflöde är att tydligt 
specificera värdet sett ur kundens perspektiv, vilket inte är någon nyhet inom 
marknadsföring. Men ofta har producenter en tendens att erbjuda vad som för 
kunden är mest ekonomiskt eller vad som är bekvämast för producenterna 
själva. Vilket sätt som är snabbast och mest flexibelt ägnas sällan en tanke åt. 
För att ta reda på det måste inte bara slutkunden identifieras, utan även interna 
kunder, kundens kund och vad som är den efterföljande processen. Ett 
verksamhetssystem är satt i konstant samspel med den omgivande miljön och 
är mer än summan av dess beståndsdelar. Det går inte att förstå vattnets 
egenskaper genom att endast studera syre och väte var för sig (Bicheno, 2009). 

Sedan måste värdeflödet identifieras, alltså de processer som ingår i 
förädlandet av verksamhetens produkt eller tjänst. Fokus måste läggas på 
nätverket av efterfrågan, supply chain, där en väletablerad idé är att en 
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verksamhet aldrig är starkare än din svagaste länk. Värdeflödet bör kartläggas 
genom att lägga fokus på den specifika produkt eller tjänst där tidsmässiga 
fördelar eftersträvas. När värdeflödet har identifierats kan materialhastigheten 
äntligen öka genom att få värdet att flöda. Strävan efter att hålla material i 
rörelse skall vara i fokus och de hinder som orsakar materialköer bör elimineras 
eller reduceras så mycket det bara går. Enligt Bicheno (2009) ska arbetet 
eftersträvas i enlighet med den gyllen regeln: försena aldrig ett värdeskapande steg 
till förmån för ett icke värdeskapande steg (även om det ibland är nödvändigt) – försök 
istället utföra sådana steg parallellt. En verksamhet ska alltså sträva efter ett 
kontinuerligt flöde där produkterna eller tjänsterna rör sig framåt med jämn 
takt. Det mest optimala anses vara när informationsflödet och materialflödet är 
synkroniserat och processerna möts ”just in time” (Bicheno, 2009).  

Visionen med filosofin är ett snabbt och flexibelt flöde, samtidigt som 
reducering eller undvikandet av slöserier och variationer, är det huvudsakliga 
hjälpmedlet att nå dit med. Snabbhet ska stå i centrum som kunder ofta även är 
beredda att betala mer för, speciellt när det gäller servicetjänster. Om snabbhet 
är målet leder det automatiskt till minskning av överproduktion och andra 
slöserier, förbättrad layout, närmare samarbete, högre kvalitet och framförallt 
ett värdeflödestänkande. Men det räcker inte att verksamhetens värden flödar 
snabbt, en hög grad av flexibilitet måste också uppnås för att bli mer 
anpassningsbara mot kund. Till skillnad mot vad många tror är inte flexibilitet 
synonymt med större variation, utan snarare det motsatta. Standardelement 
med små variationsmöjligheter kan kombineras på många olika sätt med 
lämpliga kundanpassningsmetoder, som exempelvis sen variantspridning i 
värdekedjan. Högre flexibilitet för flödets ingående processer uppnås med 
fördel genom en direkt länk mellan kundernas behov och produktionen genom 
att göra information tillgänglig genom hela supply chain för att undvika 
förseningar och korta ner reaktionstiden vid förändringar. Arbetskraften bör 
även vara så flexibel som möjligt och ställer höga krav på kompetensflexibilitet, 
så att personalen kan utföra flera olika arbetsuppgifter. Ett snabbt flexibelt flöde 
handlar också om att riva barriärerna mellan gamla traditionella avdelningar 
(Bicheno, 2009).  

Ett leant flöde handlar alltså om att hålla värde i ständig rörelse och därigenom 
blottlägga slöserier som hindrar dess framfart. Koncentration ska inte ägnas åt 
värdeskapande sekunder framför icke värdeskapande timmar. Det betyder 
också att värde tillförs i jämn takt samtidigt som fokus hela tiden riktas mot 
kunden eller den produkt eller tjänst som ska hållas i rörelse, inte på operatören 
eller producenten. Värdeskapande aktiviteter ska heller aldrig senareläggas till 
förmån för en icke värdeskapande aktivitet. För att möjliggöra ett jämnt, 
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synkroniserat flöde krävs manipulation av efterfrågan och kapacitetsstyrning, 
något som uppnås genom ”takttid” och tas upp senare i teorikapitlet. 
Segmentering av produkt- eller tjänstefamiljer så att de tillåts flöda på ett 
”naturligt” sätt genom verksamheten, där ett dragande system (”Pull”) är att 
föredra framför ett tryckande system (”Push”) för att tillåta flödet hålla samma 
takt som efterfrågan (Bicheno, 2009), ett flödesfenomen som också kommer tas 
upp senare i teorikapitlet. 

 

3.2 Resursslöserier och värdeskapande processer 
 

Termen ”Muda” är ett av de första japanska ord som snabbt etsar sig fast i 
huvudet för någon som nyligen introducerats till lean. Det betyder ”slöseri” och 
innebär i princip all mänsklig aktivitet som utnyttjar resurser men inte skapar 
något värde. Resursslörserier kan innebära processteg som egentligen inte 
behövs, producera produkter det inte finns efterfrågan för, transport av gods 
från en plats till en annan utan syfte eller att personal nedströms i värdekedjan 
inte har något att göra i väntan på att något ska bli klart längre upp. 
Resursslöserier finns överallt och ju mer man letar desto fler identifieras 
(Womack & Jones, 2003).  

Mycket av filosofin lean kretsar kring att eliminera resursslöserier. Det erbjuder 
ett tillvägagångssätt att specificera värde, utföra värdeskapande processer i rätt 
ordning, oavbrutet utföra aktiviteter på efterfrågan och utföra dessa mer 
effektivt. Genom att utföra aktiviteterna så pass bra, att mer och mer blir gjort 
med mindre och mindre resurser, samtidigt som kunderna får exakt vad som 
efterfrågas, blir värdeflödet mer leant. För att åstadkomma detta måste fokus 
läggas på vart värdet i verksamheten skapas (Womack & Jones, 2003). 

3.2.1 Värdeflödet 

Alla verksamheter består av en samling processer, sammankopplade till en 
kedja, där varje process är en del av den totala värdekedjan. I värdekedjan 
flödar resurser mellan verksamhetens processer och förvandlar inputs till 
outputs. En process är resurser ordnade på ett visst sätt så att produkter och 
tjänster produceras inom verksamheten. Samtidigt är varje process en intern 
kund och en intern leverantör till andra processer. Genom att behandla sina 
interna kunder lika omsorgsfullt som verksamhetens externa kunder, kan hela 
operationen förbättras (Slack, Chambers & Johnston, 2010).  
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Värdekedjan och värdeflödet kan många gånger uppfattas som samma sak, 
men enligt Rother och Shook (1999) är den stora skillnaden att värdekedjan 
fokuserar på dess tillhörande nätverk medan värdeflödet koncentrerar sig på 
interna aktiviteter. Värdeflödet innehåller därmed alla värdeskapande och icke 
värdeskapande processer som krävs för att produktionsprocessen kan skapa 
värde. Flödet kan därefter delas upp i materialflöden och informationsflöden. 
Materialflöden innebär alla vägar som materialet flödar genom verksamheten 
med. Informationsflödet talar istället om vad som ska göras näst samt vad som 
redan har gjorts, man kan därför säga att informationsflödet reglerar 
materialflödet (Rother & Shook, 1999).  

För att hålla kostnader nere och skapa ett effektivt värdeflöde måste hög 
produktivitet eftersträvas. Snabbhet är en av huvudingredienserna mot ett mer 
produktivt värdeflöde genom kortare ledtider som i sin tur skapar kortare 
leveranstider. Samtidigt får inte snabbhet åstadkommas på bekostnad av 
produkten eller tjänstens kvalitet. Verksamheten måste fortfarande leverera 
kvalitativa produkter genom felfria processer, så att verksamheten håller de 
specifikationer kunden förväntar sig ska levereras. Dessutom erbjuder en 
verksamhet normalt flera olika produkter och tjänster, med flera nyheter som 
tillkommer varje år. För att kunna korrigera volym mot vad som efterfrågas 
tvingas verksamheten bli mer flexibel för att uppnå hög förändringsförmåga. 
Att sedan lyckas kombinera detta med hög tillförlitlighet genom pålitliga 
processer är ingen enkel uppgift (Slack, Chambers & Johnston, 2010). I strävan 
att uppnå detta har många företag introducerat lean i sina verksamheter i syfte 
att öka kapaciteten genom att forma ett system som optimalt uppfyller kundens 
efterfrågan, med kostnadsbesparingar som en naturlig konsekvens av detta 
(Bicheno, 2008). 

En kritiskt utgångpunkt för att övergå till lean-tänket är att definiera värdet. 
Endast slutkunden kan definiera detta och är bara meningsfullt när det uttrycks 
för en specifik tjänst eller produkt. Därför måste ett försök att tydligt definiera 
värdet inledas på specifika produkter med specifik kapacitet till specifika priser 
genom kontinuerlig dialog med specifika kunder. Det är sedan genom alla 
specifika processer som ingår i respektive tjänstefamilj, som värdeflödet 
uppenbarar sig. Identifiering av hela värdeflödet är nästa steg inom lean och 
brukar exponera enorma resursslöserier (Womack & Jones, 2003). 

3.2.2 Muda 

Varje enskild avdelning är duktig på att titta med kritiska ögon på sin egen 
verksamhet för att prestera bättre. Vad som undgår många är hur angränsande 
avdelningar direkt eller indirekt påverkar den egna avdelningen. Eller tvärtom, 
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hur den egna avdelningen i sin tur påverkar angränsande avdelningar. Det är 
när hela värdeflödet studeras, inklusive avdelningens egna aktiviteter, som 
störst slöserier uppenbarar sig. För att skapa ett leant flöde måste nya relationer 
avdelningarna emellan uppstå, några nya enkla principer att reglera 
avdelningarnas beteende med måste upprättas, samt ökad transparens genom 
hela verksamheten så att övriga avdelningar kan verifiera att varje enskild 
avdelning beter sig enligt överenskomna principer (Womack & Jones, 2003). 

Om slöseriet minskas frigörs resurser som kan användas till att göra ett bättre 
arbete för kunden. Fokus bör dock läggas på förhindrandet av slöseri snarare 
än eliminering av det. Eliminering av slöseri kan vara vilseledande, istället är 
det subtila undvikandet av slöseri viktigare samtidigt som ett balanserat flöde 
skapas. Genom att ägna mer tid åt att förhindra misslyckanden och mindre tid 
åt inspektion och defekter, kan man både ”äta kakan och ha den kvar” 
(Bicheno, 2008). 

Aktiviteter som skapar värde kan delas in i två kategorier. Den första, är 
värdeskapande som kunden uppfattar. Den andra, är aktiviteter som inte 
skapar värde kunden uppfattar, men som är nödvändiga för att stödja 
affärstransaktionens behov vid olika tillfällen (Keyte & Locher, 2008). När 
verksamheten definierat vart värde utförs i processen kan slöserier identifieras. 

Även slöserier kan delas in i två kategorier, ”typ 1 muda” och ”typ 2 muda”. 
Slöserier av typ 1 är aktiviteter som inte skapar något värde men som tillfälligt 
är nödvändiga för att upprätthålla funktionerna. Det är exempel på aktiviteter 
som inte gör någonting för kunderna, men kan underlätta för chefer eller andra 
intressenter. Typ 1 muda bör minskas genom förenkling. Det är lättast att bidra 
till men svårast att avlägsna, därför bör varje chef tänka på att förebygga 
sådana slöserier. Typ 2 muda skapar inget värde alls utan förstör snarare värde 
för alla inblandade, även chefer och intressenter. Typ 2-slöserier växer oftast 
genom slarv utan att någon märker det och eliminering bör prioriteras 
(Bicheno, 2008). 

Taiichi Ohno skaparen av Toyota Production System, kategoriserade 
ursprungligen alla slöserier i sju kategorier. Kategorierna benämndes 
”Överproduktion, Väntan, Onödig rörelse, Överarbete, Lager, Defekta produkter och 
Transport” (Bicheno, 2008). Från början var kategoriseringen ämnad för 
tillverkande verksamheter. Därför har resursslöserier kategoriserats efter 
omarbetning av Bicheno (2009)  i tabell 3.1 för att bli mer tillämpbart på de 
serviceflöden som denna rapport behandlar. 
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Kategori av resursslöseri Exempel på aktivitet 
1. Defekta produkter Felregistreringar, komplettera eller 

ändra order. 
2. Väntan Downtime i datasystemet, 

godkännande från andra. 
3. Transport Flerfaldiga överlämningar, onödiga 

transportsträckor, förflyttning av 
material. 

4. Överproduktion Producera mer, tidigare eller snabbare 
än vad som behövs i nästa processteg. 

5. Överarbete Upprepning av datainmatning, 
internmeddelanden, arbetsuppgifter 
utanför ansvarsområde. 

6. Lager Lådor överfulla med ärenden (papper 
eller elektroniskt), platsbrister. 

7. Rörelse Människors förflyttningar. Till och 
från kopiatorn, till och från andra 
avdelningar. 

8. Oklar kommunikation Felsökning, söker förklaringar, 
förvirring över hur produkter/tjänster 
ska användas, felleveranser. 

Tabell 3. 1 Resursslöserikategorier 

 (Hämtat från Bicheno, 2009, s. 16 - 21) 

 

3.2.5 Slöserier i logistikverksamheten 

Lager och utrymme 

Lagerminskning är en av de drivande krafter som lean förespråkar. Lager är en 
av de kanske mest visuellt uppenbara slöserier en verksamhet kan ha. Men utan 
det så finns det ingenting att sälja. Logistik handlar till stor del om att hantera 
lager, vare sig materialet det består av rör på sig eller sitter stilla. För att hantera 
inkommande material förlitar sig många företag på prognoser som ska tala om 
hur stora lager verksamheten bör hålla. En sak har dock alla prognoser 
gemensamt, de har aldrig exakt rätt. Vilket innebär att antingen för mycket eller 
för lite material lagerförs. Konsekvenserna av detta blir att kunden inte blir nöjd 
eftersom produkten som efterfrågas inte finns i lager. Eller att resten av 
överblivet lager måste säljas till rabatterade priser, kastas eller behållas i lager 
tills materialet slutförbrukas. Risken är stor att sortiment lagerförs utan att 
kunden nödvändigtvis behöver det. För att sedan hitta det som verkligen 
efterfrågas måste stor tid ägnas åt att leta efter materialet, eftersom faciliteten 
svämmar över med lager ingen egentligen behöver. Genom att istället utföra 
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kortsiktiga prognoser kan en verksamhet uppnå flera fördelar. Om mindre 
tillförlitlighet ägnas långsiktiga prognoser och mer på nuvarande efterfrågan, 
reduceras risken för felberäkningar och därmed minskar lagret (Goldsby & 
Martichenko, 2005).  

Transport 

Transport står oftast för störst andel slöserier i en logistikverksamhet, det är 
också en viktig del ur kostnadssynpunkt. Tiden material transporteras står för 
en stor del av den totala ledtiden och kan vara en stor bidragande orsak till 
varierande cykeltider. Trots det går inte problemet att undgå på något annat 
sätt än att fysiskt flytta materialet, eftersom vi inte lever i en science fiction-
värld. Målet blir därför att sträva efter minskning av genomsnittlig tid som 
material rör sig, samtidigt som variationen kring den tiden också minskar. 
Figur 3.1 visar att den genomsnittliga transporttiden har minskat i den högra 
grafen från den vänstra, samtidigt som spridningen omkring den tiden minskat. 
I verkligheten motsavarar statistiken inte sådana perfekta former. Den vänstra 
svansens slut motsvarar kortast noterad transporttid, medan den högra 
motsvarar längst tid. Den högra svansens slut har hållits öppen eftersom några 
fall innehåller transporttid som kraftigt överskrider det normala eller inte 
levererats överhuvudtaget. Det är dessa fall som extra uppmärksamhet måste 
ägnas åt, eftersom det är då leveransdatum missas och kunder tappar 
förtroendet för verksamheten. Så medan transporter är en nödvändig aktivitet 
för vår förmåga att förflytta material från en plats till en annan, så finns mycket 
slöserier inbyggt i sättet transporttillgångar distribueras och brukas (Goldsby & 
Martichenko, 2005). 

 

Figur 3. 1 Leveransvariation 

(Hämtat ur Goldsby & Martichenko, 2005, s.29) 
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Tid 

Tid är den viktigaste resursen inom logistik, det är det enda som inte går att ta 
tillbaka. Det är också den mätmetoden som är viktigast inom logistik. Vi mäter 
cykeltider, ledtider och huruvida leveransen ankommit i tid eller ej, vilket kan 
innebära en konkurrenskraftig fördel när tjänster utförs snabbare och på mer 
pålitlig basis än hos konkurrenter. Enligt Goldsby och Martichenko (2005) 
måste ordercykeln studeras för att förstå hur tid kan slösas inom logistik, som 
består av ordermottagning, bearbetning av order, packande av order och avsändning av 
order. Varje steg i cykeln kräver viss tid att slutföra och varje steg medför 
varianser utanför den normala tiden, på samma sätt som tidigare illustrerat i 
figur 3.1. När en varians uppmärksammats i den högra delen av grafens svans, 
har ett slöseri uppstått (Goldsby & Martichenko, 2005).  

Förpackning 

Förpackning av material är en kritisk del i alla lean-implementeringar. Den 
representerar en fundamental fysisk enhet som kan analyseras i 
logistiksystemet och sätter begränsningarna för paketets innehållskapacitet 
genom dess dimensioner. Den mest uppenbara orsaken till slöseri i 
förpackning, är när paketet misslyckas att skydda innehållet ordentligt och 
innehållet måste kasseras. Därför bör resurser läggas ned på att hitta rätt 
förpackningsdesign och material. Paketets dimensioner och innehållskapacitet 
är också kritisk. Förpackningar som säkert kan hålla mer material inom ett 
mindre utrymme, leder till större vikt- och utrymmesutnyttjande, bättre 
lokalutnyttjande och förbättrad materialhantering. En annan typ av slöseri, 
dock inte lika uppenbart, är när verksamheten inte inser möjligheten att 
utnyttja förpackningar som ett medel för visuell kontroll. Förpackningar som 
kan returneras och återanvändas leder inte bara till bättre skydd mot 
produkten, skonsammare miljö och mindre kastade förpackningar utan även 
som en viktig signal i värdekedjans aktiviteter genom exempelvis symboliska 
färger (Goldsby & Martichenko, 2005).  

Administration 

Administration som resurs ses av många som en elak fiende som inte bidrar till 
något värdeadderande men som ändå är nödvändig. Det krävs administration 
för att driva en laglig, skattebetalande verksamhet även om det innebär att 
arbetsflödet inte är optimalt. Men det bör ifrågasättas hur mycket 
administration det verkligen behövs. För de flesta verksamheter innebär 
värdeflödet från mottagen order till avsänd order dussintals överlämningar, 
och det är om allting går som det ska. Trots att alla dessa steg är nödvändiga för 
att få betalt är de sinsemellan oftast fulla av överflöd, förvirring och därmed 

25 
 



Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

slöseri. Administration försöker ge en översiktsbild över logistiken och reglera 
flödet av material, information och pengar. Verksamheter upplever slöserier 
när den förlitar sig helt på administrationen att koordinera dessa flöden, utan ta 
hänsyn till att låta flödet fortsätta sin naturliga väg på det önskat mest effektiva 
sättet. På sistone har IT-system hjälpt verksamheters olika administrationer 
genom att exempelvis samla korrekt information, ge översikt och mäta 
produktivitet och precision. Men vad som dessa tekniska administrationer ger 
upphov till, som IT-system och internationella försändelser, är att flaskhalsar 
oundvikligen uppstår. Eftersom tjänsten som administrationen kräver är så 
pass specialiserad, kan inte ny otränad personal omplaceras till att sköta dessa 
kritiska moment. I sådana verksamheter känns det ofta som att arbetslaget 
sällan har rätt mängd personal. Tecken på sådana avdelningar brukar vara att 
ingenting händer trots att det till synes finns överkapacitet med personal. Eller 
att personalen jobbar febrilt och är underbemannade. Konsekvensen blir att de 
får ta emot många samtal från interna och externa kunder och leverantörer som 
frågar vart deras leverans är eller varför den inte går iväg, och tidsbristen blir 
ännu mer påtaglig. Utan sådana samtal skulle personalen istället kunna 
fokusera på nuet och framtiden, och som ett resultat behöver verksamheten inte 
lika många anställda som ägnar sig åt administration (Goldsby & Martichenko, 
2005).  

 

3.2.4 Flöden i logistikverksamheten 

Materialflöde 

Ett bästa hanteringssätt för materialflöden är ovanligt och experter är överens 
om att det måste hanteras proaktivt. Det innebär att flödet ständigt måste 
examineras, planeras, mätas och förbättras regelbundet. Det finns två typer av 
material i en logistikverksamhet. Det första är cykelmaterial och det andra en 
kombination av alla andra kategorier. Cykelmaterial är det material vi 
använder oss av för att möta kundens krav. Övriga materialkategorier används 
för att täcka upp när varianser i cykelmaterialet uppstår och kundkrav inte kan 
mötas. Det innebär att cykelmaterialet får verksamheten att flöda och när den 
kopplingen har förståtts kan implementeringen av lean inledas. Det är vanligt 
att verksamheter tror att efterfrågan på deras produkter och tjänster är omätbar 
och ohanterlig, att lean inte skulle fungera på deras organisation för att 
efterfrågan är okänd. Men faktum är att all efterfrågan följer något slags 
mönster som kan dokumenteras, beskrivas och förstås. Genom att förstå 
mönstret för verksamhetens efterfrågan kan materialflödet observeras för att 
avgöra noggranna cykeltider, beställningspunkter och effektiv lagerhållning 
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och transportsystem. Lagen om orsak och verkan tillämpas också flödets 
aktiviteter, ett beslut inom ett område påverkar per definition ett annat område 
inom eller utanför verksamheten. En kraftfull metod inom lean för att förstå 
hela verksamhetens flöde är verktyget Value Stream Mapping (Goldsby & 
Martichenko, 2005). 

Informationsflöde 

All information som flödar genom en verksamhet är av olika format, olika 
hastigheter och gör så av många olika anledningar. Information används för att 
hantera nuet och planera för framtiden. Att göra detta är ett stort arbete, men 
måste utföras för att få en effektiv logistikavdelning. En viktig del av 
informationsflödet är kunskapsflödet. Om förbättringsförsök inte genomförs så 
undersöks inte arbetssättet ordentligt. Kunskap fås genom kritisk analys och är 
något som uppstår när personalen jobbar med att ”släcka bränder” och kämpar 
med servicemisslyckanden. Det är ett kritiskt ögonblick eftersom det påkallar 
ledningens uppmärksamhet som utan tvekan kommer att försöka ta reda på 
rotorsakerna till problemen. Det skapar ett behov att undersöka processen, och 
om allt går bra kommer förändringar krävas och processen förbättras. När 
förbättringsarbete inleds söks kunskap om bäst sätt att utföra processen på. 
Förhoppningen är att den redan ska finnas internt. Gör det inte det kommer 
processen av ständig förbättring utveckla en design för bäst utförandesätt. 
Genom att kontinuerligt undersöka hela processen och dess flöden kan bäst 
utförandemetoder fastställas och isoleras. Arbetsproceduren för utförandet 
standardiseras för att säkerställa förbättringen i framtiden, för att sedan dela 
den kunskapen genom hela verksamheten (Goldsby & Martichenko, 2005). I 
figur 3.2 har anledningar till varför kunskap inte delas inom verksamheten 
åskådliggjorts. 
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Figur 3. 2 Kunskapsslöserier  

(Hämtat ur Goldsby & Martichenko, 2005, s.91) 

 

3.3 Förbättringsverktyg 

3.3.1 Takttid 

Det grundläggande konceptet bakom regelbunden och synkroniserad 
produktion, från början till slut i värdekedjan, är takttid. Det är den rytm och 
hastighet, eller takt, värdeflödet rör sig med och är viktigt att förstå för att 
kunna analysera lean-verksamheter.  Definitionen av takttid är ”tillgänglig 
arbetstid per dag, dividerat med genomsnittlig efterfrågan per dag”. Den 
tillgängliga tiden är den faktiska tid som tar hänsyn till olika typer av planerade 
avbrott under dagen som exempelvis underhåll, raster och möten. Efterfrågan 
är den genomsnittliga säljhastigheten, inklusive reservdelar (Bicheno, 2009). 
Om exempelvis 30 produkter ska produceras varje dag under den tillgängliga 
arbetstiden åtta timmar, måste en produkt produceras var 16:e minut för att 
hinna med kundens efterfrågan. I verkligheten kan ingen vara 100 % effektiv 
och därför måste verksamhetens kapacitet för varje delstation vara 
dimensionerad för att ta hänsyn till variationer i form av olika typer av avbrott. 
Takttiden förväxlas ofta med cykeltid, skillnaden är att cykeltiden är den tid det 
tar att slutföra en process. Om cykeltiden överskrider takttiden finns inte 
utrymme att börja producera en ny cykel produkter i processens nästa takt, och 
en flaskhals bildas. Därför är det logiskt att anpassa takttiden efter 
verksamhetens övriga processers krav, så att olika efterföljande processer inom 
ett värdeflöde använder samma takttider för att jämna ut och synkronisera 
flödet (Laraia, Patricia, Moody & Hal, 1999). Det kan för vissa processer 
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innebära minskat kapacitetsutnyttjande och att arbetshastigheten faktiskt sänks 
för att uppnå synkronisering, men som ändå minskar den totala ledtiden 
dramatiskt genom utjämnat flöde. För att införa takt är det viktigt att 
processtiderna för verksamhetens olika aktiviteter fastställs, något som 
traditionellt utförs av ingenjörerna för att fastställa hur lång tid varje 
arbetsmoment tar. Det är en viktig input för balansering av 
produktionsstationer, värdeanalyser och planering. I denna rapport 
genomfördes tidsstudier också av ingenjören på grund av den begränsade tid 
studien utfördes på, men inom lean är det fördelaktigt att låta operatörerna 
själva sköta mätandet av processtid. Det uppmuntrar en känsla av ägande och 
undgår samtidigt fallgropar om misstänksamhet (Bicheno, 2009). 

Flera fördelar kan uppnås genom att införa takttid i en producerande 
organisation. Bland annat identifieras flaskhalsar snabbt och effektivt, eftersom 
flödet rör sig efter en lina där produkter som inte rör sig vidare till nästa 
delprocess i tid blir påtaglig för hela systemet. Takttiden ger även utrymme för 
utförandet av värdeskapande aktiviteter endast under en förutbestämd tid, som 
bidrar till en stark motivation att eliminera icke värdeskapande aktiviteter och 
strävan mot ständig förbättring (Laraia, Patricia, Moody & Hal, 1999). 

 

3.3.2 5s och standardiserade arbetssätt 

En grundläggande princip för att en verksamhet ska bli lean är att införa 
arbetssättet ”5s”. Arbetsteamet ska vara stolta över en välorganiserad och 
strukturerad arbetsplats där alla som arbetar mår bättre. Införandet av 5s bör 
inte utföras av utomstående utan av utsedd arbetsledare inom teamet (Bicheno, 
2009). 

Sortera 

Det första steget är att klassificera allting i den frekvens det används. Teamet 
går tillsammans systematiskt igenom de arbetsmoment som värdekedjan 
innehåller och fastställer hur ofta verktyg eller andra hjälpmedel används för 
att slutföra varje process. Saker som används varje dag bör vara lättillgängligt 
medan saker som används någon gång i månaden istället kan förvaras på utsatt 
lagerplats. Används det inte alls inom en utsatt tidsperiod teamet kommer 
överens om ska det kastas, återvinnas eller auktioneras bort. I datasystem ska 
alla inaktiva filer och applikationer raderas. Det inledande sorteringssteget ska 
genomföras med jämna mellanrum som en regelbunden aktivitet, inte som en 
nylansering (Bicheno, 2009).  

29 
 



Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

Strukturera 

När det inledande steget är utfört ska allting som används placeras på det bästa 
stället, allting har sin plats. Verktyg kan exempelvis placeras på markerade 
konturer av varje enskilt verktyg på arbetsbänken, så det inte råder några tvivel 
om vart de absolut nödvändigaste verktygen ska placeras. Höjden som verktyg 
och hjälpmedel placeras i bör vara ergonomisk, utan att behöva utföra alltför 
belastande rörelser för kroppen. Vilka verktyg som hör ihop kan exempelvis 
visualiseras genom att måla dessa i samma färg. I datasystem ska filer vara 
ordnade i logiska foldrar och hierarkier. Operatörer slipper leta efter utspridda 
eller borttappade grejer och variationer upptäcks tidigt och motverkas på ett 
effektivt sätt. Så fort tjänster eller komponenter förändras, ska detta steg 
upprepas och rutinerna uppdateras (Bicheno, 2009).  

 

Städa 

Städning i fysisk form är självklart en viktig del för en strukturerad och 
organiserad arbetsplats. Men det är även ett sätt för personalen att kontrollera 
arbetet, genom att samtidigt leta efter avvikelser och deras orsaker under 
städningen. I en ren lokal fri från skrymmande gods blir problem påtagliga 
direkt och orsaksidentifiering blir lättare att utföra, utan störande och 
förvirrande moment som de riktiga problemen kan dölja sig i. Operatörerna 
utför en slags ”visuell städning” genom att hålla utkik efter felplacerade saker 
och genast flyttar dem till sin rätta plats. Regelbunden analys av 
materialomsättning bör utföras för att upptäcka förändringar. I datasystem ska 
inaktiva filer regelbundet raderas. Det är vanligt att företag inför en fem-
minuters-rutin där operatörer ägnar fem minuter varje arbetsdag åt att se till så 
att allt är under kontroll och korrigerar de variationer som kan tänkas 
uppkomma (Bicheno, 2009). 

Standardiserat arbetssätt och standardiserade processer 

Det är först när de föregående tre s:en har införts och uppfyllts som 
slutresultatet med metoden kan uppnås, standardiseringen. Den bästa 
standarden är självklar och visuell, men det får inte glömmas bort att även 
sådana standarder måste upprättas för de första tre s:en. Att standardisera 
arbetssätt är en av grundpelarna inom produktionsfilosofin och innebär att 
utifrån flera metoder välja den bästa och sedan använda den. Det är summan av 
alla utmärkta sätt som hittills upptäckts och blir därför standarden. 
Förbättringsarbetet utgår sedan ifrån den standard som tidigare satts. Enligt 
Toyota är dagens sätt att arbeta det sämsta, för att främja ständiga 
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förbättringsarbeten. Ofta betraktas standarder som något begränsande och som 
syftar på stela arbetsuppgifter som framtvingas av arbetsstudier. Sådana 
standarder passar inte in i en lean verksamhet. Flexibelt underhåll och god 
service bygger istället på att kreativitet underlättas genom kombinationer av 
flera mindre standardiserade arbetsmoment, som man uppnår genom att 
vidhålla standardprocedurer och fastlagda milstolpar. Enligt Bicheno (2009) 
finns tre nyckelaspekter som man måste förstå för att införa standardiserat 
arbete. 

1. Standardiserat arbetssätt är inte statiskt. När nya bättre metoder hittas 
uppdateras proceduren.  

2. Standardiserat arbete stödjer stabiliteten och minskar variationen 
eftersom arbetet alltid utförs på samma sätt och problem blir lättare att 
upptäcka och kan snabbt åtgärdas.  

3. Standardiserat arbete är nödvändigt för ständiga förbättringar, det är 
viktigt att kunna förflytta sig från en standard till en annan utan att falla 
tillbaka. 

(Hämtat ur Ny verktygslåda för Lean – för snabbt och flexibelt flöde, 2009, s. 52) 

Standarder bör täcka tre aspekter: arbetstid, arbetsuppgifternas ordningsföljd 
(sekvens) och standardiserat antal produkter i arbete. Ingenting är viktigare än 
något annat. Standardoperationerna (även kallat SOP) bör bestå av takttiden, 
arbetssekvenser och den tid dessa tar samt kvantiteten som ingår i 
takttidscykeln. Moderna redskap genom visuella standarder kan exempelvis 
vara närbilder på varje arbetsmoment som behöver förtydligas, de verktyg och 
kvalitetskontroller som krävs samt noteringar om det är speciella arbetsmoment 
som behöver utföras. En SOP kan med fördel märkas med samma färg som de 
verktyg arbetsmomentet kräver har, eller färgetiketter på de produkter som 
SOP:n ska utföras på. Hälsa och säkerhet ska vara av största betydelse och ska 
visas särskild hänsyn och täckas i standarden om speciella situationer skulle 
inträffa.  

Standarden måste finnas tillgänglig för uppdatering på arbetsplatsen och ska 
genomsyras av eget ansvar. Det bör nämligen vara arbetsteamet som utför 
jobbet, som förbereder och arbetar med standardiseringen på arbetsplatsen 
samt vara ansvariga för att förbättra det. Arbetarna ska själva skapa sina egna 
arbetscykler inom den angivna takttiden, för att sedan dokumentera 
arbetssättet. Därigenom finns inga tvivel om att alla standarder är förstådda. 
Operatören tvingas också till att fundera hur hon kan utföra arbetsuppgiften 
inom given takttid. Oftast lyckas också operatören bäst med detta eftersom hon 
har bättre erfarenhet än en utomstående om hur arbetet utförs bäst. När ett 
bättre arbetssätt upptäcks motiveras en uppdatering av att operatören känner 
en helt annan delaktighet än om en utomstående hade dokumenterat 
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arbetsstandarden. Att få operatörerna att inse anledningen bakom dessa nya 
arbetsuppgifter är en stor utmaning för ledningen och kräver total hängivelse 
(Bicheno, 2009). 

Skapa vana 

Alla deltar löpande i 5s-aktiviteter och arbetet bör följas upp regelbundet för att 
se till att arbetssättet behålls. De egentliga kvalitets- och 
produktivitetsfördelarna med 5s återfinns i dem sista tre stegen, speciellt 
standardisering. Steg ett och två är relativt lätta att genomföra och många 
företag hävdar att man jobbar med 5s bara genom att sporadiskt använda dessa 
två steg. För att underhålla 5s-arbetet finns en rad förslag på aktiviteter som bör 
genomföras med jämna mellanrum. Fem minuter varje dag avsedda för 5s, är 
en bra metod. Så är även 5s-tävlingar och prisutdelningar för att motivera 
insatserna. Besök hos andra företag som kommit längre i 5s-arbetet för att 
hämta inspiration, motiverar fortsatt arbete genom att konkret se de fördelar 
som uppnåtts i andra verksamheter som använder metoden (Bicheno, 2009).  

3.3.3 Ett dragande system 

Principen ”Just-In-Time” är en populär term som används inom produktion för 
att beskriva den aspekten inom lean som tillverkar vad kunden vill ha endast 
när kunden vill ha det. Kunden kan vara både extern eller intern (en arbetscell 
på fabriksgolvet eller ett distributionscenter i verksamheten exempelvis). Den 
uppenbara fördelen med en sådan princip, är reducering av det lager som 
utnyttjas för att möta efterfrågan. Mellanlager minskar kraftigt när reserverat 
material inte frisläpps förrän efterfrågan är känd. Därför kallas system som 
bygger på Just-in-time-principen, för ”dragande system” eftersom kunden drar 
ut önskad produkt eller tjänst istället för att tjänsten eller produkten trycks till 
dem (Goldsby & Martichenko, 2005). Istället för att på traditionellt vis där 
övergripande planering beordrar varje enskild process att producera, är det 
informationsflödet som följer och koordinerar produkt- eller tjänsteflödet. 
Dragande system syftar därför till att anpassa styrningen av materialflöden 
efter de störningar som oundvikligen uppträder i en verksamhet (Peterson, 
Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman, 2012). För att 
åstadkomma ett dragande flöde måste en slags visuell signal användas för att 
signalera att ett behov av nytt material uppkommer nedströms i flödet. Den 
föregående processen vet att nytt material snart behövs för att fylla behovet 
genom signalen, och påbörjar produktion. En benämning och metod av 
visualiserande signaler är Kanban-kort, som härstammar från Toyotas 
produktionssystem där behov av lagerpåfyllnad i små kvantiteter signalerades 
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genom färgkodade kort. Idag använder dock de flesta verksamheter 
elektroniska kanban-signaler.  

Väldigt få verksamheter använder ett dragande system på alla ingående 
processer ända från början till slut av värdeflödet. Att införa ett dragande 
system är väldigt svårt att lyckas med. Aktiviteter måste vara synkroniserade 
med efterfrågan, vara flexibla och ha snabb responstid. Många verksamheter 
ger upp och påstår att ”det inte är möjligt”, men för dem som lyckas kan stora 
vinster uppnås. Huvudingredienserna för tranformeringen från en tryckande 
verksamhet till en dragande verksamhet är ledtidsstyrning, snabbhet, 
flexibilitet och balanserat flöde genom minskad leveransstorlek men med ökad 
leveransfrekvens (Goldsby & Martichenko, 2005). 

3.3.4 Lean och Sex Sigma 

Sex Sigma är en metod som försöker att förstå och eliminera variationer och de 
negativa effekter kopplade till dessa i verksamheters processer. Namnet 
härstammar ur statistiken där sigma är symbolen som står för 
standardavvikelse. När ett företag uppnår en kvalitet som tillåter 
standardavvikelsen sex sigma (för normalfördelade processer), eller producerar 
3,4 defekter på en miljon möjligheter, har Sex Sigma-kvalitet uppnåtts. Genom 
att förstå vad som orsakar variationer i processerna kan förbättringar 
implementeras för att motverka dessa och garantera precision och tillförlitlighet 
som tillmötesgår kundens krav. Om en genomsnittlig genomloppstid för en 
verksamhet från order till leverans är fem dagar, men varje order varierar i 
verkligheten mellan två till åtta dagar, leder det till att kunden tappar 
förtroende för verksamheten. Ännu större mellanlager byggs upp samtidigt 
som försäljningen i värsta fall minskar (Goldsby & Martichenko, 2005). 

För att minska variationer använder Sex Sigma-utövare en projektapproach 
som försöker förstå och förbättra de problem som orsakar variationer, genom 
att lösa problem metodiskt och steg för steg. DMAIC-modellen (Define, Measure, 
Analyze, Improve, Control) inleds med en definitionsfas, när ett problemområde 
först identifierats och arbetet mot möjligheter att reducera slöserier och 
variationer inleds.  

Define: Målet med den inledande fasen är att undersöka ett omfattande 
problemområde, genom att eliminera alternativ som bidrar till problemet så att 
projektets scope blir smalare. Fasen identifierar även områden för 
förbättringsarbete, utvecklar en mer detaljerad förståelse för processen, 
fastställer projektets mål, bildar ett åtgärdsteam, identifierar återvändsgränder 
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och lösningar samtidigt som en redogörelse för problemet fastställs som sedan 
ska guida resten av projektarbetet.  

Measure: I nästa steg i metoden ska processen mätas genom utvecklandet av 
lämpliga datainsamlingsmetoder för att hitta relevant information för den 
aktuella processen och dess output. Datainsamlingen utgör grunden som 
förbättringsarbetet sedan bygger på. Även lämpligt mätningssystem ska 
definieras och bör vara utformat ur kundens perspektiv för att fånga fördelar av 
högst värde.  

Analyze: I den efterföljande analysfasen ska problemet vara helt och hållet 
definierat och all relevant data insamlad. Målet med analysfasen är att fastställa 
de mest kritiska rotorsakerna till problemet. Analysfasen strävar efter ett se på 
rotorsakerna ur flera perspektiv, så att risken att förbise kritisk information 
minskar och så många rotorsaker som möjligt identifieras. De mest kritiska 
rotorsakerna bestäms efter hur stor effekt dem har, framförallt på kunden.  

Improve: När de mest kritiska rotorsakerna identifierats kan förbättringsfasen 
inledas, vars mål är att fastställa de förändringar som måste ske för att 
motverka problemet och förbättra processen. Genom att eliminera och 
förebygga slöserier och öka värdeadderande aktiviteter för kunden sker stora 
förbättringar. Utvecklandet av potentiella lösningar innefattar ofta komplexa 
aktiviteter och bör vara skräddarsydda efter situationen som ska förbättras. 
Flera tillvägagångssätt kan tillämpas och det är här lean är användbart. Lean-
principer och verktyg erbjuder framförallt eliminering och förebyggande av 
slöserier som de fasställda kritiska rotorsakerna till problemet ger upphov till. 
Den nya processen kan då göras mer lean och förhindra problemets återfall. 
Förbättringsfasen avslutas med att fastställa en implementeringsplan för att 
motverka problemet. För att sedan säkerställa önskad effekt som 
förbättringsplanen fastställt avslutas projektet med kontrollfasen. Kontroll 
uppnås genom att hantera förändringar genom träning, kommunikation och 
övervakning av implementeringen, eftersom få planer utförs som förväntat 
(Mandelbaum, Hermes, Parker & Williams, 2012).  
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4. Kartläggning av värdeflödet 
 
Kapitlet inleds med teori om syftet med lean-verktyget Value Stream Mapping 
och hur en sådan på bästa sätt utförs. Sedan kartläggs hela verksamheten 
övergripande för att bilda en första uppfattning om hur CM:s avdelningar 
håller ihop och samarbetar med varandra. När en överskitsbild skapats delas 
värdeflödet upp i fem olika tjänstefamiljer som i detalj beskrivs hur dem 
hanteras och vilka artiklar respektive familj innehåller. Sedan har två 
värdeflöden valts ut för kartläggning, ett värdeflöde för ankommande gods och 
ett värdeflöde för avgående gods. Beslutet om val av värdeflöde har motiverats 
genom statistik som sammanställts ur CM:s affärssystem. Kapitlet kartlägger 
sedan respektive värdeflöde i detalj och avslutas med en genomgående analys. 
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4.1 Value Stream Mapping 
 

Trots att filosofin Lean har sitt ursprung inom de tillverkande processerna i en 
verksamhet, kan det också tillämpas på icke tillverkande och administrativa 
processer. Genom att vara kreativ och förstå hur metoderna bäst kan tillämpas, 
uppnås meningsfullt utbyte. Ett grundläggande men kraftfullt verktyg för 
kartläggning av värdeflödet, är det tvådimensionella verktyget Value Stream 
Mapping. Med hjälp av VSM kan en leantransformation dokumenteras ur en 
övergripande bild som underlättar ledandet i ett systemperspektiv. Värdeflödet 
innehåller alla aktiviteter, både värdeskapande och icke värdeskapande, som 
för stunden krävs för att förädla en produkt eller tjänst. Verktyget VSM 
innehåller en CSM (Current State Mapping), identifiering av resursslöseri och 
FSM (Future State Mapping) (Keyte & Locher, 2008). Att hoppa in i lean-
implementeringen för hastigt kan medföra risker. Genom att kasta sig in i 5s-
aktiviteter tror utövare i många fall att någonting bra har uträttats, vilket det 
också kan göra. Men oftast är chansen ganska stor att det som uppnås mest kan 
liknas vid att ”flytta om däckstolar på Titanic”. Det kan leda till att man missar 
helheten och suboptimerar, istället för att påverka det slutliga resultatet 
(Bicheno, 2008). 
 
För att eliminera resursslöserier från verksamhetens processer och ha ett 
underlag för beslutandet om vart resurser och lean-verktyg ska appliceras, 
måste någon form av kartläggning ske. Med VSM kan fokus och sekvensering 
av förbättringsaktiviteter klargöras. En av fördelarna med metoden är att den 
tvingar verksamheten till att identifiera sina värdeflöden. I en del fall är det 
viktigaste värdeflödet uppenbart och kartläggningen kan sätta igång direkt. 
Vad många företag misslyckas med, är försöket att möta olikartade krav från 
kunder genom samma resurser och verksamhetsprocesser. Dessa försök 
tenderar till att vara ”allting för alla” och misslyckas ofta med att fullt ut 
tillfredsställa en kundgrupp. Det kan bli extra kännbart om en enskild kund 
eller en kundgrupp står för en oproportionerlig stor mängd av verksamhetens 
intäkter. Det är därför lämpligt att välja ut värdeflödets ”big hitters”, alltså de 
produkt- och tjänstefamiljer som är viktigast. När detta är gjort kan en VSM 
påbörjas på de värdeflöden som anses innehålla störst potential för förbättrad 
kundservice och kostnadsreduktion (Dixon, 2008).  
 
Enligt Bicheno (2008) bör kartläggning av värdeflödet delas in i tre nivåer. 
Verksamheten löper risk att missa helheten och kan medföra att strävan mot 
förbättring inte alls påverkar slutresultatet. För att motverka detta inleds VSM 
med första nivån. 
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Nivå 1: Den högsta nivån, helhetsbilden. Det är här systemets syfte fastställs. 
Denna nivå är strategisk och hanteras av ledningen. 

Nivå 2: Kartläggningsnivån utförs på processvärdeflöden och är en blick av 
nuläget. Det är även lämpligt att utföra en karta över det tänkta framtida läget, 
detta tar rapporten upp i förbättringskapitlet. 

Nivå 3: Detaljerad karta över processaktiviteter och riktar in sig på vissa 
underordnade processer. Denna nivå utförs inte alltid då den i många fall anses 
överflödig. 
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4.2 Current State Mapping 
 

I värdeflödet ingår inte endast material, trots att det är det mest uppenbara 
flödet vi ser. Det finns också ett annat flöde, ett flöde av information. Dessa två 
flöden är två sidor av samma mynt och båda måste inkluderas i en CSM. Inom 
lean är idén att informationsflödet minst är lika viktigt som materialflödet. Det 
är ur informationsflödet som materialflödet regleras, vilket styr det totala 
flödets takt. Därför måste kartläggaren av värdeflödet hela tiden ställa sig 
frågan: ”Hur kan vi låta information flöda så att en process blir klar endast då 
den efterföljande processen påbörjas på nytt?”  

Innan kartläggningen kan börja måste ett mycket viktigt beslut klargöras, valet 
av tjänstefamilj. Kunderna är intresserade av deras specifika tjänster, inte alla. 
Det blir dessutom alldeles för komplicerat att kartlägga alla flöden inom 
verksamheten. Valet av tjänstefamilj bör komma ur slutkundens del av kedjan. 
Därför ska valet av tjänst ske i värdeflödets slut, då flera olika tjänster kan 
behandlas likadant längre uppströms. Valet sker nedströms i värdeflödet, där 
de tjänstefamiljer som går igenom samma eller liknande aktiviteter i 
förädlingsprocessen berättar hur flödet ska kategoriseras (Rother & Shook, 
1999).  

Det första steget är att kartlägga det aktuella läget, vilket utförs genom att 
samla relevant information på golvet. Det förser kartläggaren med tillräcklig 
information för att utveckla en framtida flödeskarta. Den framtida flödeskartan 
är målet med kartläggningen, utan den har CSM inget syfte.Kartläggningen 
sker genom att följa flödet från början till slut. Istället för att anteckna varje steg 
ska kartläggaren enligt Rother och Shook (1999) rita upp processkategorier, som 
exempelvis ”montering” eller ”svetsning”. Information om flödet bör alltid 
samlas in genom att kartläggaren själv fysiskt går genom flödets alla steg. 
Kartläggningen inleds i slutet av värdekedjan för att sedan fortsätta uppströms. 
Genom att göra detta börjar kartläggningen med processerna som är mest 
värdefulla för kunden, som i sin tur bör bestämma takten för processerna längre 
uppströms. Det är också avgörande att kartläggaren utför kartläggningen på 
egen hand även om flera olika människor är inblandade. Om flera olika 
människor kartlägger flera olika segment, är det ingen som förstår helheten, 
vilket är vad VSM i grunden handlar om (Rother & Shook, 1999). 
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4.2.1 Symboler och beteckningar 

 

Figur 4. 1: VSM-symboler 

 

39 
 



Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

4.2.2 CSM nivå 1 – Verksamhetens övergripande flöde 

Reparations- eller underhållsbehov uppstår 

Antingen uppstår ett reparationsbehov för en apparat som körs tills den går 
sönder. Eller så uppstår ett underhållsbehov för apparater som är bundna till 
antal flygtimmar som får utföras innan den måste skickas in för underhåll eller 
reparation. Vissa apparater kan ibland vara bundna till antal cykler istället för 
lufttimmar, som exempelvis landningsställ (Pihl, Godschef, 130404). 
Orderhanteringen sköts av avdelningen ”Customer Support”. Många civila 
kunder lägger order hos CM Ad Hoc, i dessa fall får kunden tillbaka ett 
prisförslag och uppskattad genomloppstid. Reparenten skickas till CM för 
diagnostisering och ett prisförslag uppges till kunden när mekanikern har 
fastställt fel och materialbehov för att åtgärda apparaten. Vissa kunder har 
löpande avtal med CM och i dessa fall faktureras kunden en mer eller mindre 
fast summa varje månad beroende på hur mycket kunden flyger. Avtalskunden 
skickar in de reparenter som faller under kontraktets åtgärdsåtaganden. I 
kontrakten ingår även garantier om genomloppstider, beroende på vilken typ 
av reparent som skickas in för åtgärd. Om CM misslyckas med att möta krav 
om överenskomna leveranstider utfaller det i många fall stora viten, som 
baseras på komponentnivå och hur stor förseningen är. Uppfattningen på 
enheten är att ungefär hälften av alla order uppstår på civil anmodan. Den 
andra hälften är militära order och är nästintill uteslutande Gripen-
komponenter. Militära apparater åtgärdas i princip alltid efter flygtid och kan 
liknas vid avtalskunder, där komponenter löpande skickas till CM mot en fast 
kostnad. Det gäller även de länder som leasar Gripenplan där Thailand, Ungern 
och Tjeckien ingår (Bergkvist, Director Marketing & Sales, 130409).  
 
Reservdels- och förbrukningsmaterialsbehov uppstår 
 
Mekanikern ser vilka artiklar hon behöver för att åtgärda en inkommen 
reparent i en användarmanual eller systemlista. De artiklar som inte finns 
tillgängliga på verkstaden sammanfattas i en materiallista som skickas till 
förrådet. Förrådet skickar det material som finns i lager direkt till mekanikern. 
Finns inte saldo för en artikel eller då saldot för en artikel sjunkit under utsatt 
beställningspunkt, får inköpsavdelningen en anmodan genom datasystemet. 
Inköparen avväger olika beställningsparametrar som exempelvis pris, 
leveranstid och tidigare historik innan köpet genomförs. De 
beställningspunkter som används styrs av hur lång leveranstid artikeln har 
samt vilken förbrukningsfrekvens den har. Alla artiklars beställningspunkter är 
individuella och man jobbar kontinuerligt mot att förbättra dessa i syfte att 
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minska lager och öka tillgänglighet. Eftersom produktmixen är väldigt hög och 
samma typer av åtgärder sällan återkommer, blir inköpsprocessen en sorts 
sofistikerad gissning. Det finns inte heller några påfyllnadsavtal i dagsläget. 
Varje inköpare är med i ett produktionsteam som de jobbar mot. I deras system 
får inköparen upp en prioriteringslista, där de order som är närmast (eller förbi) 
utsatt leveransdatum får prioritet. Ofta uppstår reservdelsbrist tack vare långa 
leveranstider från underleverantör. I dessa fall måste inköparen underrätta 
mekanikern så att hon kan planera sina verkstadsjobb (Antonsson, Operativt 
Inköp, 130416). 
 
Generellt inflöde 
 
På godsavdelningen arbetar sju personer, varav två har huvudansvaret för 
ankommande gods samt en person som jobbar överskridande mellan 
ankommande och avgående gods. På godsavdelningen tar man inte bara emot 
gods som ska internt inom byggnaden utan man tar hand om allt gods som 
skickas till området ML2, vilket är sitenamnet CM är kopplat till. Det innebär 
att en del av det inkommande godset ska distribueras vidare inom området när 
det kommer till godsavdelningen, man brukar kalla sådana försändelser för 
”studsare”. Gods som studsar fördelas ut på området med interna turer genom 
antingen truck eller lastbil om det ska till någon annan av Saabs egna eller 
anslutna verksamheter.  

Det är uteslutande reparenter, reservdelar eller förbrukningsmaterial som 
hanteras på godsavdelningen. Personalen vet dock inte vad ankommande kolli 
innehåller förrän det blivit uppackat. När inleverans sker lastas försändelsen av 
och placeras i ett mellanlager i anslutning till porten. Därefter transporterar 
godspersonalen försändelsen in till godsavdelningen, oftast på pall om det är 
flera kollin av mindre storlek och hamnar i ytterligare ett mellanlager samtidigt 
som personalen gör en sorts grovsortering för att hålla reda på i vilken ordning 
godset har ankommit. Alla kollin ska ankomstbekräftas i affärssystemet Sherpa, 
som Saab använder på alla sina enheter. Det är ett nytt system som trädde i 
kraft våren 2012. De två ordinarie som arbetar på ankommande 
godsavdelningen har delat upp flödet sinsemellan och man kan grovt säga att 
den ena har hand om militärt gods samtidigt som den andra tar hand om civilt 
gods.  

Godspersonalen packar upp kollit artikeln kom med och registrerar ordern i 
datasystemet där de noterar ankommande leveransdatum, från det datumet 
börjar genomloppstiden mätas. När detta är gjort ser dem i systemet vart 
artikeln ska. Är det reservdelar eller förbrukningsmaterial går dessa artiklar 
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nästan uteslutande till förrådet. Reparenter som ska åtgärdas internt går till 
verkstaden. Om artikeln ska till någon av dessa två platser placeras artikeln, 
efter borttagning av emballage, på en ”rondvagn”. Om någonting är skadat 
eller om någonting på ordern inte stämmer måste godspersonalen följa en 
checklista av åtgärdspunkter. Efter uppföljning hamnar dessa artiklar oftast i 
”karantän” i väntan på åtgärd. Två gånger om dagen, en gång på morgonen och 
en gång på eftermiddagen, går en person på ankommande godsavdelningen ut 
med rondvagnen för att fördela gods som ankommit. Reparenter och 
förbrukningsmaterial lämnas av på förrådsavdelningen och reparenter på 
avsedda inkommandehyllor på någon av de olika verkstäder som finns i 
byggnaden, beroende på vilken åtgärd som ska utföras på apparaten. Målet för 
genomsnittlig ledtid från att leveransen ankommer tills dess leveransen har 
ankomstregistrerats, har satts till fyra timmar. I dagsläget tar det cirka ett dygn. 

Övrigt gods är sådant som studsar och ska vidare inom området eller vidare till 
extern åtgärdsleverantör för de reparationer CM inte har kapacitet att utföra 
internt. De artiklar som studsar brukar man låta emballaget vara kvar på. 
Beroende på vart de ska och vilket fraktsätt de hämtas upp med, placeras de i 
olika pall på avsedda platser inom godsavdelningen i väntan på upphämtning 
(Pihl, Godschef, 130404).  
 
Component Maintenance 
 
Efter att godspersonal placerat de reparenter som kommer in för åtgärd på 
verkstadens respektive inkommandehyllor, är det koordinatörerna som tar 
över. Deras uppgift är att planera utförandet av de olika arbeten som kommer 
in. Planeringen ser olika ut beroende på om reparenten tillhör en hög- eller 
lågflödesgrupp. Högflödesgrupper är reparations- eller underhållsarbeten med 
kort ledtid som återkommer med hög frekvens. Lågflödesgrupper är reparenter 
med längre ledtid för åtgärd och som återkommer med lägre frekvens. Efter 
registreringen av koordinatorn görs en körplan för mekanikerna. Den baseras 
till störst del på när leveransdatum enligt avtal är. Ibland kan vissa 
komponentfamiljer planeras samtidigt ur batchsynpunkt, då en del jobb kräver 
längre ställtider. Det går inte att i förtid se vilka apparater som är på väg in 
förrän de har ankomstregistrerats på godset, som ibland kan ha legat där flera 
dagar. Det innebär att dessa dagar redan har förlorats i genomloppstid innan 
reparenten ens når verkstaden. Det är också koordinatörernas uppgift att 
fördela jobb till mekaniker som innehar korrekt certifiering för att utföra 
åtgärden. Utan korrekta certifikat blir inte komponenten tillåten att flyga med 
när den är färdigåtgärdad. När koordinatorn har skapat en körplan förflyttar 
hon de reparenter körplanen innehåller till ”klar-att-köra-hyllan”. Därefter är 
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det mekanikerns ansvar att åtgärda apparaten så att den blir klar i tid, då det är 
endast mekanikerna som har den unika erfarenheten om hur lång tid ett jobb 
faktiskt tar (Pripp, koordinator, 130404).  

Mekanikerna har sedan max tre dagar på sig att påbörja arbetet från att 
reparenten hamnat i ”klar-att-köra-hyllan”. Beroende på vilken apparat som 
ska åtgärdas är utsatt ledtid olika, men målet för övergripande genomsnittlig 
ledtid i verkstaden är 11,5 dagar. 

Produktionsteam Mål för genomsnittlig 
tid i verkstad 

Noteringar 

Luft/Bränsle/Turbin 8,5 d Högflödesgrupp 
Elektromekanik 8,5 d Högflödesgrupp 
Räddningsvinschar 23,5 d Lågflödesgrupp 
Hydraulik 8,5 d Högflödesgrupp 
Landningsställ 23,5 d Lågflödesgrupp 
Propeller 23,5 d Lågflödesgrupp 
Komposit 23,5 d Udda flöde 
Kalibrering 8,5 d Högflödesgrupp 
APU 23,5 Högflödesgrupp 

Tabell 4. 1 Tidsmål verkstad 

Luftfartsbranschen är hårt reglerad och allting som behandlas måste hanteras 
av certifierade mekaniker. Precis som att en läkare måste ha en 
läkarlegitimation, måste mekanikerna inneha certifikat för det arbete som dem 
jobbar självständigt på. Det innebär att mekanikern har gått igenom 
grundutbildning inom arbetsområdet, har kännedom om apparatens system, 
förstår sig på underhållsinstruktioner och utfört en praktikperiod. När 
kvalitetschef och produktionschef bedömer att mekanikern är lämpad att 
släppas ut på egna arbeten, blir hon certifierad mot det systemet. Certifikat 
dokumenteras och mekaniker utökar sin kapacitetsportfölj kontinuerligt för att 
bli så flexibla som möjligt. Om inte mekanikern innehar certifikat på en ny 
apparat måste någon annan utföra arbetet. Personalkapaciteten på verkstaden 
blir därför väldigt låst. Certifiering måste även finnas på alla artiklar som 
hanteras under åtgärdsprocessen, det gäller till och med handcrèmen som 
mekanikerna använder. Långa ledtider för anskaffandet av reservdelar och 
förbrukningsmaterial fördröjer hela processen ytterligare. Just reservdelar är 
det stor brist på i dagsläget på grund av långa leveranstider från 
underleverantör. Arbetsbeläggningen på avdelningen varierar annars stort. De 
militära komponenterna är relativt förutsägbara och cykliska, då de underhåller 
efter flygtimmar. På den civila sidan är dock flödet väldigt ojämnt, där flera 
yttre faktorer spelar in som exempelvis konjunkturer, konkurser och 
nyförvärvade kunder. I dagsläget är produktionsavdelningens 
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arbetsbeläggning väldigt hög, då de fortfarande jobbar ikapp det lager som 
byggdes upp under övergången till det nya affärssystemet (Karlsson, 
Produktionschef, 130409). 
 
Taggningsprocessen 
 
När mekaniken har åtgärdat reparent hamnar ordern i statusläget ”Work 
done”. Det initierar kontrolleringsprocessen som utförs av avdelningen 
”Engineering”, denna process kallas internt för taggning. Engineering utför 
slutkontrollen av apparaten genom att kontrollera så att inga delar sitter löst, 
går igenom apparatens dokumentation samt kontrollerar att mekanikern som 
utfört arbetet är certifierad för det. När allt pappersarbete är ifyllt och signerat 
utför ingenjören ett luftfärdighetsintyg om allting stämmer. När detta är utfört 
hamnar ordern i statusläget ”Reported”, vilket innebär att jobbet är färdigt på 
verkstaden och att apparaten kan skickas tillbaka till kund. Ingenjören placerar 
därefter åtgärdad apparat på ”färdig-hyllan”. Godspersonalen plockar upp 
apparater redo för avsändning under samma rondturer de fördelar nyligen 
inkomna reparenter med och detta sker två gånger om dagen (Karlsson, 
Produktionschef, 130409). 
 
Militärt utflöde 
 
Det militära utflödet är skilt från avgående civilt gods. När en militär apparat är 
färdig påbörjar godspersonalen avsändningsprocessen vid en egen 
registreringsstation, då alla utgående militära apparater hamnar i försvarets 
egna ”UE-förråd” och registreras i ett parallellt datasystem som inte är kopplat 
till enhetens vanliga affärssystem Sherpa. Dock avslutas order-shipment i 
Sherpa innan det andra systemet tar vid. När apparaten har packats korrekt 
placeras alla lådor i en pall. Den hämtas upp vid fasta tider under dagen och 
körs ut med internturer till UE-förrådet. 
 
Civilt utflöde (utrikes) 
 
Åtgärdade apparater lyfts av rondvagnen och placeras på en angiven hylla för 
civila apparater i väntan på avsändning. Någon av de fyra personer som arbetar 
på godsavsändningen plockar en apparat från hyllan och inleder 
avsändningsprocessen. Apparaten ska packas på ett korrekt sätt (speciellt om 
det är farligt gods) så att den inte kan skadas under frakten. När apparaten är 
färdigpackad noteras mått och vikt för kollit samtidigt som en lapp med 
orderns ”Purchase number” klistras på lådan. I affärssystemet Sherpa ändrar 
ordern status till ”Complete”. En kedja av systemkontroller initieras. I väntan 
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på att systemkontrollen ska blir klar förvaras lådorna i ett mellanlager på ett 
anvisat område i godsavsändningens lokaler. Under systemkontrollen skapas 
en ”Transport Request” i speditionssystemet SCI av en anställd på 
förrådsavdelningen, det är utifrån den DHL senare bokar frakt. När den är klar, 
noteras mått och vikt för kollit i den elektroniska frakthandlingen. SCI-systemet 
ändrar status till ”Complete”. Det triggar nästa skede i systemkedjan där 
försändelsen ska exportkontrolleras. Man har tagit beslut inom Saab att alla 
utrikesförsändelser ska exportkontrolleras, under studiens gång tillbakadrog 
Saab detta beslut för CM där alla civila försändelser nu autosubmittas i 
exportkontrollen. Detta gjordes förut dock inte internt inom byggnaden, utan 
utförs på en av Saabs andra enheter på annan ort. Innehåller försändelsen 
farligt gods, måste ytterligare ett godkännande (per mail) ske innan frakt kan 
bokas. Det utförs också från annan ort på en av Saabs andra enheter. När 
försändelsen blivit godkänd av exportkontrollen (och farligt gods-kontrollen 
om behov finns) förs ärendet automatiskt vidare till DHL som bokar frakt åt 
CM. Godspersonalen kan se om bokning utförts genom att uppdatera ännu ett 
fraktprogram som heter ”Memnon”, där godkända order läggs upp, eller via 
notifiering via mail i vissa situationer. Från Memnon skrivs transportetiketter 
ut, oftast några stycken i taget eftersom DHL bokar frakt i ojämn takt. 
Fraktsedel och transportetikett paras sedan ihop med tillhörande paket från 
mellanlagret genom purchase-numret som tidigare klistrats fast. När 
fraktsedeln sitter fast med tillhörande dokument i en påklistrad plastficka och 
transportetiketten väl synlig, placeras paketet på en vagn. Det finns flera olika 
vagnar som paketen kan placeras på, vilket beror på vilket fraktbolag som 
kommer och hämtar leveransen. Anledningen är DHLs sätt att boka frakt på, 
vilket enligt avtal ska vara det billigaste. Därför kan olika speditionsföretag 
utöver DHL, som exempelvis Fedex, UPS och Jetpak, komma för att hämta upp 
leveransen. När alla paket för en bokad frakt är placerade på vagnen, körs den 
ut till ett anvisat område intill porten i väntan på att fraktbolaget ska komma 
och köra försändelsen till kund. Status i Sherpa ändras till ”Closed” som 
signalerar att shipment har avslutats. Det är när statusändringen sker som total 
genomloppstid slutar räknas. 

  

45 
 



Current State Map 

Level 1

SAAB - Component Maintenance  

Customer

Supplier

Create Work Order Sherpa

Create Purchase Order

Maintenance need

Delivery In Unloading
Arriving 

Goods

Arrival registration

Loc. Decision
Unpacking/

Sorting

Inventory

Quarantine

Information incomplete

No spare parts/supplies 

in inventory
Spare parts/

supplies

Spare part/supply needComponents

Inc.

Component 

shelf

Component 
Maintenance

Coordinators

Rdy

Component 

shelf

Work 

Done

Mechanics

Reported

Out.

Civilian

Out.

Military

Packaging
Internal transport

Packaging

Registration

System

Wait

Fraktsedel
When system 

OK

“Closed”
External/Internal 

transport
TAG

Dispatch 

Goods

Dispatch

Goods

Out.

Component 

shelf

System check

A/R A/R A/R

A/R

A

A A

A

A

A

A

A

A

AA

A

A

A

A

A

A

A A/R

R

Figur 4.2



Kapitel 4 – Kartläggning av värdeflödet 

4.2.3 Kategorisering och val av värdeflöde 

Genom att använda verktyget VSM skapas en arbetsplan och ny utformning för 
en specifik process eller en serie processer som kallas ”tjänstefamilj”. Den 
innehåller alla transaktioner och allt arbete som verksamheten försöker 
förbättra genom kartläggningen. VSM inleds med att identifiera dessa 
tjänstefamiljer (Keyte & Locher, 2008).  

 

Figur 4. 3 VSM-utförande 

Keyte och Locher (2008) påpekar också att det är ytterst viktigt att 
verksamheten skapar sig en tydlig överblick över organisationen innan arbetet 
på processnivå påbörjas. Omvandlingen till en lean verksamhet ska rikta in sig 
på stödfunktioner först efter det att de primära affärsfunktionerna fungerar. I 
kartläggningen på den första nivån, som beskrevs i föregående underkapitel, 
fokuserades det på den övergripande bilden där de funktioner som har 
betydelse för företagets förmåga att leverera produkter till sina kunder togs 
upp. Nu kan kartläggningen på processnivå inledas. 

Enligt Rother och Shook (1999) ska tjänstefamiljen väljas ur kundens del av 
kedjan. Eftersom godsavdelningen ansvarar för två delar av värdekedjan som 
är icke-efterföljande varandra, har ankommande och avgående delarna på 
avdelningen olika kunder och leverantörer, både externa och interna. Följande 

47 
 



Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

tabell åskådliggör de kunder och leverantörer som fastställts för 
godsavdelningen. 

 

Godsavdelning Kund Leverantör 
Ankommande Intern, förråds- och 

verkstadsavdelningen. 
Intern, avgående 
godsavdelning (studsande 
gods). 
 

Extern, orderbeställaren. 
Extern, underleverantör. 

Avgående Extern, orderbeställaren. 
Extern, verkstadsleverantör. 
Extern, interna eller 
samarbetande enheter utanför 
byggnaden.  

Intern, verkstaden. 
Intern, förrådet (HELLEGO). 
Intern, andra enheter 
tillhörande området. 

Tabell 4. 2 Godsavdelningens interna/externa kunder och leverantörer 

Den externa slutkundens del i kedjan sker vid den sista aktivitetens slut på 
avgående avdelning, det vill säga då paketet hämtats upp av fraktbolag. Vid 
ankommande leveranser är endast en generell kategorisering av flödet möjlig 
eftersom alla kollin hanteras likadant fram till dess paket packats upp. Efter 
analys av det avgående flödet har det fastställts fyra flödeskategorier, som 
baserats på dess olika hanteringsrutiner: 

HELLEGO 

Kategorin ”HELLEGO” är ett internt uttryck inom Saab för hela apparater som 
CM inte har kapacitet för internt. Dessa skickas efter fastställd diagnos till 
extern leverantör för åtgärd. Vissa reparenter som ska iväg på ”HELLEGO”, har 
beslutet att skicka till extern verkstad redan tagits innan reparenten kommer till 
CM. Sådana jobb inträffar oftast när avtal slutits om att Saab ska ta hand om 
alla reparations- och underhållsbehov kunden har, oavsett om CM kan ta hand 
om det internt eller ej då detta blir enklare och smidigare för kunden. Alla 
tjänstefamiljer kan bli ett ”HELLEGO-jobb”, det inkluderar apparater i det 
civila och militära flödet samt PEP-flödet. Saab har bra relationer och avtal med 
andra verkstadsleverantörer och vet i många fall bättre än kunden vart 
reparationen kan ske i de fall CM inte har kapacitet för jobbet. I dessa fall ser 
ankommande godspersonal detta vid ankomstregistreringen i datasystemet och 
placerar apparaten direkt på avgående hylla avsedd för ”HELLEGO”, internt 
kallas denna hylla för ”95-hyllan”. I det andra möjliga fallet följer potentiella 
”HELLEGO-jobb” med det generella inflödet upp till verkstaden som ställer 
diagnosen ”HELLEGO”, och apparaten placeras sedan i 95-hyllan på avgående 
godsavdelning efter inköpsavdelningen har köpt tjänsten av extern 
verkstadsleverantör. Apparater som väntar på avsändning i ”95-hyllan” 
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hamnar i det civila utflödet tillsammans med åtgärdade civila apparater som 
ska skickas tillbaka till kund. ”HELLEGO” som har blivit åtgärdade och 
kommer tillbaka från extern verkstad hamnar i det civila utflödet efter 
certifiering uträttats på förrådsavdelningen. 

PEP-enheter 

För Saabs egna flygplansmodeller, Saab 340 och Saab 2000, utnyttjas en pool av 
utbytesenheter. PEP är en förkortning för ”Parts Exchange Program” och 
innebär att kunden får en ny utbytesenhet direkt när en trasig apparat skickas 
in för att kunden ska undvika långa väntetider. Den felaktiga reparenten 
skickas sedan till CM för åtgärd för att sedan skickas tillbaka till poolen när 
åtgärd utförts. Detta flöde vill Saab hantera separat från det generella flödet och 
styrs samt ägs av en intern enhet inom Saab, placerad på annan ort. Efter 
ankomstregistrering på CM placeras alla PEP-artiklar i ett mellanlager på 
ankomstmottagningen i väntan på beslut från PEP-enheten hur artikeln ska 
fortsätta hanteras. Hur länge PEP-artiklar ligger i mellanlager varierar stort, 
från en timme till sex månader. När beslut tagits ska artikeln återigen hanteras i 
datasystemet innan den kan gå vidare för åtgärd. Om en PEP-artikel ska skickas 
iväg kan det även ske direkt från mellanlagret. Då får avgående godspersonal 
leta upp den specifika PEP-artikeln ur mellanlagret, för att sedan packa och 
skicka iväg till angiven adress. 

Militära apparater 

Det militära utflödet behandlas avskilt från det övriga flödet. Militära kunder är 
uteslutande försvarsmakten och dess inrikes olika enheter som exempelvis 
FMV och flygvapnet, samt de länder det finns leasingavtal för Gripen med. Vid 
inleverans sker mottagningen av militära reparenter på samma sätt som övrigt 
gods, enda skillnaden är underlaget ordern sker på. Vid utleverans så fraktas 
alla åtgärdade apparater till UE-förrådet med intern turbil som hämtar 
färdigpackade paket på avsatt pall varje dag. CM tar även hand om militära 
utleveranser som ska till annan ort inrikes eller utrikes. Då utväxlas information 
per mail direkt med försvarsmakten, som berättar om leveranssätt och 
leveransadress samt bifogar korrekta frakthandlingar. Det utflödet sker alltså 
inte genom speditionssystemet som civila försändelser hanteras med. 

 

Civila apparater 

Till det civila flödet räknas alla externa kunder som inte är militära. De allra 
flesta åtgärdade icke militära apparater hamnar i det civila utflödet. Det är i det 
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utflödet som leveranser hanteras i speditionssystemet SCI. Det ska även 
exportkontrolleras och inneha ett eventuellt godkännande från ansvarig för 
”Farligt gods” om leveransen innehåller gods som måste behandlas annorlunda 
för att kunna garantera säkerheten. Kategorin utgående ”HELLEGO” hamnar 
även i det civila utflödet tillsammans med övrigt civilt gods redo för 
avsändning. Kategoriseringen grundar sig i de avslutande aktiviteterna som 
måste ske för avgående civilt gods innan utleverans kan ske. Det civila inflödet 
ankomstregistreras i stora drag på samma sätt som militära apparater innan 
överlämning till verkstaden sker. 

Reservdelar och förbrukningsmaterial 

Alla kollin innehållandes reservdelar och förbrukningsmaterial går nästan 
uteslutande till förrådsavdelningen på CM och påverkar endast inflödet. Till 
skillnad från kollin innehållandes apparater måste inte detta gods kontrolleras, 
vilket inkommande apparater måste. Istället ankomstbekräftas försändelsen 
genom att registrera orderns part- och serienummer i datasystemet Sherpa 
samtidigt som emballaget tas bort innan artiklarna går vidare till förrådet via 
rondvagn. 
 
Valet av tjänstefamilj grundar sig i orderfrekvensen för respektive flöde. Ingen 
studie eller statistiksamling för ändamålet har tidigare gjorts på CM, därför 
plockades statistik fram ur affärssystemet Sherpa i sin råa form. Då systemet 
nyligen införts, finns endast statistik från och med den första augusti 2012 
tillgänglig. Ur statistiken beräknades antal kollin som har passerat 
godsmottagningen för respektive tjänstekategori fram till dagens datum för att 
skapa en uppfattning om vilken mängdfördelning respektive flödeskategori 
har. Ett rimligt antagande är även att lika många apparater som ankommer 
även passerar avgående avdelning vid någon tidpunkt. Likaså är antagandet 
om att reservdelar och förbrukningsmaterial endast passerar godsmottagningen 
och inte godsavsändningen rimligt. Följande kategorifördelning har fastställts 
efter sammanställning av insamlad statistik från 120801 fram till 130409 för 
kollin som passerat godsmottagningen under detta intervall. 
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Figur 4. 4 Kollifrekvens inflöde 
(Sherpa, 2013a) 

 

Figur 4. 5 Kollifrekvens utflöde 
(Sherpa, 2013b) 
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Enligt Bicheno (2008) kan aktiviteter delas in i Löpare, Frekventa och Främlingar. 
Löpare inträffar hela tiden. Frekventa inträffar regelbundet men inte 
kontinuerligt. Främlingar inträffar oregelbundet och sällan. Följande tabell 
sammanställer de LFF-kategorier respektive flöde innehåller. 

Flöde Tjänstefamilj(er) LFF-kategori(er) 
Civilt utflöde Civila apparater (F) 

HELLEGO (F) 
Frekventa 

Militärt utflöde Militära apparater (F) Frekventa 
PEP-flöde in/ut PEP (F) Främlingar 
Generellt inflöde Civila apparater (F) 

Militära apparater (F) 
Reservdelar och 
förbrukningsmaterial (L) 
HELLEGO (F) 

Löpare, Frekventa 

Tabell 4. 3 Tjänstefamiljernas LFF-kategorier 

Kartläggning kommer att genomföras på det inflöde och utflöde som anses ha 
störst förbättringspotential och valen faller därför på de flöden med högst 
kollifrekvens, eftersom dessa flödens olika ingående processer har störst effekt 
på CM:s kunder. 

Valda flöden att kartlägga 

Generellt inflöde: Flödet innehåller både löpare och frekventa. Flödets ingående 
processer delas av flera tjänstefamiljer då allt inkommande gods måste 
ankomstregistreras. Vilken del av flödet som ska följas efter registreringen i 
datasystemet talar fastställda avgränsningar om. Eftersom studien endast 
ämnar behandla flöden som flödar internt genom verksamhetens byggnad, 
väljs ”studsande” artiklar bort. Därmed kommer kartläggningen över det 
generella inflödet följas hela vägen fram tills överlämning till nästa avdelning 
sker, vilket i det här fallet blir förråds- eller verkstadsavdelningen genom 
turerna med rondvagn. 

Civilt utflöde: Enligt statistik är civila apparater aningen fler än de militära. 
Eftersom dessutom HELLEGO-flödet sammanfaller med det civila flödet i de 
avslutande utflödesprocesserna, grundas valet av flöde i att flest frekventa 
paket skickas till kund genom det civila utflödet. Därmed bidrar förbättringar 
inom detta flöde till störst förmån för kund och arbetet bör därför inledas här. 
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4.2.4 CSM nivå 2 – godsavdelningens generella inflöde 

Följande information har samlats in under deltagande och strukturerade 
observationer samt informella intervjuer med godspersonal. 

Flera gånger om dagen kommer leveranser innehållandes reparenter och 
reservdelar in på CM:s godsmottagning. Personalen vet aldrig exakt när en 
leverans kommer, sådana överenskommelser finns inte. Några rutinmässiga 
dagsleveranser, oftast interna turer, har dock fasta tider som de brukar komma 
på. När en leverans anländer måste någon av de anställda ta emot leveransen. 
Detta brukar i de flesta fall innebära att porten öppnas åt chauffören, köra in 
leveransen på pall innanför porten och signera leveransen.  

Den godspersonal som har tagit emot leveransen och placerat det innanför 
porten, avslutar eventuellt arbete som hon utförde innan leveransen togs emot. 
För att material inte ska ta upp förvaringsutrymmet innanför porten forslas 
nyligen inkomna leveranser in till godsmottagningen där en grov sortering 
samtidigt görs. Personalen har sina egna sätt som de använder för att urskilja 
de olika leveranserna sinsemellan. Hur deras individuella system byggts upp 
framkom genom intervjuer att det i stora drag har utformats efter vilket 
fraktbolag som levererade leveransen samt vilken kund som skickat den. Det 
beror på att orderunderlaget ser olika ut beroende på vilken kund eller 
komponent orderförsändelsen gäller. En lapp med dagens datum sätts fast på 
leveransen så att personalen vet vilket leveransdatum som ska registreras i 
datasystemet om det ligger kvar tills nästa dag, vilket det i många fall också 
gör. 

De två heltidsanställda på godsmottagningen har delat upp flödet sinsemellan. 
Grovt sätt kan man säga att det är uppdelat efter militära och civila/PEP 
flöden, då dessa oftast kommer i åtskilda leveranser. Leveranser innehållandes 
reservdelar och förbrukningsmaterial förekommer i båda flödena. Processtegen 
ser dock i grunden likadana ut trots uppdelningen.  

Registreringsprocessen inleds med att ett kolli plockas ur högen av leveranser 
för att packas upp. Efter uppackning kontrolleras det visuellt att godset inte 
utsatts för några skador. I följesedeln medföljer orderunderlaget och personalen 
jämför part- och serienumret på ordern mot vad som fysiskt står på reparenten. 
I affärssystemet Sherpa anges ordernumret och leveransens ankomstdatum, 
vilket anger start för beräkning av genomloppstid för ordern. Efter registrering 
i datasystemet placeras ordern i pappersformat intill datorstationen samtidigt 
som den uppackade reparenten placeras på vagn i väntan på rondtur till 
enhetens olika interna avdelningar. Systemet kan också tala om för 
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orderhanteraren att apparaten är ett ”HELLEGO”. Då placeras apparaten 
antingen på ”95-hyllan” för att få gå iväg direkt till extern verkstadsleverantör 
via det civila utflödet eller transporteras apparaten till förrådet som utför 
certifikat för luftfärdighet. Detta inträffar när en apparat som varit ute på 
åtgärd återkommer till CM. Som tidigare nämnts, har studien inte omfattat 
reparenter som studsar eller tillhör PEP-flödet, dessa finns utmarkerat i CSM:en 
med grå färg. 

Om någonting på ordern inte stämmer, exempelvis då apparatens part-
/serienummer saknas eller skadats, ska personalen som upptäcker felet gå 
igenom följande checklista.  

Checklista part- och serienummerproblem 
Komponenter med fel serienummer: 
Ta kort på skylten och skicka bilden till CS. 
Placera komponenten i karantän. 
CS löser problemet med kund och bär ut komponenten till ankommande gods. 
Komponenter med fel partnummer: 
Informera CS och teknik om att det finns ett ärende. 
Placera komponenten i karantän. 
Teknik löser problemet eller ber CS kontakta kund för åtgärd. 
Teknik bär ut komponenten till ankommande gods. 
Komponenter med fel part- och serienummer: 
Ta kort på skylten (om skylt saknas behövs inget foto) och informera CS och teknik. 
Placera komponenten i karantän. 
Teknik löser problemet med partnummer och CS problemet med serienummer. CS bär ut 
komponenten till ankommande gods 
(Pihl, Godschef, vidarebefordrat mail från MRO-divisionens Production Manager, 130219) 

Figur 4. 6 Checklista part- och serienummerproblem 

 
För de olika delprocesserna har tidsstudier utförts. I CSM:en har cykeltid 
noterats med beteckningen C/T och är den verkliga tid det tar att genomföra en 
aktivitet eller process. Tiden kan variera beroende på exempelvis vilken 
ordertyp eller kundtyp som behandlas (Keyte & Locher, 2008). I kartlagd CSM 
är cykeltiderna baserade på genomsnittet för upprepande tidtagningar på 
processen. Cykeltid kan också betecknas med ett intervall för processer där det 
uppfattats som bättre representation, som exempelvis ”C/T = 5 – 10 min”.  

Ledtid används också som ett tidsmått och innehåller all tid som förflyter under 
utförandet av hela systemet. Den betecknas L/T och mäts från att en process 
påbörjas till dess att sista processen i systemet slutförts. 
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Current State Map - Ankommande godsavdelning
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4.2.5 CSM nivå 2 – godsavdelningens civila utflöde 

Uteslutande apparater hanteras vid den civila godsavsändningen och hamnar 
oftast där genom två olika sätt. Antingen ”HELLEGO”-jobb direkt från 
godsmottagningen via ”95-hyllan” eller via ”civil-hyllan” där alla åtgärdade 
reparenter som ska skickas tillbaka till kund väntar på att bli packade och 
ivägskickade. De allra flesta civila apparater hamnar på ”civil-hyllan” när 
ronden återkommer med apparater som hämtats upp från verkstad. Ibland 
händer det att apparater, som av olika anledningar hamnat utanför flödet, läggs 
tillbaka i ”civil-hyllan” av annan personal som exempelvis någon av 
koordinatörerna. ”HELLEGO”-jobb ligger kvar i paketet de anlände i, dessa 
behöver endast tejpas och märkas om. Apparater som åtgärdats internt måste 
förpackas i lämpliga lådor.  

Packningsprocessen inleds med att en apparat väljs ut från civil-hyllan. Oftast 
utses valet på måfå, dock förekommer det ibland att prioritet ges på specifika 
apparater från interna påtryckningar av exempelvis CS när en order måste nå 
kund snarast. När en apparat har valts för packning ska en lämplig låda utses. 
På godsavdelningen försöker man återvinna så mycket av lådorna som möjligt, 
därför har inkommande lådor sparats efter uppackning och förvarats utefter 
väggarna på höga hyllor längs med godsmottagningen från när gods har 
packats upp. Lådorna har förvarats i första hand vartefter det finns plats, men 
sorteras även efter kunder och storlek. Personalen som ska hitta en lämplig låda 
att packa apparaten i får därför tillbringa en tid åt att leta efter en låda med rätt 
storlek som passar apparaten. När en låda med lämpliga mått valts ut ska 
apparaten packas. Packningsmaterial finns på en station i godsavsändningen i 
form av ett stort höj- och sänkbart bord. På bordet ligger verktyg och material 
som är användbara under paketeringen som exempelvis mattknivar, pennor, 
tejprullar och måttband. Intill finns dämpande material, som papper och 
bubbelplast som försändelsen kan fyllas med för att skydda mot yttre 
oaktsamhet. Innehåller försändelsen farligt gods ska det förpackas extra 
noggrant och enligt riktlinjer. Speciellt avsedda etiketter som talar om vilka 
risker som hänger ihop med godset finns på en angiven hylla och kan 
exempelvis symbolisera miljöfara, explosiva ämnen eller brandfarlig vätska. 
När lådan har paketerats och förslutits på korrekt sätt markeras lådan med en 
klisterlapp. På lappen skriver godspersonalen ned det ”Purchase-nummer” 
ordern hör ihop med. Det används sedan för att återigen lokalisera lådan när 
ordern genomgått systemkontroll. Godsavsändningen använder även ett 
färgkodningssystem, där varje dag har olika färg. En liten klisterlapp med 
dagens färg klistras också på paketet, som är tänkt att uppmärksamma 
godspersonalen på om ett paket glömts bort eller blivit stående av annan 
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anledning. Upptäcker någon ett paket som länge legat färdigpackat men inte 
gått iväg, måste anledningen bakom undersökas. 

När paketet är färdigpackat placeras det i ett mellanlager på godsavsändningen 
samtidigt som orderns statusläge i Sherpa ändras till ”Complete”. Det finns i 
princip inget sorteringssystem utan godspersonal placerar paketet där utrymme 
finns i den ordning de har paketerats. I detta mellanlager ligger paketet 
färdigpackat och redo att gå iväg, tills orden genomgått systemkontroll.  

Systemkontrollen inleds med att en orderkopia i pappersform, som internt 
kallas ”Delivery Note”, placeras i speciellt fack. En orderkopia sparas på 
godsavsändningen i ett annat speciellt angivet fack, på denna kopia noteras 
även mått och vikt som mätts under paketeringen. En anställd på 
förrådsavdelningen kommer kontinuerligt under dagen och hämtar några 
”Delivery Note” i taget ur det förstnämnda facket. Utifrån dessa skapar hon en 
så kallad ”Transport Request” i speditionssystemet SCI och fungerar som 
fraktunderlag. När en TR är skapad kommer den ansvariga personalen tillbaka 
med åtgärdad Delivery Note och placerar det i ett annat speciellt avsatt fack. 
Godspersonalen parar ihop den kopia av Delivery Note som TR nu skapats för 
med sin egen orderkopia som dem tidigare manuellt har noterat mått och vikt 
direkt på. I TR:en läggs mått och vikt in elektroniskt av godspersonalen, även 
kollityp och antal registreras och detta sker i SCI. SCI-status ändras därefter till 
”Complete” och inväntar godkännande från exportkontroll. Exportkontrollen 
var tidigare en stor bidragande orsak till den långa ledtiden för avgående gods. 
Under studiens gång sker exportkontrollen för civila avsändelser numera 
automatiskt, oavsett om avsändelsen går inrikes eller utrikes. Enligt personal på 
exportkontrollen har det minskat antal ärenden per dag med 80 % (Andersson, 
Exportkontroll, 130524).  

När ordern blivit autosubmittad går orden vidare per automatik till DHL som 
sköter bokandet av frakt. När bokning sker tas hänsyn främst till vart godset 
ska, vem som är fraktbetalare, godsmängd och godsets karaktär (om det är 
krigsmaterial, farligt gods eller annan specifik egenskap). Varje sändning 
hanteras unikt och bokas individuellt i den ordning de hamnar i DHLs inkorg, 
om inte någon ringer med akuta ärenden, då prioriteras dessa. På 
eftermiddagen är deadline för när bokningar senast kan ske, den är ganska sen 
för verksamheter i Linköping eftersom orten är relativt central. Hämtningar på 
förmiddagen sker väldigt sällan, det brukar vara på det viset inom 
logistikbranschen. Genom TR-statusen ”Complete” i SCI ser DHL att paketet är 
redo att skickas iväg och en frakt bokas. När ett fraktsätt har bokats är det upp 
till transportören när upphämtning ska ske. Det varierar mellan vissa timmar 

57 
 



Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

och det är omöjligt att förvarna godspersonalen på CM när upphämtning 
kommer att utföras (Litander, DHL-kontakt, 130524).  

Genom att manuellt uppdatera en lista i programmet Memnon, med order som 
transportetiketter är redo att skrivas ut till, ser personalen om nya frakter har 
bokats. Gamla order plockas dock inte bort ur listan utan ligger kvar beblandat 
med nya order, därför löper personalen risk att missa nyligen bokade order om 
inte senaste orderhistoriken dokumenteras. Kopian av ”Delivery Note” har 
sedan tidigare placerats i ”klarfacket” efter att TR:en blivit klar. Ansvarig 
godspersonal för utskrift av transportetiketter får leta efter papperskopian av 
ordern i detta fack när hon ser att ordern dykt upp i Memnon. DHL brukar 
boka upp flera order i ojämn takt, så ansvarig på godsavdelningen letar upp 
flera papperskopior på en gång. Papperskopiorna används som en brygga för 
att hitta rätt låda ur mellanlagret, eftersom ”Purchase-numret” som finns sedan 
tidigare från paketeringen står markerat på lådan och finns även på 
papperskopian men inte i datasystemet. När transportetikett till ordern skrivits 
ut bifogas ”Delivery Note” med fraktsedeln och ordern avslutas i Sherpa 
genom att ändra status till ”Shipment Closed”. Då stannas klockan för ordens 
totala genomloppstid. 

Genom att para ihop rätt ”Purchase-nummer” på ”Delivery Note” med numret 
som sedan tidigare markerats på lådan, matchas orderunderlag och fysisk 
försändelse ihop. Efter att rätt kolli har hittats ur mellanlagret klistras fraktsedel 
och transportetikett synligt fast på lådan. Godset placeras därefter på den vagn 
som fraktbolaget ordern bokats med snart ska hämta upp. Allt civilt gods avgår 
någon gång under eftermiddagen. 
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Current State Map - Avgående godsavdelning

Civilt utflöde 

Level 2

SAAB - Component Maintenance  

Verkstad
Civilhyllan

A

HEL-

LEGO

(Redan packat)
A

Leta Låda Paketering Mäter/Väger Märka låda
Mellan-

lager

A

“Complete”

SHERPA

TR Reg. Mått/vikt

SCI

Exp.kontroll Memnon/Mail

/SCI

Fraktsedel

“Delivered”

Vänta

på frakt

A

Farligt 

GodsA

Om farligt innehåll Kompl. papper = OK

A A A A

Informationsflödet = Done

 0 - 8 h

I I I I I

C/T 1,5 min C/T 4 min C/T 1 min C/T 1 min

Snitt Total C/T per kolli: 7,5 min

C/T 1 min C/T 7 min C/T 2,5 min C/T 17 min C/T 1 min
I

2 h - 48 h

C/T 100 s

0 - 6 h

C/T 3 min

0 - 8 h C/T 7,5 min 2 h - 48 h C/T 1,65 min 0 - 2 h

Total C/T 

Materialhantering 

= 9,15 min/kolli

TR done

C/T 2 min

DHL

C/T 17 min

När frakt = Bokad

I

Godspersonal inititerar 

paketeringsprocess

Figur 4.8



Examensarbete: GODSHANTERING AV FLYGUNDERHÅLLSARTIKLAR –  
                              EN VÄRDEFLÖDESANALYS UR ETT FÖRBÄTTRINGSPERSPEKTIV 

4.3 Analys – Utförandet av CSM över 
godshanteringsprocessen  
 

Enligt Bicheno (2008) måste kartläggning av värdeflödet börja på en 
övergripande nivå för att förstå helheten och vilka förändringar som kan 
komma påverka slutresultatet mest. Därför inleddes arbetet med att studera och 
följa flödets alla möjliga vägar. När en generell uppfattning hade bildats kunde 
avdelningar utses, där ytterligare behov av relevant information krävdes. Varje 
avdelningschef som ansågs påverka värdeflödet på något sätt intervjuades. För 
att få en så komplett och sanningsenlig bild som möjligt ansågs chefer för 
avdelningarna gods, inköp, CS och produktion mest lämpade att svara på 
intervjufrågorna. Frågorna anpassades efter vilken roll avdelningen har i 
värdekedjan och är förankrade till litteraturstudier som utförts innan 
intervjuerna ägde rum. Efter sammanställning av samtliga intervjuer följde 
kartläggaren med på tre rondturer. Genom en sådan deltagande observation 
kunde kopplingen mellan ankommande och avgående gods kartläggas, 
samtidigt som värdeflödet genom produktionen och hur den i sin tur påverkar 
det totala värdeflödet studerades. Deltagande observation utfördes även under 
tre dagar på godsavdelningen genom praktikarbete för att bilda en bättre 
uppfattning kring godsavdelningens in- och utflöden. Genom sammanställning 
av datainsamling från strukturerade och informella intervjuer och ytterligare 
deltagande observationer kunde en CSM på den första nivån utföras för 
verksamhetens övergripande ingående aktiviteter. 

Rother och Shook (1999) förklarar att det är minst lika nödvändigt att kartlägga 
information som det är att kartlägga det fysiska materialflödet. Detta eftersom 
det är informationsflödet som styr den hastighet som materialet rör sig med. 
Både information och material har kartlagts för nivå ett och nivå två. Saab 
Component Maintenance materiella värdeflöde består av åtgärdade och icke 
åtgärdade flygkomponenter, i rapporten omnämnt apparater eller reparenter. 
Samt de reservdelar och förbrukningsmaterial som krävs för att åtgärda dessa. 
CM:s manuella informationsflöde består av orderunderlag, ofta omnämnt 
”Delivery Note” och följer med apparaten genom hela kedjan och bidrar med 
nödvändig information för de personer som någon gång under kedjans gång 
hanterar apparaten. Även informationsflöden genom mail-kontakt räknas till 
det manuella informationsflödet. Det elektroniska värdeflödet på CM består till 
stor del av affärssystemet Sherpa, vilket alla aktiviteter kretsar kring. På 
godsavdelningen används även DHLs speditionsprogram SCI och 
etikettsystemet Memnon, vilka också räknas till det elektroniska 
informationsflödet.   
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Att utforma en CSM sker enligt Keyte & Locher (2008) genom sex steg, som har 
följts för att utforma två CSM:er för godsavdelningens generella inflöde och 
civila utflöde. Information har hämtats ur deltagande och strukturerade 
observationer samt informella intervjuer med godspersonalen.  

Kartläggningen inleds alltid genom att identifiera kundbehoven, oavsett om 
kunden är intern eller extern. Det är främst den output som arbetet resulterar i 
som intresserar kunden. Godsmottagningens kunder är enligt rapportens 
avgränsningar interna och har identifierats som verkstadsavdelningen och 
förrådsavdelningen. Det som skapar värde för kund på godsmottagningen är 
snabb leverans av rätt apparat eller reservdel till rätt ställe. Godsavsändningen 
är sista utposten i värdekedjan och deras kund har identifierats till att vara 
extern och består av alla de kunder som nyttjar CM:s godstjänster, alternativt 
externa leverantörer när ”HELLEGO”-jobb skickas iväg. Värdet för kund ur 
godsavsändningens perspektiv anses vara leverans av rätt gods till rätt kund 
eller leverantör så snabbt som möjligt, samtidigt som apparaten anländer till 
kund intakt utan skador genom korrekt packning. Utifrån kundinformationen 
har även beslut tagits om vilket värdeflöde som ska studeras. Enligt Rother och 
Shook (1999) ska det värdeflöde som innehåller flera liknande processer och 
bidrar med mest nytta åt kund väljas. För CM:s godsavdelning valdes generellt 
inflöde samt civilt utflöde som de flöden kartläggning ska utföras på. 

Steg två i kartläggningen identifierar huvudprocesserna i ordningsföljd. På 
godsmottagningen identifierades åtta huvudprocessteg. Dessutom 
identifierades tre mellanlager samt fyra olika vägar ut ur godsmottagningen. På 
godsavsändningen identifierades 12 processteg varav sju processteg sker under 
systemkontrollen. Utöver detta identifierades fyra mellanlager (elektroniska 
administrativa mellanlager exkluderat).  

I steg tre och fyra ska mått och mätetal väljas för att fylla i datarutorna. 
Tidsstudier har utförts och visas med hjälp av cykeltid (C/T) och ledtid (L/T) 
för de olika processerna. Tidsstudier genomfördes på två olika sätt. Antingen 
genom observationer där aktiviteter noterades med klockslag för dess start och 
slutförande, eller genom stoppur då kritiska återkommande och repetitiva 
processer utfördes. Dessutom har tid i lager noterats. Eftersom arbetsbelastning 
och ordertyper varierar kraftigt på CM bör läsaren vara införstådd med att en 
CSM är en bild över en process vid ett givet tillfälle (Bicheno, 2008). Därför ska 
aktuella siffror användas mer som ett verktyg för att visualisera 
oproportionerlig tidsfördelning. 

I det näst sista steget ska det fastställas hur varje process prioriterar sitt arbete. 
Vid informella samtal kring ämnet besvarades frågan på godsmottagningen 
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med att man jobbade efter att försöka hålla FIFO. Det visade sig dock under 
observationer att många gånger så inte var fallet. Ofta hände det att personalen 
övergav en process dem börjat med, exempelvis när en leverans börjar packas 
upp, för en annan process som för tillfället känns viktigare. Det förekommer 
även att interna påtryckningar skapar prioritet för speciella artiklar det är 
bråttom med. På godsavsändningen har man inget prioriteringssystem utan 
börjar packa en ny apparat som väljs ut på måfå när tillfälle ges. Dock 
förekommer även interna påtryckningar här. Av den anledningen har inga 
prioriteringssystem åskådliggjorts i kartlagda CSM:er.  

Sista steget beräknar insamlade mått och mätetal för systemet. Total 
genomsnittlig effektiv processtid, alltså den tid som gods hanterades utan att 
ligga i mellanlager, var för inkommande gods 15,3 minuter. Total ledtid för 
godsmottagningen, den tid det tar för en artikel att röra sig från inleverans till 
verkstad eller förråd, är enligt godspersonalen fem till åtta timmar effektiv 
arbetstid som motsvarar uppåt ett dygn i faktisk ledtid. För utgående gods har 
total genomsnittlig cykeltid per leverans beräknats till 55 minuter, vid studiens 
tillfälle var exportkontrollen dock fortfarande manuell, denna cykeltid antas 
därför sjunka efter införandet av autosubmitting. Den totala ledtiden från att 
avgående gods läggs på ”civil-hyllan” tills att apparaten skickas till kund 
varierar för stort för att en ledtid ska kunna fastställas. Men enligt 
godspersonalen ligger paket i väntan på slutförandet av systemkontroll i 
mellanlager mellan två timmar upp till två dagar, total ledtid varierar därmed 
uppskattningsvis från 1,5 dag upp till tre dagar för avdelningen. 

CSM:en har byggts upp och information kompletterats, vartefter stegen följts. 
Läsaren påminns av Rother och Shook (1999) att en CSM ska läsas från vänster 
till höger för ökad förståelse. Vid CSM nivå ett är det därför lämpligt att läsaren 
inleder studien vid ”Delivery In” för att sedan följa pilarna och avsluta vid 
”Dispatch Goods”. Vid CSM nivå två, generellt inflöde, inleds studien vid 
”Inleverans” och avslutas vid ”Platsbeslut”. För civilt utflöde betraktas CSM:en 
med fördel genom att följa pilarna från verkstad till väntan på frakt.  
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5. Problemidentifiering och rotorsaksanalys 
 
Inledningsvis definieras vilka aktiviteter som betraktas som värdeskapande och 
vilka aktiviteter som betraktas som slöserier. Utifrån dessa definitioner utfördes 
en aktivitetsanalys, i syfte att framhäva de områden där resurser slösas bort 
mest inom. Studien sammanställdes genom en paretoanalys som visade vilka 
kategorier som gav upphov till mest slöseri. Sedan utfördes en workshop med 
personalen i syfte att lyfta fram de problemområden som ger upphov till de 
allvarligaste slöserierna paretoanalysen visade, och dessutom försöka fastställa 
problemens rotorsaker. Problem som gav upphov till slöserier och dess 
respektive rotorsaker sammanställdes i ett Ishikawadiagram. Sedan 
sammanställdes problem och rotorsaker i tabell efter kategorisering av dess 
slöseriskapande storlek följt av en sammanställning av administrativa slöseriers 
orsak och verkan för att belysa de allvarliga problem onödigt mycket 
administrering ger upphov till i en logistikverksamhet. Kapitlet avslutas sedan 
med en analys och total sammanställning av fastställda kritiska utmaningar. 
Utmaningar har även kategoriserats efter allvarlighetsgrad för att undvika 
suboptimering vid motverkandet av utmaningarna. 
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5.1 Aktivitetsanalys 

5.1.1 Definition värdeskapande aktiviteter och resursslöseri 

Värdeskapande aktiviteter 

Enligt Womack och Jones (2003) är definition av värdet en kritisk del i 
implementeringen av lean och ska definieras ur kundens perspektiv och är 
endast meningsfullt när det uttrycks för en specifik tjänstefamilj (Womack & 
Jones, 2003). Vi har tidigare beslutat oss för att kartlägga det generella inflödet 
och det civila utflödet. Även respektive tjänstefamiljs interna och externa 
kunder har definierats. För värdeskapande aktiviteter ingår båda kategorierna 
Keyte och Locher (2008) nämner, både direkt värdeskapande som kunden 
uppfattar och de aktiviteter som är nödvändiga för att stödja 
affärstransaktionens behov vid olika tillfällen. 

Godsmottagningens interna kund för det generella inflödet har definierats som 
förrådsavdelningen och verkstadsavdelningen. Enligt förrådschef Ann-Sofie 
Johansson (130410) lider verksamheten av stora reservdelsbrister för tillfället på 
grund av långa ledtider från underleverantörer. För att mekanikern ska kunna 
slutföra åtgärd på reparent är reservdelshanteringen en kritisk del i kedjan. Det 
blir extra viktigt att snabbt leverera reservdelar till verkstaden från förrådet då 
reservdelsbrist uppstår för att inte riskera missa utsatt leveransdatum till 
slutkund. En stor del av ledtiden från ankommen reservdel till leverans av 
reservdelen åt mekanikern spenderas i godsmottagningen, innan leveransen 
med nya reservdelar har ankomstregistrerats och transporterats till förrådet. 
För godsmottagningens interna kund skapas därför värde genom snabb 
ankomstregistrering och transport till förrådet. Värdeskapande aktiviteter i 
godsmottagningen definieras som ”alla processer som bidrar till att förrådsmaterial 
rör sig närmare ankomst till förråd”. 
Godsmottagningens andra interna kund har verkstadsavdelningen fastställts 
som. När en order placeras hos CM för åtgärd av reparent kommer 
orderbeställaren och CM överens om en rimlig tid CM har på sig att åtgärda 
apparaten. Genomloppstiden börjar mätas från och med datumet leveransen tas 
emot på godsmottagningen, även om leveransen inte ankomstregistreras förrän 
dagen efter. I dessa fall måste fortfarande gårdagens datum registreras som 
ankomstdatum. Det innebär att varje timme en inkommen apparat spenderar i 
godsmottagningen, förloras det en timme i verkstaden. Mekanikern får ännu 
mindre tid att hinna med den genomloppstid som CM tidigare kommit överens 
om med slutkund. Det ligger därför i allas intresse att ankommande apparater 
når verkstadsavdelningen så fort som möjligt. Den andra definitionen av 
värdeskapande aktiviteter på godsmottagningen blir därför ”alla processer som 
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bidrar till att reparenter rör sig närmare verkstaden”. Till sist distribueras även 
material vidare på området, sådana paket som ”studsar” via CM. Till 
värdeskapande aktiviteter tillhör även processer som bidrar till att studsande 
objekt når sin slutdestination. 

På godsavsändningen har kunder fasställts som externa och innehåller 
slutkund, verkstadsleverantörer som jobb outsourcas till genom ”HELLEGO” 
samt interna enheter utanför CMs byggnad. Det är alltså orderbeställaren som 
är godsavsändningens kund. En viktig del att ta upp angående 
godsavsändningen är ansvaret de har mot verkstadsavdelningen. Verkstaden 
har åtgärdat apparaten och därmed slutfört sin del i kedjan, däremot betyder 
inte det att genomloppstiden slutar räknas när jobbet är slutfört. Klockan 
stannar när apparaten hämtats upp av fraktbolag, därför har godsavsändningen 
en avgörande roll huruvida leveranstiden hinnes med eller ej. Det blir extra 
viktigt att vara effektiv för att snabbt skicka iväg godset till mottagaren. 
Värdeskapande aktiviteter för godsavsändningen definieras därför som ”alla 
processer som bidrar till att apparaten rör sig närmare mottagaren”.  

Resursslöseri 

Alla andra icke värdeadderande aktiviteter i analysen betraktas som 
resursslöserier. I det ingår både typ 1 och typ 2 muda. Alltså både slöserier som 
inte skapar något värde men som för tillfället är nödvändiga för upphållandet 
av funktioner och slöserier som inte tillför något värde överhuvudtaget 
(Bicheno, 2008). Under aktivitetsanalysen har kategorisering av slöserier 
använts enligt tabell 3.1 

5.1.2 Aktivitetsstudier 

Enligt Fangen (2005) måste en deltagande observation utföras för att förstå hur 
människor beter sig och agerar efter situationer i sitt vardagsliv. Observationer 
är en tidskrävande metod, men ger ett objektivt datamaterial som är svårt att få 
genom andra metoder (Björklund och Paulson, 2003). Det ligger i linje med 
studiens syfte som fastsällts till att utförandet ska ske så objektivt som möjligt. 
Innan tidsstudier kunde inledas måste ett förtroende upprättas mellan 
observatören och operatören. Annars löper de närvarande risk att känna sig 
objektiverade och stressade av observatörens närvaro (Fangen, 2005). Innan 
aktivitetsstudier inleddes så utfördes deltagande observation under tre dagar 
på godsavdelningen i form av praktik. Syftet med praktiken var att lära känna 
människorna som var ansvariga för området som ska studeras, samtidigt som 
en första uppfattning kring hur godshanteringen går till bildades. Efter den 
inledande fasen spenderades ytterligare några veckor i verksamheten där 
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löpande strukturerade intervjuer utfördes med avdelningschefer. Parallellt med 
detta spenderades mycket tid på godsavdelningen för att ytterligare förstå 
avdelningens arbetssätt och uppbyggnad där många informella samtal 
utväxlades mellan forskaren och godspersonalen. Enligt Fangen (2005) uppnår 
deltagande observation oftast bättre resultat i jämförelse med exempelvis 
strukturerade intervjustudier som är en mycket mer konstruerad situation. 
Informella frågor under observationsarbetet underlättar tillgång till information 
deltagarna normalt inte vill prata om i en intervju (Fangen, 2005). 

Det var inte förrän den avslutande delen av arbetets gång strukturerade 
observationer i form av aktivitetsstudier utfördes. Vid den tidpunkten var 
godspersonalen vana med observatörens närvaro och arbetet utfördes normalt  
under aktivitetsstudiens gång. Efteråt beskrev personalen dagen som helt 
ordinär utan större oförutsägbara händelser, vilket ytterligare styrker 
aktivitetsstudiens tillförlitlighet. 

Aktivitetsstudiens syfte var att dokumentera resursslöserier för att skapa 
underlag till att besvara studiens andra forskningsfråga: ”Vilka 
flödeshindrande moment är mest kritiska i dagsläget?” Genom att notera 
klockslag för början och avslutandet av en aktivitet samt vilket innehåll 
aktiviteten hade, sammanställdes aktivitetsstudien i en tabell. Efter 
sammanställningen kategoriserades varje aktivitet som observerats, antingen 
som värdeskapande eller som någon av resursslöserikategorierna enligt tabell 
3.1. Även spenderad tid som ägnades åt aktiviteten beräknades och 
sammanställdes. Ett utdrag ur sammanställandet av aktivitetsanalysen 
åskådliggörs i figur 5.1.  

 

Figur 5. 1 Utdrag aktivitetsstudie godsmottagning 

66 
 



Kapitel 5 – Problemidentifiering och rotorsaksanalys 

Aktivitetsstudien genomfördes under större delen av en arbetsdag (sex timmar 
och 15 minuters effektiv arbetstid) på godsmottagningen, 130418. På 
godsavsändningen utfördes aktivitetsstudier två gånger (130419 och 130425). 
Anledningen bakom detta var att en andra observation krävdes för att få en mer 
övergripande bild över hur aktiviteter utfördes på godsavsändningen, då den 
första observationen ägnades åt personalen som hade hand om de 
administrativa uppgifterna. Eftersom så pass mycket tid spenderades i 
datasystem den dagen, var ännu en observation nödvändig för att få in mer 
fysiska aktiviteter för materialhanteringen på avgående gods och därmed måla 
en mer rättvis bild av godsavsändningen. Denna observation utfördes under 
den senare delen av dagen eftersom det är då störst aktivitet sker på 
avdelningen på grund av att fraktbolagen hämtar de flesta utleveranser då. 
Totalt spenderades sju timmar och 39 minuter effektiv arbetstid åt 
observationer på godsavsändningen. Se bilaga 5.1 – 5.3 för fullständiga tabeller 
över aktivitetsstudierna. 

5.1.3 Paretoanalys av resursslöserier identifierade i aktivitetsstudier 

Generellt sett står en oproportionerlig del av en verksamhets produkter för 
störst värde. Detta fenomen brukar kallas för ”Pareto-regeln” (efter mannen 
som först beskrev fenomenet) och omnämns ibland som 80/20-regeln. Det 
kallas detta eftersom generellt 20 % av produkterna står för 80 % av 
verksamhetens vinster. Genom tillämpning av pareto-regeln blir beslut om vart 
förbättringsresurser ska läggas ett enklare val (Slack, Chambers & Johnston, 
2010). På samma sätt kan pareto-regeln tillämpas på resursslöserier. Genom att 
se vilken kategori som står för störst resursslöseri, talar det om vart eliminering 
av resursslöserier bör ske först för att ha störst positiv effekt på respektive 
avdelnings flöden. Paretoanalysen genomfördes genom att ackumulera varje 
resursslöserikategoris procentuella fördelning i ett diagram med 
resursslöserikategorier på x-axeln och procentuell fördelning på y-axeln.  

Efter hopräkning av total ägnad tid åt resursslöseri för respektive kategori, 
sammanställdes resultatet i två pareto-diagram, ett för vardera avdelning enligt 
figur 5.2 och figur 5.3. För varje avdelning har även procentuell fördelning 
mellan värdeskapande aktiviteter och resursslöserier åskådliggjorts. 
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Figur 5. 2 Paretoanalys godsmottagning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport:   37,3 % 
Oklar kommunikation: 35,5 % 
Rörelse:   14,5 % 
Övrigt:   08,4 % 
Överarbete:   02,0 % 
Defekta produkter:  02,0 % 

Total tidsfördelning ägnad åt resursslöserier:  44,2 % 
Total tidsfördelning ägnad åt värdeskapande aktiviteter:  55,8 %  
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Figur 5. 3 Paretoanalys godsavsändningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelse:  56% 
Oklar kommunikation: 26% 
Transport:  09% 
Överarbete:  03% 
Överproduktion: 03% 
Defekta produkter: 02% 
Övrigt:  01% 

Total tidsfördelning ägnad åt resursslöserier:  32,1% 
Total tidsfördelning ägnad åt värdeskapande aktiviteter: 67,9% 

Där 52,6% av den totala tid som ägnades åt värdeskapande aktiviteter spenderades i 
system. 
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Läsaren påminns återigen om att liten tid i förhållande till det stora hela, har 
ägnats åt tidsstudier, totalt ca 15 timmar. Under dessa timmar går det dock 
tydligt att urskilja vilka kategorier som gett upphov till störst slöseri. På 
godsmottagningen gav transport och kommunikation upphov till 72,8 % av 
resursslöserierna och på godsavsändningen gav rörelse och kommunikation 
upphov till 82 % av resursslöserierna. En snabb analys av resultaten skvallrar 
om att pareto-regeln ser ut att även vara tillämpbar på resursslöserikategorier. 
Därmed kan sökandet efter rotorsaker inledas eftersom vi nu vet vart sökandet 
bör inledas. Möjligheter att eliminera och förebygga resursslöserier som 
påverkar flödet mest, är störst i kategorierna ”rörelse”, ”transport” och ”oklar 
kommunikation”. Det bör även uppmärksammas att över hälften av tiden 
ägnad åt värdeskapande aktiviteter på godsavsändningen spenderades åt 
administration i datasystem. Förändringar som minskar 
systemadministreringen har därmed potential att frigöra mycket stor kapacitet. 

 

5.2 Workshop 
 

För att veta vad som orsakar resursslöserier och andra flödeshindrande 
moment, måste arbetet inledas med att lyfta fram de problem avdelningen lider 
av. Att använda sig av godspersonalens egen erfarenhet är en snabb, effektiv 
och tillförlitlig informationskälla för att hitta kritiska hinder, då många på 
avdelningen arbetat över 20 år på godset. Dessutom är det godspersonalen som 
utför arbetet i den miljön rapporten studerar och därför kommer deras åsikter 
spela en stor roll i problem- och orsaksidentifieringen. För att tillsammans 
definiera och lyfta fram aktuella kritiska problem på godsavdelningen, 
genomfördes en workshop under en hel dag med utvald personal från både 
ankommande och utgående godsavdelning. Syftet med workshopen var att 
identifiera kritiska problem och diskutera fram de rotorsaker som ligger bakom 
problemen. För att lyckas med detta på ett strukturerat och kreativt sätt 
genomfördes workshopen i tre steg. Problem identifierades och fastställdes 
genom en klassisk session ”brainstorming”. Fastställda problem användes 
sedan för att diskutera fram rotorsaker genom metoden ”5 varför”. Slutligen 
sammanfattades problem och rotorsaker genom att konstruera ett 
”Ishikawadiagram”.  
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5.2.1 Brainstorming 

Brainstorming använder öppna diskussioner där så många arbetshindrande 
moment som möjligt tas upp och diskuteras. Alla idéer måste uppmuntras utan 
att kritiseras eller utvärderas under sessionen. Svaga, opraktiska eller 
ogenomförbara idéer elimineras senare i processen (Mandelbaum, Hermes, 
Parker & Williams, 2012). De medverkande i workshopen fick fritt spelrum att 
ventilera uppmärksammade problem på deras arbetsplats. Det enda villkoret 
som ställdes var att problemen skulle ha någon slags anknytning till varför 
ledtider på godsavdelningen var så långa. För att få igång diskussionen och 
demonstrera konceptet inledde workshop-ledaren med egna idéer om 
problemområden som observerats under deltagande observationer. Efter 
ungefär en timme avbröts mötet och samtliga idéer dokumenterades inför 
orsaksidentifieringen. Några av de idéer som togs upp under sessionen har 
åskådliggjorts i figur 5.4.  
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Steg 1: 

“Brainstorming”

Workshop 

17/4 - 2013

“Bristfälliga adresser”
“Dålig uppdatering”

“Svårt att veta mängd gods in och ut 

från avdelningen”

“Vet inte exakt när leverans 

eller frakt kommer”

“Folk ringer och stör mycket för att god-

spersonal ska lokalisera deras paket”

“Bristande kunskap i Sherpa”“Externa grupper har dålig 

uppfattning hur de påverkar 

godsavdelningen” “Spenderar  lång tid med 

karantän-problem”
“Bristande resurser”

“Begränsat utrymme”

“Svårt att planera 

arbetsdagen”

“SCI är svårarbetat”

“Många varianter för hur ett paket ska 

skickas”

“Lång ledtid i system”

“Saknar packmaterial”

“Hanteringen farligt 

gods fungerar dåligt”

“Mycket att göra på efter-

middagen, utgående”

Figur 5.4: Brainstorming
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5.2.2 ”5 Varför” 

Genom att upprepande gånger ställa frågan ”Varför?” på uppfattade problem 
hjälper det gruppen att komma närmare rotorsaken till problemet. Problemet 
ska ifrågasättas upp till fem gånger eller tills frågan inte längre kan besvaras 
(Mandelbaum, Hermes, Parker & Williams, 2012). Problem som framkommit 
under brainstormingen användes som utgångspunkt för att besvara det första 
”Varför?” Metoden illustreras med några exempel ur workshopen i figur 5.5 – 
5.7.  

 

 

Figur 5. 5 "5 Varför" 

 

Figur 5. 6 "5 Varför" 
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Figur 5. 7 "5 Varför" 

5.2.3. Ishikawadiagram 

Ett Ishikawadiagram, ibland även kallat ”fiskbensdiagram” eller orsak-verkan-
diagram, kategoriserar potentiella rotorsaker i kategorier med hjälp av problem 
som identifierats under brainstorming-processen. Från ”5 varför” där 
problemen brutits ned i potentiella rotorsaker, sammanställs steg ett och två i 
diagrammet (Mandelbaum, Hermes, Parker & Williams, 2012). Ur idéerna som 
framkom under brainstormingen kategoriserades problemen i kategorierna 
”Frakt”, ”Material”, ”System”, ”Kund” och ”Personal”. Problemens verkan har 
placerats på vänster del av respektive förgrening och framarbetade rotorsaker 
på höger sida av förgreningen inom kategorin. I figur 5.8  illustreras det 
sammanfattande Ishikawadiagrammet som workshopen resulterade i. 
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Steg 3: 

“Ishikawa-diagram”

Workshop 

17/4 - 2013

LÅNG LEDTID PÅ 
GODSAVDELNINGEN

KUND PERSONAL

FRAKT MATERIAL SYSTEM

Information till kund/avsändare  
saknas/är bristfällig

Godsmottagningen anpassar 
sig efter kund

Finns inga avtal om tider för 
upphämtning/leverans med 
fraktbolag 

Bristande struktur för 
hantering av ev. mellanlager

Brist standardiserade 
arbetsrutiner

Ojämna material-
flöden från verkstad 
och “studsande 
artiklar”

Specifik utbildning för 
gods i Sherpa saknas

Rutiner saknas

Bristande resurser

Saknar standardiserat 
arbetssätt

Utökade 
arbetsuppgifter

Berörda instanser sitter på 
annan ort och saknar back up

Leveranser 
hamnar fel
Spenderar lång tid med 

karantän-problem

Leverantör uppger inte 
tillräckliga uppgifter

Ojämnt flöde gods in/ut

Fluktuationer marknad

Svårigheter att förutse när 
frakt/leverans kommer

Godspersonal 
spenderar mycket tid 
åt att statuslokalisera 

gods åt kund

Bristande kunskap i 
Sherpa

GSE-artiklar är ej 
inlagda i Sherpa

Tar lång tid att lära sig 
arbetssättet på gods

Skrymmande gods  på 
ogenomtänkta ställen i lokalen

Begränsat utrymme i lokalen

Bristande planering

Oflexibelt arbetssätt

Många moment i 
systemet

Många över-
lämningar inom 
systemet

SCI är svårarbetat

Många varianter för hur ett 
paket ska skickas

Berörd instans ej 
anträffbarOtydlig instruktion hur Farligt 

Gods ska märkas

Lång tid att få Farligt 
Gods godkänd

Lång tid och ojämn frekvens 
av godkänd exportkontroll

Ojämn arbetsbelastning

Packar och registrerar paket i ojämnt flöde

Figur 5.8: Ishikawa-

diagram
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5.3 Kritiska utmaningar 

5.3.1 Identifierade resursslöserier och rotorsaker 

Ur aktivitetsanalysen och workshop-materialet sammanställdes kritiska 
problem samt dess rotorsaker som gett upphov till resursslöserier. 
Sammanställningen inleddes med dem resursslöserikategorier som efter pareto-
analyser identifierats bidra till störst resursslöserier i arbetet på inkommande 
och avgående godsavdelning. Därmed föll valet på resursslöserikategorierna 
”Transport”, ”Rörelse” och ”Oklar kommunikation”. Förbättringar inom dessa 
kategorier genom åtgärd av kritiska problem och rotorsaker, bör eliminera 
störst andel slöseri och därigenom minska antalet moment på godsavdelningen 
som hindrar flödet i störst utsträckning. Ingen uppdelning avdelningarna 
emellan i sammanställningen av kritiska problem och rotorsaker innehållandes 
resursslöserier har gjorts, uppmärksammade problem gäller mer eller mindre 
både ankommande och avgående avdelning. En uppdelning mellan stora och 
mycket stora resursslöserier har gjorts genom färgkodning i tabellerna. 
Områden innehållandes stora resursslöserier och tillhörande rotorsaker har 
markerats med gul färg. Områden innehållandes mycket stora resursslöserier 
och tillhörande rotorsaker har markerats med röd färg. Slöseristatus har 
fastställts genom informella intervjuer med godspersonalen, deltagande 
observationer, workshop-material samt den tid som slösats på respektive 
problem i aktivitetsstudierna. Sammanställningen har åskådliggjorts i figur 5.9. 
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Figur 5. 9 Upphov till slöserier 
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5.3.2. Identifierade administrativa problemområden 

Det krävs administration för att driva en laglig och skattebetalande verksamhet, 
men enligt Goldsby och Martichenko (2005) bör mängden administration som 
behövs ifrågasättas. För varje mottagen order sker dussintals manuella och 
elektroniska överlämningar som för varje steg förlänger hanteringstiden och 
ökar förvirring, överflöd och risk för misstag. Det bidrar till administrativa 
slöserier och förlänger den totala genomloppstiden fram tills orden avslutats. 
Det skapar oundvikligen flaskhalsar och eftersom administreringen styr 
informationsflödet, som i sin tur reglerar materialflödet, tillåts inte värden inom 
verksamheten flöda på ett naturligt sätt och stora mellanlager riskerar byggas 
upp (Goldsby & Martichenko, 2005).   

Under workshopen uppmärksammades underbemanning och bristande 
resurser på godsavsändningen som ett av de mest påtagliga problemen 
avdelningen lider av. Dessutom avbryts arbetet ofta av samtal från interna eller 
externa kollegor som undrar vart deras paket är vilket bidrar till ytterligare 
tidsbrist, något som enligt Goldsby och Martinchenko (2005) tyder på stora 
administrationsslöserier i en logistikverksamhet. Efter avslutad aktivitetsstudie 
framkom det att 52,6 % av alla värdeskapande aktiviteter spenderades i 
administrationssystem, vilket ytterligare styrker teorin om att stora 
administrationsslöserier existerar inom verksamheten. Frigörandet av 
administrationskapacitet skulle skapa tid för personalen att fokusera på nuet 
och framtiden, och därför motverka många av de problem som hänger ihop 
med bristande resurser och underbemanning. Godsmottagningen spenderar 
också tid åt administrativa processer, det har dock ansetts vara ett för litet 
problem för att ta upp i rapporten. 

Denna rapport ämnar inte genomföra förändringsförslag för sättet 
administrativa aktiviteter utförs, då det ligger utanför studiens avgränsningar. 
Däremot är det viktigt för framtida förbättringsarbeten att uppmärksamma de 
problem som hänger ihop med administrativa slöserier och hur de påverkar 
värdeflödet. Men det ska också nämnas att luftfartsbranschen är hårt reglerad 
för att kunna garantera flygsäkerheten på de komponenter som underhåll 
utförs på, där många administrativa processer blir oundvikliga som en 
konsekvens av detta. Men även om studiens initialt fastställda villkor dikterar 
att system inte får förändras, så kan noggranna undersökningar av 
administrativa aktiviteter ge en grundlig förståelse för vilka element som ingår. 
Det är först när full förståelse för den administrativa situationen i verksamheten 
finns, som övriga material- och informationsflöden kan struktureras om och 
förändras i syfte att kunna synkronisera och balansera värdeflödet mot de 
flaskhalsar som verksamhetens administrativa processer ger upphov till.  
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I figur 5.11 har några kritiska administreringsrelaterade problem 
uppmärksammats efter datainsamling under workshop och deltagande 
observationer. 

 

Figur 5. 10 Administrativa problemområden och negativa effekter 
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5.4 Sammanställning och analys – fastställda kritiska 
utmaningar 
 

Som tidigare nämnt, riskerar förbättringsarbeten leda till suboptimering. Med 
detta menas att lokala avdelningar utför förändringar som inom avdelningen är 
optimalt, men att ingen förbättring har åstadkommits i det stora hela. Ibland 
kan suboptimeringar till och med bidra till att värdeflödet försämras (Goldsby 
& Martichenko, 2005). Genom att istället fokusera på det som hindrar flödet 
mest och åtgärda den utmaningen först, fokuserar verksamheten på den mest 
kritiska del som bestämmer i vilken takt flödet rör sig (Slack, Chambers & 
Johnston, 2010).  

För att verklighetsförankra med ett exempel ur den egna verksamheten: 
betrakta hela godsmottagningen som ett system. Om förbättringsarbete inleds 
med att optimera avlastnings- och sorteringsprocessen så att artiklar snabbare 
transporteras från porten vid avlastning till mellanlagret framför 
registreringsprocessen, har ingen förbättring av det totala genomflödets ledtid 
egentligen gjorts. Det är registreringsprocessen som sätter takten för hur snabbt 
värdet kan flöda genom godsmottagningen efter hur många paket som kan 
registreras per tidsenhet. Oavsett hur fort material hamnar i mellanlagret 
framför registreringsprocessen, så kommer avdelningens genomflödeshastighet 
vara oförändrad om inte registreringsprocessen optimeras först. Förbättringen 
blir bara en illusion som inte påverkar det riktiga problemet alls och det blir 
som vi tidigare nämnde i kartlägganingskapitlet ”som att flytta om däckstolar 
på Titanic”.  

Därför är det viktigt att identifierade utmaningar som är mest kritiska ur 
systemets helhetsperspektiv motverkas först, då det är dessa som reglerar det 
totala flödets takt.  

Av denna anledning har kritiska utmaningar som identifierats på 
godsavdelningen kategoriserats efter hur mycket det påverkar flödet. CM bör 
vidta åtgärd därefter genom att motverka utmaningarna i den ordning de 
kategoriserats för att eliminera slöserier och minska ledtider på ett effektivt sätt. 
Utmaningar har delats in i tre färgkodade kategorier: Röd, gul och blå. 
Utmaningar i röd kategori är mycket kritiska och bör åtgärdas direkt. 
Utmaningar i gul kategori bör åtgärdas inom en snar framtid och är allvarliga. 
Utmaningar i blå kategori är inte lika kritiska och bör inte åtgärdas förrän 
samtliga utmaningar i föregående kategorier motverkats eller kraftigt 
reducerats. Inkommande och avgående godsavdelning har definierats som 
skilda system med olika (interna och externa) kunder och leverantörer. Därför 
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har sammanställning av respektive avdelnings utmaningar utförts separat, även 
om vissa utmaningar är gemensamma. Kategoriseringen har sammanställts i 
figur 5.11 och figur 5.12. 

 

Figur 5. 11 Sammanställning kritiska utmaningar godsmottagningen 

 

Figur 5. 12 Sammanställning kritiska utmaningar godsavsändningen 
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6. Rekommendationsåtgärder 
 
Följande kapitel ska endast ses som en av många stigar godsavdelningen kan 
följa mot reducerade ledtider och ett smidigare arbetssätt. Det är vad teorin 
tolkad på aktuell situation talar om, kapitlet bör därför betraktas med kritiska 
ögon av läsaren då få teorier testats och införts på riktigt i verksamheten. 

Det är endast viljan att förändras hos personalen själva, som sätter begränsningen för 
hur lean en organisation kan bli. 
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6.1 Metodval 

6.1.1 Det kontinuerliga flödet 

Enligt Goldratt (1998) ska genomflödet ges högsta prioritet eftersom detta 
fenomen inom alla företag har störst positiv inverkan på de tre faktorer som 
påverkar de affärskritiska nyckeltalen kassaflöde, vinst och ROI (Return On 
Investment). Det ska prioriteras framför lager, att minska det har endast en 
engångseffekt på kassaflödet och kan visserligen minska ledtiderna, men 
minskat lager kan även innebära minskat genomflöde. Att minska 
produktionskostnader är också ett lockande sätt för företag att uppnå bättre 
resultat, men risken att göra sig av med värdefull kompetens är stor (Goldratt, 
1998). När värdet har identifierats för den produkt eller tjänst som man vill ska 
flöda, är första steget att fokusera på det faktiska objektet – den specifika 
designen, den specifika ordern och den specifika tjänsten – och följa dess 
flödesväg från början till slut utan att släppa den ur synhåll. Steg två är att 
ignorera alla hinder som gör det första steget möjligt, som traditionella 
arbetsuppgifter och barriärer mellan avdelningar, som hindrar den utvalda 
tjänstefamiljens kontinuerliga flöde. Det tredje steget är att utforma nya 
specifika arbetssätt och verktyg som används för att eliminera risken för 
kasseringar och avbrott, så att flödet för den specifika tjänstefamiljen kan flöda 
kontinuerligt. Alla tre steg måste genomföras parallellt för att uppnå bäst 
resultat (Womack & Jones, 2003). 

I en verksamhet som använder sig av kontinuerligt flöde, bör de nödvändiga 
steg som produkten eller tjänsten måste passera vara placerade sekventiellt för 
att undvika transportslöserier. Tjänsten eller produkten ska röra sig ett steg i 
taget från den ena processen till den andra inom en enda cell, utan buffertar 
eller annat M.I.A. Flera tekniker kan användas för att åstadkomma detta och 
brukar generellt benämnas som ett ”enstycksflöde”. För att uppnå ett 
enstycksflöde är det av yttersta vikt att de hjälpmedel som används för att få 
materialet att röra sig framåt är flexibla så att långa ställtider undviks. Ju fler 
varianter av produkt- eller tjänstefamiljer som existerar desto viktigare blir 
flexibiliteten. Inte bara maskiner och verktyg måste användas flexibelt, även 
teamet som arbetar i systemet måste vara flexibla och höga krav ställs på 
utvecklandet av tvärkompetens hos personalen. Det ställer höga krav på 
standardisering för att alla arbetsmoment ska vara tydliga där införandet av 5s-
aktiviteter, SOP:er och visuell styrning är ett måste. Flödessystem av den här 
typen har en speciell egenskap, antingen fungerar allt eller så fungerar 
ingenting, vilket måste respekteras och förutsättas (Womack & Jones, 2003). 
Första reaktionen är oftast att flödessystemet borde bli väldigt känsligt för 
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avbrott, vilket det också är. Det är dock inte nödvändigtvis någonting negativt. 
Vad som händer när en process inte kan föra produkter eller tjänster vidare i 
systemet, är att det snabbt blir hela verksamhetens problem och inte bara den 
enskilda avdelningens, eftersom inga nya produkter eller tjänster flödar. Det 
ligger därför i allas intresse att åtgärda och förebygga problemet fort, som på 
lång sikt skapar ett snabbare och mer pålitligt värdeflöde eftersom alla hjälps åt 
att åtgärda problemet. Varje gång ett problem stöts på, måste det åtgärdas och 
förebyggas, vilket tvingar fram ständiga förbättringar. Analogin om ”det 
japanska skeppet” brukar användas för att beskriva denna effekt. Många 
problem i en verksamhet kan ses som stenar på botten av en flod, men som 
ingen ser för att vattnet är för djupt. Vattnet är i det här fallet verksamhetens 
lager som finns placerade runtom i lokalerna. Även om stenarna inte kan 
skådas från ytan, så skapar dem turbulens och saktar ned vattenflödet. Genom 
att sänka vattennivån gradvis (minska lager) exponeras de värsta problemen 
som därefter kan åtgärdas och flödet ökar. Vartefter vattennivån ytterligare 
sänks uppenbaras fler och fler problem varpå flödeshastigheten blir ännu 
snabbare. Samma argument är även tillämpbart på hela verksamheter och 
avdelningar emellan. I figur 6.1 kan skeppet, som motsvarar verksamheten eller 
avdelningen, betraktas när det flyter fram på olika vattendjup genom floden 
(Slack, Chambers & Johnston, 2010). 

 

Figur 6. 1 Det japanska skeppet 

(Hämtat ur Operations Management – Sixth edition, 2010, s. 460.) 

Det ultimata målet med kontinuerligt flöde är att totalt eliminera avbrott. Det 
sista steget mot att uppnå ett kontinuerligt flöde är att varje arbetssteg är 
balanserat mot andra arbetssteg som utförs i delar längre upp eller längre ned 
inom värdeflödet. När alla ingående processer balanserats mot att arbeta efter 
samma cykeltid, kan takttid införas. Det är genom takttiden verksamheten kan 
styra hastigheten av produktionen för att möta kundens efterfrågan på ett 
anpassningsbart sätt, något som är mycket användbart eftersom verksamheter 
sällan jobbar mot konstant efterfrågan (Womack & Jones, 2003). 
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När flödet har jämnats ut och synkroniserats kan ännu ett steg tas. För till 
vilken nytta är ett snabbt och smidigt flöde om det producerar produkter eller 
tjänster som ingen vill ha? Av det orsakas bara slöserier. För att lyckas 
producera produkter och tjänster i den mängd dem behövs, när dem behövs, 
måste ett dragande flöde införas. På CM kan endast apparater produceras som 
det finns efterfrågan på, eftersom det är kunden som förser en 
underhållsverksamhet med råvaran och förväntar sig den tillbaka i åtgärdad 
form som fort som möjligt. Ett dragande flöde blir av den anledningen 
oanvändbart i en underhållsverksamhet. Införandet av takttid bör vara 
tillräckligt för att utjämna ut och synkronisera flödet.  

Det är lättast att föreställa sig flödesteorin i den tillverkande verksamheten, 
men enligt Womack och Jones (2003) är det möjligt att introducera flöde inom 
alla typer av verksamheter. När ledningen ser potentialen kan ett leant flöde 
införas på alla typer av aktiviteter eftersom samma principer alltid används.  

Fokus ska ligga på att hantera värdeflödet för en specifik produkt- eller tjänstefamilj, 
organisatoriska barriärer mellan verksamhetens avdelningar ska rivas, verktyg som 
används i värdeskapande aktiviteter ska vara lättillgängliga och alltid av rätt storlek, 
leantekniker som låter värdet flöda ska kontinuerligt implementeras (Womack & 
Jones, 2003).  

6.1.2 Flaskhalsteorin 

I ett värdeflöde finns alltid begränsningar för hur snabbt värdet kan flöda 
genom verksamheten. En begränsning för genomflödets framfart och 
utvecklande brukar kallas för flaskhals. Det finns fyra olika typer av flaskhalsar. 
Den fysiska flaskhalsen, som för tillfället är den process som begränsar 
materialets genomflödeshastighet. Den logistiska flaskhalsen, till exempel 
reaktionstiden. Den ledningsmässiga flaskhalsen, som policy och regler. Den 
beteendemässiga flaskhalsen, beteendet hos vissa anställda och viljan att 
förändras (Bicheno, 2009) 

Det är begränsningarna, alltså flaskhalsarna, som avgör verksamhetens totala 
genomflöde, vilket för många är en radikal idé. Det kan liknas vid den svagaste 
länken i en kedja, där flaskhalsen alltså blir den svagaste länken i verksamhetens 
värdekedja. Medan man arbetar med att reducera begränsningen bör 
planeringen organiseras runt om den. Strävan efter att balansera flödet bör 
prioriteras framför balanseringen av alla processers kapacitet, eftersom alla 
processer tar olika lång tid för materialet att passera och är mycket svårt och 
opraktiskt att förändra. Istället bör fokus läggas på ett kontinuerligt 
materialflöde. Processer som inte är begränsade på något sätt ska inte heller ha 
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stora materialköer framför sig, istället ska materialet som passerar med jämn 
takt förflyttas vidare till nästa process så att material rör sig kontinuerligt och 
med små partier genom verksamheten. Icke-flaskhalsar ska inte utnyttjas 
maximalt eftersom detta bara leder till slöserier i form av överproduktion. 
Materialet en icke-flaskhals producerar kommer bara leda till större 
materialköer framför efterföljande processer med större begränsningar. En icke-
flaskhals kapacitet är därför inte relevant, eftersom det är flaskhalsen som styr 
flödet. Av den anledningen är det viktigt att flaskhalsens kapacitet utnyttjas i så 
stor grad det är möjligt. Om flaskhalsprocessen får ett avbrott, stannar alla 
andra efterföljande processer eftersom material slutar flöda. En förlorad timme 
vid flaskhalsen är en förlorad timme för hela systemet. Genom samma logik så är en 
sparad timme vid en icke-flaskhals endast en illusion och bidrar inte till några 
förbättrade effekter (Goldratt, 1998).  

Flaskhalsteorin har även en egen förbättringscykel, likt DMAIC och PDCA som 
används inom Sex Sigma och lean. Trots sin kraftfulla förbättringspotential 
ignoreras tyvärr ofta flaskhalscykeln av lean-utövare (Bicheno, 2009). Enligt 
Goldratt (1998) bör förbättringsarbete för flaskhalsar drivas enligt en cykel om 
fem regler: 

1. Identifiera begränsningarna eller begränsningen. 
2. Ta beslut om hur flaskhalsen ska utnyttjas. En begränsning kan vara värdefull 

så slösa inte bort den. Se till att flaskhalsen hålls igång hela tiden och att den 
skyddas med en tidsbuffert.  

3. Underordna alla andra resurser i förhållande till flaskhalsen. Begränsningen ska 
prioriteras framför andra resurser och principer. Se till att alla inblandade är 
införstådda med hur viktig begränsningen är. När material har behandlats i 
begränsningen ska det förflyttas därifrån så fort som möjligt samtidigt som 
flödet till begränsningen förbättras. Minimera partistorleken för att maximera 
flödet. 

4. ”Lyft” begränsningen. Eliminera den genom att ge flaskhalsen större kapacitet, 
men först efter steg två och tre. Men var uppmärksam på att det sällan är 
nödvändigt att ta bort en flaskhals. Att ha kännedom om begränsningen är 
värdefull information som kan användas vid planering och styrning. Tas 
begränsningen bort förflyttar sig flaskhalsen och kan vara svår att finna igen.  

5. Om begränsningen har eliminerats, gå till steg ett igen. Fortsätt annars arbetet, 
men se upp så att inte tröghet skapas i den nya begränsningen genom att göra 
ingenting.  

Tabell 6. 1 Flaskhalscykeln 
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6.2 Flödeshindrande moment och åtgärdsförslag 
 

För att uppnå ett kontinuerligt flöde måste moment som hindrar flödets 
jämnhet och framfart reduceras eller allra helst elimineras och förebyggas. 
Följande underkapitel knyter ihop de teorier som hindrar genomflödet på olika 
sätt med de utmaningar som fastställts som flödeshindrande på Components 
Maintenance godsavdelning, med syftet att föreslå lämpliga 
förbättringsåtgärder för att jämna ut, synkronisera och därigenom öka 
avdelningens genomflöde.  

6.2.1 Resursslöserier - dess verkan och motverkande åtgärder 

Ett effektivare värdeflöde måste eftersträva hög produktivitet, där snabbhet är 
en av huvudingredienserna för att lyckas (Slack, Chambers & Johnston, 2010). 
Om resursslöseriet kan motverkas och förebyggas frigörs resurser som istället 
kan ägnas åt att öka genomflödet. Istället för att slösa sin tid på defekta 
produkter och inspektioner, ska tid läggas på att motverka rotorsaken så att 
problemen inte uppstår till att börja med. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska 
göras ända från början (Bicheno, 2008).  

Tidigare har resursslöserier delats in i åtta kategorier: Defekta produkter, Väntan, 
Transport, Överproduktion, Överarbete, Lager, Rörelse och Oklar kommunikation. Till 
varje kategori tillhör även åtgärdsförslag för att motverka och undvika 
respektive slöseri i framtiden.  

Eliminering och förebyggande av typ 1 och typ 2 muda 

Typ 1 muda är aktiviteter som inte skapar något värde men som för tillfället är 
nödvändiga för att upprätthålla driften. Aktiviteterna inom kategorin 
åstadkommer ingenting för kunden utan har införts för att underlätta för 
intressenter. Det är lättast att införa typ 1 muda men svårast att avlägsna. 
Resursslöseriet bör minskas genom förenkling och förhindrandet av typ 1 muda 
bör vara i fokus på alla nivåer. Typ 2 muda är resursslöserier som inte skapar 
något värde alls för varken intressenter eller kunder och bör helt elimineras. Det 
effektivaste sättet att eliminera slöserier uppnås enligt Bicheno (2009) genom att 
”bära muda-glasögon”, alltså måste personalen på avdelningar där stora 
resursslöserier uppstår tränas i att utveckla en synförmåga som tittar på 
verksamhetens processer med kritiska ögon.  

Att förebygga resursslöseri är något helt annat och går inte att uppnå genom att 
bära ”muda-glasögon”. Det handlar om att undvika och eliminera behovet av 
justeringar, som innebär att man måste tänka igenom flödet av information, 
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produkter, tjänster och kunder i framtida system (Bicheno, 2009). För att 
förebygga resursslöserier måste arbetssätt och processteg utformas så att 
misstag omöjligen kan ske, inga defekta produkter eller felaktig information ska 
kunna gå vidare till nästa steg i verksamhetens värdeflöde. Olika tekniker finns 
för att undvika misstag och är individuellt för varje situation där resursslöserier 
uppstår. Tekniker kompletteras dock alltid med visuell styrning av olika 
varianter. 5s är användbart för att få bort onödiga objekt och skrymmande gods 
samtidigt som varje verktyg har en tydligt utmarkerad förvaringsplats på 
arbetsbänken. Statusindikatorer som illustrerar aktuell status för avdelningen 
varnar arbetsteamet om eventuella problem som uppstår och brukar göras 
genom tv-displayer uppsatta runt om i lokalen (ljustavlor). Väl synliga och 
tydliga standardarbetsbeskrivningar uppsatta vid varje arbetsstation som 
beskriver processens SOP:er genom tydliga bilder med kompletterande text 
eller symboler. Nyckelmätetal kan också visualiseras kring lokalen för att 
påminna arbetsteamet om aktuell prestation och talar om vilka delar som går 
bra och vilka som behöver förbättras. Vilken eller vilka tekniker som används 
varierar beroende på situation. Men nyckelprincipen är alltid densamma: Alla 
involverade måste till fullo förstå och tydligt se varje aspekt av processen och dess 
aktuella status oavsett tidpunkt (Womack & Jones, 2003).  

Att motverka slöserier är inte alltid en lätt uppgift, men oftast är specifika 
åtgärder användbara på specifika resursslöserikategorier. Nedan följer några 
exempel för respektive kategori framarbetat av Bicheno (2009). 

Överproduktion och överarbete 

Innebär att det tillverkas för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull och 
motverkar ett smidigt flöde av produkter och tjänster. Det resulterar i att fel inte 
upptäcks i tid, kvaliteten försämras och skapar ett ojämnt materialflöde.  
Orimligt många M.I.A-buffertar framför processer uppstår vilket avskiljer 
processen från den föregående och motverkar kommunikation. 
Överproduktion och överarbete förhindras effektivast genom ett dragande 
system där produkter och tjänster utförs ”Just In Time”.  

Väntan 

Materialflöden ska ägnas större uppmärksamhet än att hålla operatörerna 
upptagna hela tiden. Varje gång material inte befinner sig i rörelse, eller värde 
inte tillsätts, är detta en klar indikation på resursslöseri. Det är såklart mycket 
svårt att helt eliminera väntetider, även om det är målet. Väntetider är direkt 
kopplat till ledtider, som är en viktig del av verksamhetens konkurrenskraft och 
kundnöjdhet. Att låta operatörer vänta på att någonting ska bli klart är ett 
slöseri. Istället är det bättre att ägna den tiden åt andra konstruktiva uppgifter 
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som städning eller utbildning. Detsamma gäller fysiska materialflöden som 
väntar på att informationsflöden ska tillåta materialet att ta sig vidare till nästa 
process. Kan informationsflödet planeras om så att det sker parallellt med en 
tidigare aktivitet i kedjan bör detta göras för att bättre synkroniseras mot 
hastigheten materialet flödar. Det blir speciellt påtagligt vid flaskhalsar, 
eftersom dem ska utnyttjas maximalt och är nyckeln till jämn produktion.  

Rörelse 

Onödiga rörelser som sker vid arbetsstationer utan optimal layout slösar inte 
bara tid utan är heller inte ergonomiskt. Om operatören måste böja sig mycket, 
flytta sig för att hämta material på annat håll eller på andra sätt bemöda sig, har 
det en omedelbar effekt på dem själva men också på produktiviteten. Dålig 
layout vid arbetsstationer är ofta ett ”mikroslöseri” men om arbetet repeteras 
ofta under arbetsdagen ackumuleras resursslöseriet snabbt. Den överlägset 
mest effektiva åtgärden mot rörelseslöserier är 5s. 

Transport 

Förflyttning av material är alltid ett slöseri, men som aldrig helt och hållet går 
att eliminera. Däremot är det mycket viktigt att tiden för transporter reduceras 
eftersom det står i direkt proportion till sannolikheten att någonting ska slitas 
eller skadas. Transporter hänger också samman med kommunikation, vilket 
kan påverka processkvaliteten. För att höja kvaliteten måste människor i 
samarbetande grupper placeras nära varandra. Ju mer medvetenheten om detta 
ökar, går slöseriet att minska. Åtgärder som bör vidtas är att noga följa 
produkten eller tjänstens väg genom verksamheten och utifrån det förändra 
layouten så att efterföljande arbetssteg ligger närmare varandra om möjligt. I 
vilken sekvens arbetsuppgifter utförs bör också utvärderas och kan göras 
genom spaghettidiagram, som illustrerar vilken väg och hur ofta operatören rör 
sig mellan arbetsprocesser i syfte att omstrukturera arbetsprocessen så att 
transport minskar.  

Lager 

Även om målet är att inte ha något lager alls, är det omöjligt att uppnå, men det 
motverkar kvaliteten och produktiviteten och bör därför reduceras. Ökat lager 
har en tendens att förlänga ledtider, förhindrar att problem upptäcks och ökar 
ytbehovet vilket försvårar kommunikationen. Att lagra råmaterial kan dock 
vara nödvändigt för att exempelvis ett leverantörsproblem existerar. Dock är 
M.I.A. alltid någonting som kan kontrolleras och bör vara så liten som möjligt 
för att undvika lagerslöserier.  
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Defekter 

Produkter med fel och brister kostar pengar både på kort och på lång sikt. Det 
innefattar bland annat skrotning, omarbete, förseningar och felregistreringar. 
Kostnaden för att korrigera defekter har en tendens att öka ju senare problemet 
upptäcks. Når en defekt produkt slutkunden blir kostnaden extra stor. Därför 
handlar åtgärder mot defektslöserier mycket om att förebygga och åtgärda vid 
källan så att defekten inte händer igen. Defekter ska ses som en utmaning och 
en möjlighet till förbättring och inte som exempel på dålig ledning.   

Oklar kommunikation 

Slöserier med att söka förklaringar, förvirring över hur produkter eller tjänster 
ska användas, felleveranser samt slöseri av tid för att hitta rätt plats leder till 
felaktig användning i processen. Oklar kommunikation bidrar till att värdefull 
tid som hade kunnat ägnas åt värdeskapande aktiviteter uteblir och är extra 
viktigt kring flaskhalsar. Därför ska operatören veta exakt vad som gäller och 
hur hon ska agera när speciella situationer uppstår. Införandet av SOP:er, 5s-
aktiviteter och närmare placering av samarbetande team är effektiva verktyg för 
att motverka oklar kommunikation. 

6.2.2 Angreppsstrategi slöserireducering – ett praktiskt exempel ur 
Component Maintenance godsavdelning 

Hittills har de flesta resursslöserier som tagits upp identifierats i personalens 
arbetsaktiviteter. Men det finns många andra typer av slöserier på 
godsavdelningen som inte upptäcks genom aktivitetsstudier, utan istället 
identifierats under de observationer som skett under studiens gång. Exemplet 
som har valts ut för att exemplifiera hur arbetet för motverkandet av slöserier 
kan utföras, tillhör slöserikategorin ”Defekter” och ska sedan visa sig vara 
kopplat till flera andra slöserikategorier.  

Tidigare i rapportens kartläggande kapitel, beskrevs tillvägagångssättet för hur 
apparater med part- och serienummerproblem hanterades på 
godsmottagningen med figur 4.5, som personalen ursprungligen informerades 
om genom ett mail och åskådliggörs återigen här.  
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Checklista part- och serienummerproblem 
Komponenter med fel serienummer: 
Ta kort på skylten och skicka bilden till CS. 
Placera komponenten i karantän. 
CS löser problemet med kund och bär ut komponenten till ankommande gods. 
Komponenter med fel partnummer:  
Informera CS och teknik om att det finns ett ärende. 
Placera komponenten i karantän. 
Teknik löser problemet eller ber CS kontakta kund för åtgärd. 
Teknik bär ut komponenten till ankommande gods. 
Komponenter med fel part- och serienummer: 
Ta kort på skylten (om skylt saknas behövs inget foto) och informera CS och teknik. 
Placera komponenten i karantän. 
Teknik löser problemet med partnummer och CS problemet med serienummer. CS bär ut 
komponenten till ankommande gods. 
(Pihl, Godschef, vidarebefordrat mail från MRO-divisionens Production Manager, 130219) 
 

Två misstag som ger upphov till resursslöseri sker omedelbart när 
informationen har skickas ut. Till att börja med har informationen levererats via 
mail utan uppföljning för hur informationen ska visualiseras i lokalen, det ”ska 
bara göras”. Informationen är heller inte lika strukturerad som illustrerat i figur 
4.5, utan framförs i en punktlista direkt i mailet. Det ger upphov till Oklar 
Kommunikation som blir ytterligare ett slöseri. Dessutom är ovanstående 
information från mail nummer tre i ordningen, då tillvägagångssättet 
uppdaterats och punkter lagts till flertalet gånger. Det andra misstaget 
tillvägagångssättet ger upphov till, är att berörd personal inte har blivit 
involverad i utformandet av checklistan. Vid uppsättning av nya standarder 
ska personalen som arbetar med standarden även utforma den, enligt lean-
filosofin. Eftersom hänsyn till personalen inte har tagits, riskerar den nya 
standarden ge upphov till ytterligare slöseri i form av rörelse. Eftersom 
godspersonalen själva vet bäst hur arbetet på godsavdelningen utförs bör dem 
också få vara med och bestämma hur standarden ska vara uppbyggd för att 
vara kompatibelt med deras eget arbetssätt och därmed undvika risken att 
bemöda sig i onödan, som ger upphov till rörelseslöserier.  

Ett problem med saknade serie- och partnummer har uppenbarligen visat sig 
vara ett tillräckligt stort problem för att en standardtyp för hantering av sådana 
situationer ska utformas. Men enligt lean-filosofin ska inte problemet skyllas på 
ledningen utan istället ses som en utmaning och en möjlighet till förbättring.  

Defekter är ett resursslöseri som kostar verksamheten mycket pengar både på 
kort och på lång sikt. Det bidrar till slöserier som omarbete, förseningar och 
felregistreringar och är väldigt tidskrävande (Bicheno, 2009). Det bidrar inte till 
det kontinuerliga flödet, eftersom avbrott i enstycksflödet hindrar nytt material 
från att passera tills problemet är åtgärdat, detta enligt uppsatta flödesregler 
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(Womack & Jones, 2003). Vad som är än värre är att problemet alltid uppstår 
vid godsmottagningens flaskhals, som identifierats till registreringsprocessen 
för ankommande gods. Enligt flaskhalsteorin ska flaskhalsens kapacitet 
utnyttjas till fullo hela tiden, en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme i 
hela systemet (Goldratt, 1998). Problemet är därför mycket allvarligt eftersom det 
har så stor effekt på det totala flödet. Av den anledningen ska inte eliminering 
av resursslöseriet eftersträvas, utan istället bör slöseriet förebyggas så att 
behovet av justeringar istället försvinner helt och hållet. En rotorsaksanalys, 
förslagsvis enligt DMAIC-modellen som är en utmärkt metod för specifika 
problem med flera olika rotorsaker, bör genomföras för att förhindra slöseriet i 
framtiden. När kritiska rotorsaker identifierats genom tillämpning av pareto-
regeln, kan lämplig åtgärd beslutas och genomföras. Det är dock ingen garanti 
för att problemet försvinner helt och hållet, troligtvis reduceras bara frekvensen 
av den sortens problem. Därför måste kompletterande åtgärder införas för att se 
till att hanteringen av defekta apparater alltid hanteras korrekt. Alla involverade 
måste till fullo förstå och tydligt se varje aspekt av processen (Womack & Jones, 
2003).  

Åtgärdsförslag för hur en defekt apparat ska hanteras bör därför inledas med 
att berörd personal tillsammans utformar en standard (SOP). I det här fallet är 
det CS-avdelningen, teknikavdelningen och godspersonalen som måste 
samarbeta fram en metod som alla förstår och accepterar. Metoden bör vara så 
enkel och tidseffektiv som möjligt eftersom den berör en flaskhals, flödet får 
inte avbrytas där alls egentligen. Nästa steg är att tydligt beskriva alla varianter 
som kan tänkas uppstå och alla åtgärdssteg kopplade till varje variant, den 
beskrivande texten måste kompletteras med tydliga närbilder och helst vara 
kodade med symboler eller färger för att markera vilket eller vilka hjälpmedel 
som problemet ska åtgärdas med. Innan flödet kan återupptas ska defekten 
dokumenteras genom förändring av nyckelmätetal som bör finnas utplacerade 
på ett visualiserande sätt omkring i lokalen så att statistik förs över defekta 
produkter ur ett framtida förbättringssyfte.  

6.2.3 Sammanställning – åtgärdsförslag mot flödeshindrande moment 

Verksamhetens mest kritiska utmaningar har delats in i respektive 
resursslöserikategori. Därefter har identifierade rotorsaker som hör ihop med 
utmaningarna åskådliggjorts. Slutligen rekommenderas lämpliga 
förbättringsförslag baserat på litteraturstudier och problemets karaktär för att 
motverka åtgärden. I figur 6.2 har sammanställningen illustrerats i ett 
lättöverskådligt format.   
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Slöserikategori Kritiska utmaningar Identifierade 
rotorsaker Rekommenderad åtgärd

Rörelse
Letar packmaterial och lådor

Ostandardiserat 
arbetssätt.

Bristande arbetsrutiner.
5SUtspridd utrustning

Letar papper
Letar efter rätt kolli

Transport

Lämnar internt gods ofta och oplanerat
Ostandardiserat 

arbetssätt.
Bristande layout

5S.
Spaghettidiagram, förändra sedan layout så att väl-
besökta platser ligger nära varandra och i planerad, 
standardiserad sekvens.

Många stationer för mellanlager
Stationer och mellanlager ligger 
utspridda och långt ifrån varandra i 
lokalen

Lager/Väntan

Skrymmande gods i lokalen

Mycket M.I.A
Bristande rutiner

Administrativt slöseri.

Kontinuerligt enstycksflöde.
Fullt kapacitetsutnyttjande av flaskhalsprocesser.
Minska flaskhalsars cykeltid.
Jämnare bortförsel av färdighanterat material.
5S.
Utför administrativa aktiviteter så tidigt som möjligt.

Minskad framkomlighet.
Stora mellanlager uppstår i väntan på 
att administrativa processer ska bli 
klara.

Oklar 
Kommunikation

Hantering farligt gods fungerar dåligt

Bristfällig eller otydlig 
information till kund/lever-
antör om hur kollin till eller 
från CM och tillhörande 
byggnader ska adresseras.
Bristande kommunikations-
sätt och kommunikations-
möjligheter med extern/in-
tern personal.
Bristande rutiner.

Inför nya SOP:er.
Placera personer inom samarbetande team 

närmare varandra.
5S.

Godspersonal spenderar mycket tid åt 
att statuskontrollera in- och utgående 
leveranser efter att interna eller 
externa kollegor vill veta vart specifik 
artikel befinner sig på godsavdelningen.
Osäkerheter kring inkommande och 
utgående mail.
Berörd personal ej anträffbar.
Spenderar lång tid åt att hantera fel-
levererat gods.
Leverantör/Kund anger inte tillräckliga 
leveransuppgifter.

Defekter

Spenderar lång tid åt karantänproblem 
när skadade apparater ankommer eller 
info tillhörande apparaten är bristfällig.

Information till kund/
avsändare är bristfällig. 
Bristande åtgärdsrutiner.
Ostandardiserat arbetssätt

Inför nya SOP:er, “det ska vara lätt att göra rätt”.
Inled undersökning genom DMAIC-metoden, 
identifiera och förebygg sedan rotorsak.Kompletterande av order eller 

förändring order

Figur 6.2: Sammanställning rekommendationsåtgärder
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6.2.4 Godsavdelningens flaskhalsar 

Godsmottagningens flaskhalsar 

När ankommande gods tagits emot delas flödet upp mellan arbetsteamet på 
godsmottagningen. Den ena ansvarar för ankommande militärt material och 
den andra för civilt material. Efter att en ankommande leverans har lämnats hos 
CM står det ett tag i mellanlager precis innanför porten tills någon av 
godspersonalen har tid att förflytta det in till godsmottagningens avskilda del. 
Ibland sker den förflyttningen direkt och ibland kan det bli stående 10 – 20 
minuter innan tid finns för att göra en grov sortering, som enligt 
godspersonalen sker enligt egna erfarenheter och brukar innebära att godset 
sorteras efter kund. Här blir godset ståendes i väntan på registrering. Allt gods 
som ankommer till CM och dess anslutna byggnader inom området måste 
ankomstregistreras innan materialet kan flöda vidare till nästa mottagare i 
kedjan som affärssystemet Sherpa talar om att godset ska till. Det tar mellan 
fem till åtta arbetstimmar för materialet att röra sig från mellanlagret framför 
registreringsstationen, bli registrerat i affärssystemet, för att sedan överlämnas 
till nästa arbetsprocess och därmed lämna avdelningen. Registreringsprocessen 
blir därför en naturlig flaskhals på godsmottagningen. Det är antal gods per 
tidsenhet som godspersonalen hinner registrera som bestämmer inflödets takt, 
därför är det runt registreringsprocessens kapacitet som flödesoptimeringen 
måste utgå ifrån. Eftersom flödet dessutom är uppdelat mellan de båda 
godsarbetarna som ingår i det ankommande arbetsteamet, ger det upphov till 
två skilda men parallella flaskhalsar. 

Godsavsändningens flaskhalsar 

När en civil apparat har blivit åtgärdad och ”taggad” (certifierad) hämtas den 
upp två gånger om dagen med interna rondturer och placeras i ett mellanlager i 
väntan på att en godspersonal ska bli tillgänglig. Godspersonalen tar en 
opackad apparat på måfå, om inte interna krafter uttryckt brådskan för specifik 
enhet, och inleder paketeringsprocessen. Gods som ska iväg på hellego är redan 
placerade i lådor, för opackade apparater letas en lämplig låda upp. När godset 
är förpackat noteras ordens ”Purshase-nummer” manuellt genom en klisterlapp 
som fästs på lådan, samtidigt som kollits mått och vikt antecknas på 
orderkopian (Delivery Note) som placeras i ett speciellt angivet fack. En 
anställd från förrådsavdelningen kommer med jämna mellanrum och hämtar 
de orderkopior som finns i facket och skapar från den en TR som inleder en 
administrationsprocess i systemet. Paketet som nyligen blivit förpackat placeras 
i ett mellanlager i väntan på att administreringsprocessen ska bli klar, som 
avslutas med att DHL bokar en hämtning för paketet. Från att ett kolli placerats 
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i mellanlager tills frakt har bokats och paketet blivit upphämtat är ledtiden som 
kortast två timmar och som längst två dagar, för icke farligt gods. 
Administreringsprocessen har därmed identifierats som godsavsändningens 
flaskhals. När frakt bokats har godspersonalen en begränsad tid på sig att hinna 
skriva ut fraktsedel och transportetikett för att fästa på varje enskilt paket innan 
leveransen hämtas upp. Avsändning brukar ske på eftermiddagen i flera 
omgångar eftersom DHL kontinuerligt bokar hämtningar vartefter deras inkorg 
med arbeten från CM byggs upp (Litander, DHL-kontakt, 130524). Under ett 
intervall av två timmar kan uppåt fyra hämtningar ske med mer eller mindre 
mellanrum vid arbetsdagens slut. 

 

6.3 Future State Mapping 
 

För att inleda en FSM måste kartläggaren, enligt Keyte och Locher (2008), ställa 
sig frågan ”Vad behöver kunden egentligen”. När arbetsteamet sedan har 
definierat kundens behov, måste de sedan bestämma sig för vilken ledtid som 
processen ska uppnå (Keyte & Locher, 2008). Stora delar av utformandet av det 
framtida läget, har utförts utan arbetsteamets samarbete. Denna FSM bör därför 
endast ses som en rekommendation för hur det framtida flödet på CM:s 
godsavdelning kan se ut om nuvarande läge omvandlas till ett framtida läge 
baserat på tillämpbara flödesteorier. Verksamhetens logistikchef bör därför 
överväga att tillsammans med godspersonalen komma överens om en 
gemensam förbättringsplan, förslagsvis med denna FSM som underlag. 
Kartläggaren har valt att fokusera utförd FSM ur ett kortsiktigt perspektiv. Det 
betyder med andra ord, att endast sådana förändringar som bidrar till ett 
smidigare flöde och som kan ske snarast, har behandlats i kartläggningen. 
Flödet måste alltså anpassa sig efter vissa fasta aktiviteter som inte går att ändra 
på i dagsläget och som i många fall också blir flödets flaskhals. Denna 
kortsiktiga approach grundar sig i det kritiska läge avdelningen befinner sig i. 
Enligt Lindström (130425) vill enheten tackla problemet på en gång och inleda 
förändringsarbetet snarast med de resurser som finns tillgängliga. Detta för att 
snabbt komma närmare det kortsiktiga målet - 20 dagars genomsnittlig 
genomloppstid. För att lyckas med det har enheten ställt krav på 
godsavdelningen att ankommande artiklar ska vara på plats hos intern 
mottagare inom fyra timmar. Likaså ska apparater som placeras på utgående-
hyllan i produktionen skickas iväg till extern mottagare inom fyra timmar. Det 
fastställer de villkor som ska gälla för önskad ledtid i vår FSM, som enligt Keyte 
och Locher (2008) måste bestämmas.  
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6.3.1 FSM nivå 2 – godsavdelningens generella inflöde 

Inleveranser som kommer i hög frekvens under korta intervaller varje dag har 
uppfattats som ett problem på godsmottagningen. Tyvärr så går det inte styra 
när inleveranser ska ske, vilket ofta innebär att många fraktbolag kommer med 
sina leveranser samtidigt och vi ser därför en ojämn inflödesfrekvens till 
godsmottagningen. Vad som händer därefter har godspersonalen däremot helt 
och hållet kontroll över själva, vilket vi kan utnyttja för att jämna ut 
genomflödet och bestämma takten för efterföljande processer inom 
verksamheten.  

Flödet som från början såg ut som en omöjlighet att greppa, har efter utförda 
studier istället visat sig vara en förutsättning som många verksamheter strävar 
efter. Utförda intervjuer har visat att personalen inom verksamheten ser på den 
höga produktmixen som någonting negativt, medan det i själva verket borde 
ses som verksamhetens styrka. Det gör att ett enstycksflöde är väldigt 
kompatibelt att införa på CM, eftersom varje order är unik och måste behandlas 
individuellt. Enstycksflödet anses som det mest optimala inom lean, eftersom 
det undviker behovet av batcher som oundvikligen leder till slöserier. När varje 
process endast behandlar en artikel i taget, behöver inget annat göras än vad 
som verkligen måste göras. Aktiviteten måste endast tillfredsställa en artikel och 
inte försöka tillfredsställa behovet för flera artiklar på samma gång.  

Den stora förändringen i det rekommenderade framtida läget, är slopandet av 
flödesuppdelningen av militära och civila/PEP artiklar godspersonalen 
emellan. Ett enstycksflöde måste vara så flexibelt som möjligt, det bidrar inte en 
uppdelning till. Dessutom har godsmottagningens flaskhals lokaliserats vid 
uppdelningens början, vid registreringsprocessen. Istället för att ha två 
flaskhalsar, är det smidigare och lättare att planera och styra flödet om det går 
att sammanföra dessa för att istället bara ha en. Genomflödet blir även mindre 
känsligt för variationer, eftersom kollifrekvensen genom flaskhalsen inte är 
beroende av kollits karaktär, det vill säga huruvida godset är militärt eller inte, 
och reducerar problemet med fluktuationer på marknaden. Vi har också för 
första gången möjlighet att införa takttid, eftersom vi nu vet vilken 
registreringsfrekvens som flaskhalsen måste uppfylla varje dag för att klara 
målen för uppsatta ledtider på avdelningen. Beroende på marknadens 
efterfrågan kan taktiden höjas eller sänkas för att klara av uppsatta mål. Det 
kräver dock noggrann och daglig dokumentation av orderstatistik så att 
takttiden snabbt kan ändras för att möta fluktuationer på marknaden. Större 
samarbete med CS-avdelningen måste införas.  
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Nu när fördelarna med enstycksflödet förklarats är det dags att beskriva hur 
arbetet ska ske praktiskt. Till att börja med måste mellanlager som är möjliga att 
eliminera också elimineras eller kraftigt reduceras, vi har förklarat betydelsen 
av lagerreducering tidigare i kapitel 3.2 och 6.2. Mellanlagret som uppstår efter 
avlastning av inleverans, som en kort tid blir ståendes innanför porten, måste 
elimineras. Det genomförs lättast genom att överordna sorteringsprocessen 
direkt när en ny leverans tas emot. Nytt arbete eller fortsättning av påbörjat 
arbete får inte återupptas förrän leveransen har transporterats in till 
godsmottagningens lokal och sorterats efter operatörens önskemål. 
Sorteringsprocessen bör dock med fördel vara utformad efter en gemensam 
överenskommen standard som säkerställer ett FIFO-flöde (First In First Out). 
Inför en ny S.O.P genom 5s för att tydligt visualisera och beskriva 
sorteringsprocessen. Denna S.O.P ska operatörerna själva utforma så att alla 
förstår processen, eftersom det nu till skillnad mot förut är fler än en person 
som hanterar inflödet.  

När inkommande material har samlats i mellanlager framför 
registreringsprocessen ska leveranser prioriteras efter den ordning dem har 
levererats. Det sker genom FIFO och bör införas för att säkerställa flödets 
jämnhet vid alla dagens tidpunkter. Det är nu som enstycksflödets villkor börjar 
gälla. Enligt Womack och Jones (2003) ska en artikel i taget hanteras i processen 
om möjligt. Fokus ska ligga på maximalt genomflöde, inte maximalt 
kapacitetsutnyttjande (Goldratt, 1998). Flexibiliteten är viktig, många 
processvarianter försvårar uppehållandet av enstycksflöde. På 
godsmottagningen är grundprocesserna likadana för alla kollin, det enda som 
ändras är orderunderlaget som varierar från kund till kund. Annars sker 
registreringsprocessen alltid genom att artikeln packas upp och kontrolleras 
fysiskt så att part- och serienummer på apparaten stämmer med vad orden talar 
om (detta steg utförs inte för förrådsmaterial). Sedan ankomstbekräftas artikeln 
genom registrering i affärssystemet för att sedan stämpla ordern (och i vissa fall 
scanna en kopia till andra enheter). Sedan talar affärssystemet om vart artikeln 
ska (om all leveransinformation är komplett) och operatören placerar artikeln i 
det utgående mellanlager artikeln ska lämna godsmottagningen med. Denna 
process måste genomföras för allt gods som levereras till CM, därför byggs 
mellanlager framför registreringsprocessen upp relativt fort, vi har därmed en 
flaskhals (som vi tidigare har konstaterat). Det är inte heller nödvändigtvis ett 
negativt fenomen. Eftersom flaskhalsen är så tydlig (mellanlager spenderar för 
tillfället upp till åtta timmar i mellanlager framför registreringsprocessen) kan 
vi utgå från följande antagande: ”Antal artiklar som kan registreras per tidsenhet i 
registreringsprocessen, sätter takten för godsmottagningens totala genomflöde”. Med 
andra ord måste flaskhalsens kapacitet utnyttjas mer eller processen utföras 
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snabbare för att genomflödet ska öka, som i sin tur leder till minskad ledtid 
material spenderar i godsmottagningen. Läsaren påminns återigen om att 
endast en artikel i taget ska processeras genom flaskhalsen och att processen 
genast måste avbrytas om fel uppstår, för att förklara och belysa detta hänvisas 
läsaren till figur 6.1 och analogin om det japanska skeppet. Nu när flaskhalsen 
har identifierats måste beslut tas om hur den ska utnyttjas. Goldratt (1998) 
påminner också om att den måste hållas igång hela tiden och att den måste 
skyddas med en tidsbuffert. Stort mellanlager framför flaskhalsen finns, så det 
finns potential att hålla registreringsprocessen igång hela tiden. Alla andra 
resurser ska underordnas flaskhalsen och alla inblandade måste vara 
införstådda med detta villkor. Därför har införandet av ett allmänt villkor 
föreslagits framför flaskhalsen som en initierande åtgärd för att påminna 
personalen om registreringsprocessens värde för genomflödet, fram tills att 
personalen får rutin på det nya arbetssättet. 

VILLKOR 
”Registreringsprocessen” 

DENNA CYKEL MÅSTE BEARBETAS AV 
MINST EN PERSON VID ALLA TIDPUNKTER 

UNDER DAGEN OM INTE GODTAGLIGT SKÄL 
EFTER ÖVERENSKOMMELSE FINNS ELLER 

ARTIKLAR ATT REGISTRERA ÄR SLUT. 

 

Vidare lyder regeln ”När material har behandlats i begränsningen ska det 
förflyttas därifrån så fort som möjligt samtidigt som flödet till begränsningen 
förbättras. Minimera partistorleken för att maximera flödet” (Goldratt, 1998). 
Alltså måste vi se till att nästa arbetssteg, bortförsel av artiklar som har 
registrerats, sker så fort som möjligt. Studiens avgränsningar tillåter endast 
behandla material som rör sig internt inom byggnaden, därför blir ”rondvagns-
processen” aktuell. Idag sker ronder två gånger varje dag vid fasta tider. För att 
jämna ut flödet måste registrerat gods föras vidare med jämnare takt än så, med 
nuvarande metod begränsar CM sig själva genom att bara tillåta att material 
flödar vidare genom verksamheten två gånger om dagen med fem timmars 
mellanrum. Någon undersökning om hur detta praktiskt skulle kunna ske har 
inte utförts i studien. Men problemet rekommenderas starkt att lösas på annat 
sätt, en ny lösning bör arbetas fram på CM gemensamt med alla inblandade 
avdelningar. Det är bland annat inte fördelaktigt att personal från just 
godsmottagningen ansvarar för rondturerna som det i dagsläget utförs av. Det 
minskar flaskhalsens kapacitet tillfälligt när personen är ute och går ronden 
istället för att hantera inkommande material. Utflödet från godsmottagningen 
måste utjämnas för att få full effekt av flaskhalsens utnyttjande. För 
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distribuering av apparater som inte ska med rondvagnen har 5s-aktiviteter 
föreslagits för att strukturera och sortera upp de olika mellanlager material 
distribueras ut med. Det måste bli tydligare och mer lättförståligt (ökar 
flexibiliteten) och finnas närmare till hands, alltså måste dessa mellanlager 
placeras mer strategiskt i förhållande till registreringsstationen så att rörelse- 
och transportslöserier reduceras. För defekta artiklar som hamnar i karantän, 
ska ny S.O.P införas i samförstånd med alla inblandade avdelningar enligt 
exemplet som togs upp i kapitel 6.2.2. Ett avbrott i registreringsprocessen ger 
effekt i hela systemet och vi påminns återigen om att ”en förlorad timme i en 
flaskhals - är en förlorad timme i hela systemet”. 
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6.3.2 FSM nivå 2 – godsavdelningens civila utflöde 

I godsavsändningens FSM finns nu även verkstadsavdelningens sista utpost 
med, ”Out. Component Shelf”, till skillnad mot förut i CSM:en. Detta för att det 
civila utflödets administreringsprocess ska kunna inledas så fort som möjligt. 
Inkommande avdelning lider av ett annat problem till skillnad mot 
godsmottagningen. Avdelningen har mycket stora administrativa slöserier och 
därför måste problemet tacklas på ett annat sätt. Administreringsprocessen är 
ett nödvändigt ont, som måste genomföras för att uppsatta regler och 
systemdokumentationer ska följas. När ett paket skickas iväg är det viktigt att 
ingenting går fel, eftersom det oftast handlar om högteknologiska apparater 
värderade till stora summor som ska fraktas. Av de beslut som tidigare har 
fattats av Saab angående leveranssätt, måste godsavsändningen rätta sig efter. 
Det beslut som har störst effekt på godsavdelningen, är det faktum att DHL ska 
ta hand bokningen för civilt avgående frakter från CM. Varje bokning sker 
individuellt och är unik (Litander, DHL-kontakt, 130524), därmed är även det 
civila utflödet kompatibelt med ett kontinuerligt enstycksflöde. Innan vi 
kommer till vad det innebär för godsavsändningen måste det klargöras vilken 
roll DHL har i det civila utflödet.  

En färdigpackad apparat redo att gå iväg till kund eller underleverantör, kan 
givetvis inte skickas iväg förrän en frakt är bokad. Med det sagt måste 
bokningen av frakt ske så fort som möjligt om ledtiderna ska ha en chans att 
reduceras. Flödet måste planeras efter dessa icke förändringsbara aktiviteter. 
Flaskhalsen för godsavsändningen har tidigare identifierats till ”bokning av 
frakt”. Därmed måste godsavsändningen se till att det alltid finns apparater för 
DHL att boka. Men för att DHL ska kunna boka en frakt krävs viss 
administrering från CM:s sida för att göra försändelsen bokningsbar. Det görs 
genom skapandet av en TR (Transport Request, fraktunderlag) och den 
processen har godsavdelningen helt och hållet själva kontroll över. I dagsläget 
kommer apparater ner från verkstadens ”Out. Component Shelf” med ronderna 
och hamnar i civilhyllan. Därefter packar godspersonalen försändelsen och när 
det är klart inleds hela administrationsprocessen med skapandet av TR. För mer 
ingående information om hur processen utförs idag, se kapitel 4.2.5 ”CSM nivå 
2 – godsavdelningens civila utflöde”.  

För att DHL ska kunna boka frakt krävs det att kollits mått och vikt noteras i 
TR:en genom speditionssystemet SCI, en överlämning till sker alltså mitt i 
administreringsprocessen för att alla parametrar DHL måste ha ska finnas med. 
Den överlämningen vill vi undvika eftersom det genast uppstår flera slöserier. 
Här kan den Gyllene Regeln tillämpas: försena aldrig ett värdeskapande steg till 
förmån för ett icke värdeskapande steg (även om det ibland är nödvändigt) – försök 
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istället utföra sådana steg parallellt (Bicheno, 2009). En verksamhet ska alltså 
sträva efter ett kontinuerligt flöde där produkterna eller tjänsterna rör sig 
framåt med jämn takt. Det mest optimala anses vara när informationsflödet och 
materialflödet är synkroniserat (Bicheno, 2009). För att lyckas med det måste 
den administrerande processen inledas så fort som möjligt, eftersom det är den 
som reglerar materialflödet och släpper apparater vidare.  

Tidigare nämnde vi att skapandet av TR:en är vad som initierar 
administrationsprocessen och det är även den delen godsavdelningen har 
kontroll över själva. Därför måste den skapas så tidigt som möjligt. Av den 
anledningen är det avdelningsöverskridande mellanlagret ”Out. Component 
Shelf” från verkstaden med som FSM:ens inledande process. När en ny apparat 
har åtgärdats, blivit ”taggad” av ingenjören och sedan placerad på utgående 
hyllan i verkstaden måste TR:en skapas direkt. Vi kommer därför dela upp 
administrationsflödet i två delar. Den första delen av administrationsflödet 
innehåller statusändring ”Complete” i Sherpa och skapandet av TR. Det finns 
inget behov av att apparaten måste vara packad för att utföra dessa två 
administrationssteg och kan därför utföras innan och/eller parallellt med 
materialflödet vart eftersom åtgärdade apparater transporteras till 
godsavsändningen från verkstaden. Målet är att en TR ska vara skapad redan 
innan apparaten börjar packas. En kanban-signal från förrådet (som dem i 
samarbete med godsavsändningen måste arbeta fram ett tillvägagångssätt för) 
där TR:en skapas, visar att det finns opackade apparater som det utförts TR för. 
Det är sedan den informationen som hjälper godspersonalen att välja vilket 
paket som ska förpackas. Med det nya värdeflödet får alltså endast apparater 
som det skapats TR för packas.  

Vad detta leder till är att informationsflödet och materialflödet utförs parallellt 
fram tills bokningen av paketet ska ske. Flödet blir jämnare, mer kontinuerligt, 
tydligare och mer synkroniserat som tillsammans ökar genomflödet och 
därmed reducerar ledtiden. Vi slipper även den extra överlämning som krävs 
för att skriva in mått och vikt efter att TR:en är gjord. TR:en är redan skapad när 
paketet förpackas och mått och vikt kan föras in direkt när packningsprocessen 
är klar. Införandet av mått och vikt bidrar med den sista informationen DHL 
behöver för att göra en bokning, eftersom alla civila avsändningar numera 
autosubmittas i exportkontrollen och går automatiskt direkt till DHL. Därefter 
är det bara hoppas på att DHL bokar frakt så fort som möjligt, vilket dem enligt 
Litander (130524) också gör kontinuerligt vartefter bokningsförfrågningar 
kommer in. Det är därför viktigt att det alltid finns bokningar för DHL att 
utföra, eftersom det är där flaskhalsen lokaliserats och dess kapacitet bör enligt 
Goldratt (1998) alltid utnyttjas för att säkerställa optimalt genomflöde. Därmed 
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måste bokningsförfrågningar matas in i systemet kontinuerligt vartefter nya 
försändelser kommer in till godsavsändningen. Det innebär att 
förpackningsprocessen måste vara igång hela tiden, eftersom den avslutas med 
att föra in mått och vikt som är den sista parametern DHL behöver. På samma 
sätt och av samma anledning som på godsmottagningen rekommenderas ett 
allmänt villkor införas för att säkerställa att personalen till en början är 
införstådda med förpackningsprocessens värde för hela systemet: 

VILLKOR 
”Förpackningsprocessen” 

DENNA CYKEL FÅR INTE AVBRYTAS 
FÖRRÄN ALLA DAGENS HÄMTNINGAR 
BOKATS AV DHL, APPARATER MED TR-
UNDERLAG ÄR SLUT I  CIVIL-HYLLAN 
ELLER VID GODTAGLIGT SKÄL EFTER 

ÖVERENSKOMMELSE. 
 
”När material har behandlats i begränsningen ska det förflyttas därifrån så fort 
som möjligt samtidigt som flödet till begränsningen förbättras. Minimera 
partistorleken för att maximera flödet” (Goldratt, 1998). Godsavsändningen har 
ingen kontroll över förflyttandet av material ur mellanlagret, den hastigheten 
kan bara DHL kontrollera. Däremot kan vi kontrollera flödet till begränsningen. 
Det bör ske i så jämn takt som möjligt och i så små partier som möjligt. Återigen 
begränsas CM av rondturerna, som endast tillåter att apparater transporteras i 
större partier två gånger om dagen till godsavsändningen. CM rekommenderas 
att en ny lösning arbetas fram för hur materialflödet från verkstadsavdelningen 
till godsavdelningen skulle kunna jämnas ut och sker med fördel genom 
samarbete mellan Engineering, som utför sista steget ”taggningsprocessen”, och 
godsavdelningens personal för att uppnå detta.  

Intern personal utanför godsavdelningen, som vill ha apparater skickade 
samma dag, bör informeras om en tid paketering senast kan ske. Eftersom alla 
leveranser hämtas upp av diverse fraktbolag mellan vissa timmar på 
eftermiddagen, måste en standard upprättas om när bokningsförfrågan senast 
kan ske för att garantera leveransens frakt samma dag. Godsavsändningen 
rekommenderas att utforma en sådan standard tillsammans med DHL. Övrig 
personal måste dock vara införstådda med att en sådan standardtid inte får 
missbrukas, utan att jämna bokningsförfrågningar löpande under dagen är att 
föredra och bör ligga i alla anställdas intresse om man vill att genomflödet ska 
optimeras.  

När bokning sedan har utförts av DHL sker utskrift och påklistring av 
fraktsedlar och transportetiketter som vanligt innan paketen lastas på 
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respektive fraktbolags vagn redo för upphämtning. Införandet av 5s 
rekommenderas vid mellanlagret så att utskrivna frakthandlingar fort paras 
ihop med rätt paket. Övriga införanden av 5s-aktiviteter och SOP:er har 
illustrerats i FSM:en där det anses lämpligt i godsavsändningens olika 
processer.   
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Future State Map - Avgående godsavdelning
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6.3.3 Analys FSM 

Enligt Womack och Jones (2003) innebär det tredje och sista steget att slöserier, 
kasseringar och avbrott måste elimineras eller kraftigt reduceras, för att låta det 
nya värdeflödet flöda kontinuerligt. Värdeflödet bör därför förberedas på 
förändringen genom att först motverka de mest kritiska utmaningar som 
framkommit under studien, dessa har tidigare åskådliggjorts i figur 5.11 och 
5.12. När identifierade slöserier reducerats, eliminerats och i bästa fall 
förebyggts, kan de förslag som FSM:en visar införas. Om resursslöserier 
motverkas och förebyggs, kommer det frigöra resurser som kan användas till 
att öka genomflödet (Bicheno, 2008). Det är dock upp till godspersonalen själva 
att arbeta fram ett praktiskt arbetssätt utifrån de flödesförslag som 
rekommenderats i FSM:en, det är bara dem som kan införa nya metoder som är 
kompatibelt med deras arbetssätt. Förhoppningen är att frigörandet av resurser 
genom reducering av slöserier, kan användas till att avvara tid åt att 
kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. Exempelvis måste personalen 
på godsmottagningen lära sig varandras tidigare uppdelade flöden för att 
införandet av ett enstycksflöde ska fungera, eftersom förslaget bygger på 
flexibilitet. På lång sikt är målet att all personal på godsavdelningen ska kunna 
utföra alla arbetsuppgifter, det är då de största fördelarna av lean kan uppnås. 
S.O.P:er är ett måste för att det ska bli möjligt tillsammans med ytterligare 
visualisering och ökad tydlighet i alla arbetsmoment. När slöserier reducerats 
tillräckligt för att införa ett kontinuerligt enstycksflöde och personalen blivit 
tillräckligt flexibel, kan takttid introduceras.  

Hur takttid fungerar finns beskrivet i detalj i kapitel 3.3.1 och är det överlägset 
bästa verktyget mot ett jämna ut och synkronisera en verksamhets värdeflöde 
(Laraia, Patricia, Moody & Hal 1999). För att införa ett taktat flöde är det viktigt 
att fastställa hur lång tid varje arbetsmoment tar. Det är rekommenderat att 
detta utförs av godspersonalen själva och inte av utomstående, då det 
uppmuntrar en känsla om ägande och undviker känslor om misstänksamhet 
(Bicheno, 2009). När alla arbetsmoment har mätts, kan deras tider synkroniseras 
mot varandra, vilket för vissa betyder minskad kapacitetsutnyttjande och för 
andra ökat utnyttjande. Det viktiga är dock att ingen process cykeltid är längre 
än takttiden. Om taktiden måste sänkas för att hinna med efterfrågan så att den 
sjunker under längsta process cykeltid, måste kapaciteten hos den processen 
ökas. Det görs lättast genom att tillsätta mer arbetskraft på det momentet och 
därför är det så viktigt att personalen blir mer flexibla innan takt införs.  

När takttid har implementerats med lyckat resultat har det förutom fördelen 
med ett balanserat och jämnare värdeflöde, även den värdefulla egenskapen att 
verksamheten snabbt kan anpassa genomflödets hastighet mot marknadens 
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efterfrågan, något som är mycket användbart för verksamheter som upplever 
stora fluktuationer i beställningsfrekvens, där CM inte är något undantag. För 
att visa hur takttid skulle kunna fungera på CM, följer här en demonstration 
med godsmottagningen som exempel. Verklig statistik över genomsnittlig 
kollifrekvens som passerar godsmottagningen varje dag har använts i exemplet 
(från samma statistik som användes vid uträkning av orderfördelning i kapitel 
4.2.3).  

 

För att möta efterfrågan får varje arbetsmoment inte ta mer än 9,8 minuter. Det 
innebär att minst ett kolli måste gå igenom registreringsprocessen ungefär var 
10:e minut (eftersom det arbetsmomentet tar längst tid per kolli att utföra) för 
att lyckas möta efterfrågan, förutsatt att en person skulle ägna all sin arbetstid 
åt att bara registrera inkommande artiklar. Problemet är att personalen på 
godsmottagningen har andra arbetsuppgifter och andra arbetsstationer att 
sköta också, de kan inte spendera all sin tid åt att registrera inkommande 
artiklar hela tiden. Förhoppningen är då att den andra personens arbetstid ska 
räcka till för att utföra andra nödvändiga moment, eftersom dem är två 
personer som arbetar på godsmottagningen. Men arbetssysslan blir väldigt 
monoton om bara en person skulle registrera artiklar hela arbetsdagen, så 
rekommendationen är att personalen byts av flertalet gånger under dagen så att 
arbetet blir varierat. Någon måste ju ta emot leveranser, fördela registrerade 
artiklar, skicka inrikesgods och köra truckleveranser som exempelvis också 
ingår i godsmottagningens arbetsuppgifter. Ju mer slöserier som reduceras, 
desto mer tid får personalen över till att utföra sådana värdeskapande moment. 
Se även bilaga 6.1 för fullständig statistisk fördelning över godsavdelningens 
passerande kollifrekvens. 

Ytterligare ett problem som har tagits upp tidigare, är hur materialet bakom och 
framför flaskhalsar ska kunna transporteras till eller från processen med 
jämnare mellanrum. I dagsläget är lösningen ronder, något som CM på lång 
sikt bör avskaffa. Enligt Bicheno (2009) är all materialhantering ett slöseri, men 

Tillgänglig arbetstid = 480 minuter per skift per man (8 timmars effektiv 
arbetstid). 

Genomsnittlig kollifrekvens  
inkommande gods =   48,8 kollin per dag (Sherpa, 2013a). 

Takttid inkommande gods =  480/48,8  

Takttid inkommande gods = 9,8 min 
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istället för att icke värdeadderande arbete sprids ut bland flera operatörerer, 
kan slöseriet koncentreras till en materialhanterare, som blir en del av flödet. 
Materialhanteraren ska följa en fastställd standardiserad rutt, plocka 
komponenter i mellanlager och transportera dem vidare till nästa 
arbetsmoment och vidarebefordra eventuella kanban-signaler. Syftet med 
införandet av en sådan tjänst är att jämna ut takten i flödet samtidigt som 
materialhanteraren känner till sin rutt så pass väl att problem och avvikelser 
inom hans värdeflöde och därmed det totala värdeflödet, upptäcks fort och kan 
vidarerapporteras till ledningen. Regelbundenheten skapar även tillit för 
operatörerna som servas. En sådan tjänst är eventuellt möjlig att införa utan att 
tillföra extra resurser, om CM lyckas reducera slöserier tillräckligt mycket för 
att frigöra personalkapacitet som istället kan användas till detta ändamål. 

6.3.4 Flödesexperiment 

För att demonstrera vilken effekt ett utjämnat, balanserat och synkroniserat 
flöde skulle kunna ha på godsavdelningens ledtider om arbetet utfördes enligt 
samma sekvens som FSM:en beskriver, utfördes ett experiment på 
godsavsändningen där varje överlämning utfördes i den sekvens den framtida 
flödeskartan visar. Varje överlämning manipulerades även till att ske utan att 
spendera tid i mellanlager, för att undersöka hur mycket total ledtid minskar 
om flödet hade varit synkroniserat. Experimentet utfördes av förrådspersonal 
Camilla (som utför alla TR på CM) flertalet gånger under intervallet 130429 – 
130528.  

Camilla bad Engineering underrätta henne så fort en ny civil apparat hade blivit 
färdigåtgärdad, taggad och redo att skickas iväg till kund. Direkt skapade 
Camilla en TR för ordern. När den var utförd gick hon med apparaten till 
godsavsändningen, där godspersonalen packade apparaten och avslutade med 
att skriva in mått och vikt i TR:en genom SCI. Några av tillfällena utfördes 
innan automatisk exportkontroll hade införts och ordern var då tvungen att bli 
godkänd där innan bokning kunde ske. Sedan gick ordern automatiskt vidare 
till DHL som skapade en bokning. För att manipulera ett synkroniserat flöde så 
gott det går, ringde Camilla till exportkontrollen och därefter DHL, för att be 
dem godkänna och boka försändelsen så fort som möjligt. Nedan följer en tabell 
som visar ett urval för olika apparatstorlekar och dess respektive totala ledtider 
som experimentet resulterade i. Den totala ledtiden för respektive apparat, 
räknades från att apparaten lämnade ”Out. Component Shelf” på 
verkstadsavdelningen tills att DHL hade bokat frakt och paketet stod klart på 
godsavsändningen i väntan på att paketet skulle bli upphämtat. 
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Apparatstorlek Exportkontroll Total ledtid 
Normal Ja 45 min 

Stor Nej 30 min 
Liten Nej 20 min 

Tabell 6. 2 Resultat flödesexperiment 

(Henneberg, TR-ansvarig, 130528) 

När apparaten var packad och färdigbokad fick den dock snällt stå och vänta på 
att bli upphämtad. På godsavsändningen kan upphämtningstiderna inte 
kontrolleras utan alla fraktbolag kommer under ett tidsintervall på 
eftermiddagen, som tidigare nämnt. Vad experimentetet däremot talar om, är 
att potentialen för att skicka iväg en apparat samma dag som den har blivit 
färdigåtgärdad och certifierad, finns internt inom avdelningen med nuvarande 
resurser. Nuvarande ledtid från verkstad till upphämtning av frakt är mellan 
1,5 – 3 dagar. Det ska dock tilläggas, att om leveransen innehåller farligt gods, 
hjälper ingen omstrukturering i flödet. Det tar då ”ett par dagar” enligt 
personalen, innan den administrationsprocessen slutförts. 

Genom att låta material och information flöda som svar på frågan: ”Hur kan vi 
låta värdet flöda så att en process blir klar endast då den efterföljande processen påbörjas 
på nytt?” uppnås det enligt Rother och Shook (1999) ett kontinuerligt flöde. Det 
är precis vad det framtida flödet ska försöka eftersträva och vad experimentet 
demonstrerar. Genom en sådan balansering, utjämning och synkronisering av 
flödet - minskar tiden material och information spenderar i fysiska eller 
elektroniska mellanlager drastiskt, och därmed minskar den totala ledtiden. 
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6.4 Benchmarking: Lean-arbetet i modifieringshangaren 
för Jas 39 Gripen 
 

Mängden litteratur som handlar om hur lean ska utföras och implementeras är 
stor. Ännu större är det hav av böcker som hävdar sig tillhandahålla de bästa 
ledarskapsmetoderna för att leda och driva igenom förändringar. Den här 
studien har valt undvika den metoden. Istället ska praktiska kunskaper som 
kommer direkt från verkliga arbetsplatser och som i slutändan gör förändringar 
möjliga på riktigt, ligga till grund för de implementeringsstrategier som 
föreslås. Saab har en unik företagskultur, att försöka anpassa den mot 
”universala” teorier riskerar leda till att förändringar går trögt, blir 
tidskrävande och får dålig respons. Med ett så stort företag är chansen god att 
den unika erfarenhet som krävs att driva igenom förändringar redan finns inom 
företaget, dessutom speciellt anpassat och beprövat för personal inom Saab. Det 
finns flera enheter där lean-arbetet kommit långt. En utav dessa enheter är 
Gripens modifieringshangar i Linköping. Där har lean-filosofin använts flertalet 
år, men vägen dit har inte varit lätt. För att ta reda på vilka svårigheter som kan 
förväntas stötas på under lean-implementeringen och hur dessa på bästa sätt 
hanteras och övervinns, intervjuades hangarens produktionsledare, Jonas Elvin, 
som har lett hangarens arbete framåt och infört förbättringar kontinuerligt de 
senaste åren. 

 

Innan lean infördes var verkstaden rörig och skrymmande gods stod överallt på 
olämpliga ställen i hangaren. Personal hade inte koll på sina verktyg och fick 
spendera mycket tid åt att leta efter grejer. Idag har allt som inte används 
kontinuerligt plockats bort helt och hållet. Lager har minskat dramatiskt och 
inget kvarliggande gods tillåts i hangaren. Allting beställs endast när det 
behövs, inte innan. Jonas menar att det är vad lean i grunden handlar om, att ta 
bort allting som egentligen inte behöver göras. Både personliga och 
gemensamma verktyg har sin enskilda plats på arbetsstationerna, som 
strukturerats om för att vara så lätta att förstå och hitta i som möjligt. Idag vet 
mekanikerna exakt vilket verktyg som ligger vart och för att säkerställa 
ordningen måste personal gå igenom sina verktyg varje dag innan de får gå 
hem. Varje fredag ska alla arbetsteam dessutom gå igenom hela arbetsplatsen 
grundligt så att arbetssättet uppehålls.  

Även förbättringsarbetet har utvecklats genom implementeringen. Varje 
morgon inleds dagen med ”daglig styrning”, där en dagjournal strikt följs. Där 
tas praktiska saker upp om exempelvis nya plan anländer. Men även 
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kortsiktiga och långsiktiga problem tas upp oavsett storlek, som man sedan 
kontinuerligt försöker lösa för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. 
När ett problem har lösts är det ibland en god idé att införa nya standarder för 
att undvika problemet i framtiden, något som lean också har hjälpt till med. Var 
14:e dag har enheten ett förbättringsmöte, där problem ständigt tas upp och 
lösningar arbetas fram av deltagarna. Förutom Jonas och hans 
produktionstekniker, ingår en representant från varje arbetsteam för att alla på 
enheten ska få fram sina åsikter och kunna bidra med idéer för ett förbättrat 
arbete. Det skapar ständiga förbättringar och är en viktig del av det vardagliga 
arbetet i verksamheten.  

 

Foto: Jan Cadil. Copyright Gripen International.  
Hämtat från http://www.saabgroup.com/, Image bank.  

Inkörsporten till lean inleddes med implementeringen av 5s genom hela 
verksamheten. Reaktionerna var starka och inte alls särskilt positiva till de 
förändringar implementeringen innebar. ”Varför ska vi hålla på med sånt där, 
städa kan vi väl göra ändå?” var vanliga frågor från personalen. Mycket tid fick 
ägnas åt att förklara konceptet, som än idag inte alla förstår helt och hållet. 
 ”Det tar tid att förändra ett arbetssätt och det får man räkna med. Om chefer 
eller andra ledare tar tag och styr rodret själva, är man säkerligen ute på hal is. 
Det går inte att bara gå ut och säga att 5s ska införas och förklara hur man gör, 
utan att redogöra ordentligt vad poängen med förändringen egentligen är”.  
Det är enligt Jonas den stora utmaningen med att införa lean, att få med sig alla 
och att alla förstår varför man gör det. Det tar olika lång tid för folk att få in 
tänket, det är oundvikligt och man måste ha tålamod.  

Så här några år senare är stämningen och mottagligheten för förändringar 
mycket bättre i gruppen, förklarar Jonas.  
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”Om det exempelvis tillkommer nya verktyg som behövs i produktionen, så 
tänker folk efter och undrar vart dem ska få plats någonstans. Det är ett helt 
annat tänk idag mot vad hur det var förut, då hade verktyget säkerligen 
hamnat på första bästa bordsyta istället. Även om säkerhets- och kvalitetstänket 
alltid har funnits där, eftersom det trots allt är flygande farkoster det handlar 
om, så har lean ökat medvetenheten och betydelsen bakom tänket. Att 
personalen förstår poängen bakom förändringar är jätteviktigt. Alla ska också få 
tycka och framföra sina åsikter utan kritik, det finns inget rätt och fel. Den 
känslan är viktig att sprida genom gruppen” förklarar Jonas vidare. 

Under implementeringen av lean är det som ledare, enligt Jonas, viktigt att 
lyssna och komma med idéer, men också vara tydlig med att det inte är något 
projekt som ska genomföras, utan ett arbetssätt som ska upprätthållas 
kontinuerligt i det mesta som görs. På frågan om hur Jonas hade genomfört 
implementeringsarbetet idag, om han hade fått chansen att göra om det igen, 
svarar han, ”att samtal inledningsvis hade gjorts med några väl utvalda ur 
personalen som man vet är mottagliga för förändringar. Dem hade i sin tur 
kunnat sprida budskapet vidare till andra medarbetare och skapat en mer 
smärtfri och effektiv övergångsfas. Man kan visserligen informera om tänket 
och att det är så ledningen vill att verksamheten ska jobba. Men att börja med 
att gå på dem som verkligen vill förändra, det tjänar man mycket på”. (Elvin, 
Produktionsledare OTTMFD, 130527). 

Jonas avslutar med en stående inbjudan till CMs godspersonal att komma på 
besök till Gripens modifieringshangar. För en verksamhet som inte har arbetat 
med lean tidigare, kan besök hos andra väl fungerande lean-arbetsplatser bidra 
med inspiration. Genom att se de konkreta fördelarna och prata med annan 
personal som har liknande arbetsuppgifter fast i en lean-organisation, är det 
lättare att förstå poängen och tankesättet bakom filosofin samt inse vilka 
fördelar som kan uppnås om verksamheten lyckas implementera arbetssättet. 
Så istället för att skriva en lång analys om hur lean ska implementeras på bästa 
sätt, är min rekommendation att för godspersonalen acceptera Jonas inbjudan, 
och för lager- och logistikchef på CM ta lärdom av interna verksamheters 
tidigare erfarenheter. Sådana finns det gott om på Saab.  
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7.  Slutsats och diskussion 
 

Första intrycket under de inledande dagarna på godsavdelningen var en 
skräckfylld upplevelse. Med tusentals olika artiklar som flödade in och ut 
genom avdelningen på vad som på ytan verkade ske helt på måfå, var det svårt 
att skapa sig en uppfattning om hur arbetssättet verkligen fungerade. Samtal 
med olika personer inom enheten gav motstridiga svar på samma frågor och 
studiens genomförbarhet såg bara mörkare ut för varje dag som gick. Men det 
blev bättre och det var kartläggningsverktyget VSM som skänkte en strimma 
hopp om någorlunda struktur i det tillsynes röriga flödet. Jag hade endast 
använt verktyget i fiktiva case enstaka gånger innan studien genomfördes, så 
det var verkligen en utmaning att sätta sig in i tänket. Litteraturunderlaget var 
ett ovärderligt hjälpmedel under de första försöken till att utforma en 
flödeskarta över verksamheten. Det fanns inte heller något tidigare arbete som 
hade försökt sig på att kartlägga CM i den här omfattningen tidigare, allting var 
tvunget att göras från scratch. Av den anledningen, spenderades mycket stor 
del av datainsamlingsfasen till att utforma de första flödeskartorna som i 
rapporten omnämns CSM nivå ett och två. Så här i efterhand är jag glad att jag 
följde litteraturens råd om att inte stressa igenom detta moment. Det gav mig en 
stabil grund att stå på och inga försök till att studera slöserier eller arbeta fram 
förbättringsförslag gjordes förrän kartorna, tillhörande text och tider hade 
validerats mot godspersonalen. När utgångslägets riktighet hade säkrats, 
ställde det villkoren för resten av projektet. Flödeskartorna bidrog med en 
översiktsbild man alltid kunde gå tillbaka till för att ställa frågor till sig själv 
som exempelvis, ”Kommer det här fungera?” eller ”Vad händer om vi gör så 
här istället?” Metoden var väldigt kraftfull och gav bland annat även 
inspirationsunderlag när jag skrev intervjufrågor. Resten av studien rullade 
därefter på i högre takt än förväntat tack vare det goda utgångsläget som hade 
skapats, vilket var tur eftersom deadline låg två månader framför projektstart 
och i början på månad två hade fortfarande inte ett ord skrivits på uppsatsen. 

Svar på uppställda forskningsfrågor: 

”Hur ser det aktuella värdeflödet ut?” 

Värdeflödet genom godsmottagningen har kunnat kategoriseras i fem 
tjänstefamiljer: civila apparater, militära apparater, hellego-apparater, PEP-
apparater och reservdelar/förbrukningsmaterial. Dessa har alla visualiserats 
genom en övergripande flödeskarta i nuvarande läge för att beskriva hela 
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verksamheten på ett överskådligt sätt, eftersom helheten enligt lean är mer än 
summan av alla delarna. Sedan utfördes en nuvarande flödeskarta, CSM, på 
respektive utvalt värdeflöde på vardera avdelning. På godsmottagningen 
studerades det ”generella inflödet” och på godsavsändningen ”civilt utflöde”. 
Dessa flöden valdes efter orderhistorik som plockades fram ur affärssystemet 
Sherpa, där respektive tjänstefamiljs kollifrekvens under de senaste åtta 
månaderna talade om vart störst förbättringspotential ur kundens perspektiv 
fanns. För att beskriva verksamhetens aktuella värdeflöde har alltså tre 
flödeskartor arbetats fram, med tillhörande beskrivande text. 

”Vilka flödeshindrande moment är mest kritiska i dagsläget” 

Utförda aktivitetsstudier har visat att störst resursslöseri, enligt standardiserade 
slöserikategorier inom lean, uppstår i ”Rörelse”, ”Transport” och ”Oklar 
kommunikation” efter paretoanalys av aktivitetsstudier för respektive 
avdelning. Det har också framkommit att 55,8 % under observationstiden 
ägnades åt värdeskapande aktiviteter på godsmottagningen. På 
godsavsändningen ägnades 67,9 % åt värdeskapande aktiviteter under 
observationstiden. Detta efter fastställandet om hur en värdeskapande aktivitet 
skulle definieras innan observationens utförande. Det ska också tilläggas att en 
övervägande del av värdeskapande aktiviteter på godsavsändningen 
spenderades åt administrativa systemaktiviteter, hela 52,6 %. Under utförd 
workshop tillsammans med godspersonalen fastställdes det vilka problem och 
rotorsaker det var som gav upphov till slöserierna. Dessa problem 
kategoriserades sedan i en färgkodad tabell efter hur mycket slöseri respektive 
problem bidrog med. Dessutom skapades en tabell för administrativa slöseriers 
orsak och verkan i godshanteringen för att belysa de effekter det bidrar med. 
Slutligen sammanställdes 22 av de utmaningar som ansågs mest kritiska 
tillsammans med 10 fastställda rotorsaker, se figur 5.11 och 5.12. Dessa 
utmaningar färgkodades också efter hur stor flödeshindrande effekt 
utmaningarna hade på respektive avdelnings genomflöde. Detta för att guida 
CM om vart förbättringsarbete bör ske först för att undvika risken att 
förändringar endast leder till suboptimering. 

”Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för att motverka de utmaningar som 
framkommer under studien?” 

I figur 6.2 har 13 åtgärder som anses genomförbara inom en snar framtid 
rekommenderats för att motverka 18 av de mest kritiska utmaningarna i syfte 
att snabbt förbättra verksamheten. När slöserier sedan reducerats genom 
åtgärderna och antalet flödeshindrande moment sjunkigt, tillåter det ett 
smidigare genomflöde. Ett kontinuerligt enstycksflöde har föreslagits som den 
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bästa lösningen för båda avdelningarna anpassat till verksamhetens nuvarande 
karaktär. På godsmottagningen har två flaskhalsar lokaliserats vid 
”registreringsprocessen”. Av den anledningen rekommenderas CM att slopa 
operatörernas uppdelning mellan inkommande militära respektive civila 
artiklar, de två flaskhalsarna förvandlas då istället till en. Inkommande 
genomflöde blir därmed inte lika känsligt för variationer och flödet samtidigt 
mer flexibelt, som är en av grundpelarna inom lean. Ett villkor om att 
flaskhalsen måste vara bemannad vid alla dagens tidpunkter har också införts 
för att påminna personalen om flaskhalsens värde för det totala genomflödet. 

På godsavsändningen har sekvensen som aktiviteter utförs i reviderats genom 
att dela upp administrationsflödet, som tidigare var den process som slukade 
mest tid. Genom att skapa en så kallad ”TR” innan eller parallellt med 
materialflödet, är alla frakthandlingar skapade för varje individuell leverans 
redan innan apparaten nått godsavsändningen. Tack vare det är 
paketeringsprocessen det sista som behöver utföras innan bokning av frakt kan 
ske. Bokningsprocessen har identifierats som godsavsändningens flaskhals och 
ett villkor infördes även där, liknande det på godsmottagningen. Detta för att 
säkerställa fullt utnyttjande av paketeringsprocessen, så att DHL kontinuerligt 
matas med bokningsförfrågningar. Förändringarna bidrar till ett mer utjämnat 
och synkroniserat värdeflöde, som är förutsättningen vid införandet av takttid 
som på längre sikt rekommenderas. För att demonstrera hur effektivt ett 
synkroniserat värdeflöde är, utfördes ett flödesexperiment för ett antal 
apparater där material och information spenderade minimal tid i fysiska och 
elektroniska mellanlager. Från certifiering hade utförts till frakt hade bokats, 
noterades kortast ledtid för små apparater och var som minst 20 minuter. 

Framtida rekommendationer har avslutningsvis ur ett kortsiktigt praktiskt 
perspektiv beskrivits i sin helhet genom illustrering av två FSM:er med 
tillhörande text. 
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8. Rekommendationer för godsavdelningens 
fortsatta förbättringsarbete 
 

Många av de svårigheter som har stötts på under arbetets gång kan härledas till 
avsaknaden av statistiskt säkra mätetal. De tider som används i rapporten är ett 
utdrag ur nuet och kan inte spegla helheten på ett rättvist sätt. Därför måste 
statistik dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat sätt i framtiden. 
De nyckeltal som rekommenderas att dokumentera och följa upp är: 

• Ledtid från inleverans blivit registrerad till innehållet nått sin mottagare. 
• Frekvens av defekta order samt bakomliggande problemorsak. 
• Ledtid från ”taggad” apparat till bokningsförfrågan DHL. 
• Ledtid från bokningsförfrågan DHL till bokning utförd. 

Godsavdelningen bör samtidigt alltid vara upplysta om enhetens totala 
genomloppstid och leveranssäkerhet. Om samband mellan bättre ledtider på 
godsavdelningen sker i samband med bättre genomloppstider för hela enheten, 
är chansen stor att det finns en koppling. Personalen kommer känna större 
ägandekänsla och det motiverar fortsatta förbättringsarbeten.  

Statistik enligt de föreslagna nyckeltalen bör tydligt visualiseras runtom i 
lokalen för att ständigt ge personalen feedback. Det är även lämpligt att 
diskutera dagens nyckeltal under ”daglig styrning” för att försöka komma fram 
till tänkbara anledningar bakom variationer i ledtider. Har det gått sämre måste 
man ifrågasätta arbetssättet och har det gått bättre måste förbättringen bakom 
isoleras och standardiseras för att säkerställa framgången. På det sättet kan 
avdelningen underlätta arbetet med ständiga förbättringar. 

Jag är väl medveten om att det är alldeles för mycket rekommenderade 
åtgärdsförslag för att allting ska kunna implementeras direkt. Mitt råd och min 
förhoppning är därför att godspersonalen ska få arbetstid avsatt för att läsa 
igenom rapporten i sin helhet. För att sedan tillsammans diskutera fram några 
lösningar gruppen kan genomföra inom en snar framtid. Sätt upp kortsiktiga 
mål för genomförandet av en eller ett par förändringar. När dessa införts, 
utvärdera förändringen och undersök vilka förbättringar som uppnåtts. Fortsätt 
sedan arbeta igenom en ny förändring om föregående implementering gick bra. 
Rapporten kommer alltid finnas till hand som ett uppslagsverk av utmaningar 
och lösningar, skräddarsytt för avdelningen. Godsavdelningen bör 
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avslutningsvis även utse en ”förbättringsledare” som kan representera 
avdelningen i förbättringssammanhang för hela enheten.  
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KOLLIHISTORIK - Statistik ur Sherpa mellan 120801 - 130409

Flödeskategori Antal
HELLEGO 492
PEP 269
MILITÄRT 1145
CIVILT 1194
RESERVDELAR/FÖRBRUKNINGSM 3438

Antal arbetsdagar i intervallet: 134 dagar

Genomsnittligt antal kollin/dag inkommande 48,8 st
Genomsnittligt antal kollin/dag avgående: 23,1 st

Bilaga 4.1
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Sammanställning aktiviteter från strukturerad observation Avdelning: Operatör: Total observationstid: Förklaring kod:

Observatör: Niclas Stjernberg Datum: 130418 Inflöde godsavdelning Godspersonal 7 h 13 min 1 = Värdeskapande aktiviteter
Klockslag 2 = Defekta produkter
Från: Till: Tot (h): Kod: Observationer Kommentarer 3 = Väntan
07.45 07.50 00.05 1 Möte Daglig Styrning 4 = Transport
07.50 07.52 00.02 1 Går igenom gårdagens leverans Se processbeskrivning CSM lvl 2 inflöde 5 = Överproduktion
07.54 08.03 00.09 9 Telefonsamtal Angående osäkerhet kring vart artikel ska någonstans 6 = Överarbete
08.03 08.07 00.04 4 Rond Tömmer rondvagn till förråd och verkstad 7 = Lager
08.07 08.11 00.04 9 Diskussion med kollega Diskussion angående problemhyllan 8 = Rörelse
08.11 08.27 00.16 4 Fortsättning rond 9 = Oklar kommunikation
08.27 08.30 00.03 1 Går igenom gårdagens leverans 10 = Övriga icke värdeskapande aktiviteter
08.30 08.33 00.03 9 Hjälper förrådspersonal GSE-komponent saknar site, diskussion
08.33 08.35 00.02 1 Går igenom gårdagens leverans
08.35 08.39 00.04 8 Letar workorder till HELLEGO Går igenom osorterade papper
08.39 08.41 00.02 4 Går med HELLEGO till förråd
08.41 08.57 00.16 RAST
08.57 08.59 00.02 9 Diskussion med kollega angående logistik
08.59 09.10 00.11 9 Hantering fellevererat material Fel adress (skulle till Tannefors)
09.10 09.17 00.07 1 Går igenom gårdagens leverans
09.17 09.19 00.02 4 Transport internt gods
09.19 09.21 00.02 1 Hjälper kollega packa
09.21 09.26 00.05 1 Går igenom gårdagens leverans
09.26 09.28 00.02 10 Telefonsamtal
09.28 09.37 00.09 1 Går igenom gårdagens leverans
09.37 09.39 00.02 9 Hantering fellevererat material
09.39 09.44 00.05 9 Mailar och ringer, vet ej vart paket ska vidare till Paket med 700-nr
09.44 09.46 00.02 1 Mäter och hanterar utgående internleverans Studsande paket
09.46 09.48 00.02 8 Tar emot leverans DHL och Posten samtidigt
09.48 09.52 00.04 4 Transport och grovsortering nyss inkommet gods
09.52 09.56 00.04 9 Samtal med person utan tillräde
09.56 10.03 00.07 4 Transport och grovsortering nyss inkommet gods
10.03 10.08 00.05 10 Samtal med kollega angående person utan tillträde
10.08 10.15 00.07 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods Lägger registrerat material på rondvagn
10.15 10.18 00.03 4 Transport till förrådet
10.18 10.23 00.05 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods
10.23 10.25 00.02 1 Packar ihop studsande militärmateriel Intern militärfrakt hämtar
10.25 10.29 00.04 8 Tar emot internleverans Kvittens
10.29 10.32 00.03 9 Diskuterar fellevererat gods med kollega
10.32 10.48 00.16 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods
10.48 10.50 00.02 4 Transport förråd
10.50 10.51 00.01 10 Telefonsamtal
10.51 10.56 00.05 4 Går med internleverans
10.56 11.00 00.04 8 Tar emot leverans Kontrollerar fraktskador (görs alltid vid inleverans)
11.00 11.13 00.03 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods Kastar även emballage
11.55 11.59 00.04 8 Tar emot leverans
11.59 12.15 00.16 1 Förbereder internfrakt Mäter/väger/scannar papper etc.
12.15 12.18 00.03 8 Tar emot leverans
12.18 12.28 10.00 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods
12.28 12.32 00.04 4 Transport och grovsortering nyss inkommet gods
12.32 12.41 00.09 1 Förbereder studsande utleverans inrikes DHL
12.41 12.45 00.04 6 Hjälper kollega med leverans
12.45 12.47 00.02 9 Frågar kollega om leveranssätt
12.47 12.49 00.02 9 Korrigerar adress
12.49 12.51 00.02 1 Förbereder studsande utleverans inrikes
12.51 12.53 00.02 9 Kollega frågar om specifikt material har kommit
12.53 13.05 00.12 1 Förbereder studsande utleverans inrikes
13.05 13.10 00.05 9 Diskussion angående vart utleverans ska Oklart vem som är mottagare
13.10 13.12 00.02 9 Kollega frågar om specifikt material har kommit
13.12 13.15 00.03 2 Part.nr saknas
13.15 13.19 00.04 1 Förbereder studsande utleverans inrikes
13.19 13.21 00.02 8 Tar emot leverans
13.21 13.23 00.02 1 Förbereder studsande utleverans inrikes
13.23 13.24 00.01 8 Tar emot leverans
13.24 13.31 00.07 1 Förbereder studsande utleverans inrikes Pall klar, hämtas 14.00
13.31 1337 00.06 10 Diskussion med kolleger

1337 13.40 00.03 1 Klistrar på fraktsedel på inrikesfrakt (utgående)
13.40 13.58 00.18 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods
13.58 14.00 00.02 4 Transport gods till internhylla
14.00 14.03 00.03 9 Telefonsamtal angående oklar leveransadress 700-nr
14.03 14.09 00.06 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods
14.09 14.25 00.16 4 Hjälper lasta på utgående gods på hämtande lastbil Med truck
14.25 14.58 00.33 1 Registrerar/packar upp/fördelar inkommande gods

Bilaga 5.1



Sammanställning aktiviteter från strukturerad observation Avdelning: Operatör: Total observationstid: Förklaring kod:

Observatör: Niclas Stjernberg Datum: 130419 Utflöde godsavdelning Godspersonal 4 h 57 min 1 = Värdeskapande aktiviteter
Klockslag 1.2 = Värdeskapande systemaktiviteter
Från: Till: Tot (h): Kod: Observationer Kommentarer 2 = Defekta produkter
08.11 08.17 00.06 1.2 SCI Fyller i fraktuppgifter 3 = Väntan
08.17 08.18 00.01 8 Letar kolli Från avgångshyllan (vill veta kollityp) 4 = Transport
08.18 08.24 00.06 1.2 SCI 5 = Överproduktion
08.24 08.35 00.11 1.2 Memnon + Sherpa Markerar i systemet, gods = delivered, skriver ut fraktsedel 6 = Överarbete
08.35 08.36 00.01 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning 1 paket 7 = Lager
08.36 08.59 00.23 RAST 8 = Rörelse
08.59 09.05 00.06 1.2 Fyller i mall med frakthandlingar för militärt gods Mailar FMV och inväntar svar med frakthandlingar 9 = Oklar kommunikation
09.05 09.14 00.09 1.2 SCI 10 = Övriga icke värdeskapande aktiviteter
09.14 09.18 00.04 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning Letar efter rätt paket
09.18 09.25 00.07 1.2 Memnon + SCI
09.25 09.30 00.05 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning Letar reda på paket
09.30 09.34 00.04 8 Letar efter papper
09.34 09.40 00.06 1 Skriver ut frakthandlingar FMV
09.40 09.43 00.03 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning UE-förrådet avgående
09.43 09.45 00.02 1 Placerar paket på rätt vagn för avgång
09.43 09.48 00.05 1 Packar upp pall för ompaketering Arboga-pall
09.48 09.50 00.02 6 Kontrollerar att alla artiklar stämmer med listan
09.50 09.52 00.02 1.2 Registrerar ankomst i Sherpa
09.52 09.58 00.06 1.2 Sherpa
09.58 10.03 00.05 1 Väger/mäter/stämplar/lägger kopia i fack, placerar i mellanlager Markeras med färglapp samt påskrivet purchase order-nr
10.03 10.08 00.05 4 Flyttar artiklar från avgående avdelningen till inkommande Utgående intern militär upphämtning sker från ankommande avd.
10.08 10.10 00.02 5 Arkiverar plocklista Arboga-pall
10.10 10.12 00.02 9 Hanterar fellevererat paket
10.12 10.21 00.09 1.2 Memnon + SCI
10.21 10.24 00.03 9 Telefonsamtal, fel mottagarinformation Tar reda på rätt
10.24 10.38 00.14 1.2 Memnon + SCI 3 kollin
10.38 10.49 00.11 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning 3 kollin, letar efter rätt paket
10.49 10.52 00.03 9 Assisterar kollega som är osäker över mailutskick
10.52 11.05 00.13 1 UE till extern kund. Försvaret mailar frakthandlingar Klistrar på fraktsedel lägger på vagn.
12.06 12.12 00.06 1 Militär utleverans. Hanterar fraktsedlar etc.
12.12 12.20 00.08 1.2 Memnon + SCI
12.20 12.23 00.03 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning Ett av paketen är stora och har placerats i ink. avdelningen
12.23 12.26 00.03 6 Tar emot paket "Farligt gods" Går igenom frakthandlingar
12.26 12.28 00.02 8 Letar efter skrapa
12.28 12.36 00.08 8 Skrapar rent farligt gods-låda från etiketter Dålig skrapa
12.36 12.44 00.08 8 Hjälper kollega att leta efter borttappade papper
12.44 12.46 00.02 1 Märker farligt gods med lämplig etikett
12.46 12.56 00.10 1.2 Mailar farligt gods-ansvarig med aktuella frakthandlingar
12.56 13.00 00.04 1.2 Fyller i mall med frakthandlingar för militärt gods Mailar FMV och inväntar svar med frakthandlingar
13.00 13.02 00.02 1 Skriver ut packsedel till PEP-HELLEGO
13.02 13.06 00.04 8 Letar efter rätt låda från PEP-flödet
13.06 13.11 00.05 1.2 Registrerar ankomst i Sherpa 1 st kolli
13.11 13.19 00.08 1 Väga/mäta/packa/stämpla/märka/placera i mellanlager 1 st kolli
13.19 13.24 00.05 1.2 SCI
13.24 13.26 00.02 1.2 Mailar angående farligt gods
13.42 13.50 00.08 1.2 Memnon + SCI
13.50 13.59 00.09 1 Väga/mäta/packa/stämpla/märka/placera i mellanlager Letar lämplig låda (30 s)
13.59 14.07 00.08 9 Telefonsamtal, korrigering order från orderskapare
14.07 14.10 00.03 1 Väga/mäta/packa/stämpla/märka/placera i mellanlager Fortsättning efter avbrott p.g.a. telefon
14.10 14.15 00.05 1.2 Sherpa
14.15 14.22 00.07 1.2 Memnon + SCI 2 st order
14.22 14.24 00.02 1 Skriver ut packlista
14.24 14.27 00.03 8 Klistrar på fraktsedel och lägger på vagn för avsändning Letar efter rätt lådor (2 st)
14.27 14.29 00.02 8 Sorterar lådor
14.29 14.37 00.08 1.2 Memnon + SCI
14.37 14.39 00.02 5 Arkiverar frakthandlingar
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Sammanställning aktiviteter från strukturerad observation Avdelning: Operatör: Total observationstid: Förklaring kod:

Observatör: Niclas Stjernberg Datum: 130425 Utflöde godsavdelning Godspersonal 2 h 42 min 1 = Värdeskapande aktiviteter
Klockslag 2 = Defekta produkter
Från: Till: Tot (h): Kod: Observationer Kommentarer 3 = Väntan
12.24 12.28 00.04 8 Hämtar packmaterial 4 = Transport
12.28 12.30 00.02 1 Packar apparat 5 = Överproduktion
12.30 12.31 00.01 1 Väga/mäta/markerar 6 = Överarbete
12.31 12.33 00.02 1 Markerar låda med P.nr 7 = Lager
12.33 12.35 00.02 8 Letar PEP-gods 8 = Rörelse
12.35 12.38 00.03 1.2 System/skriver ut 9 = Oklar kommunikation
12.38 12.39 00.01 8 Hämtar låda 10 = Övriga icke värdeskapande aktiviteter
12.39 12.45 00.06 1 Packar låda Vinsch, packas speciellt
12.45 12.47 00.02 1 Väga/mäta/markerar
12.47 12.48 00.01 2 Gör rent låda
12.48 12.50 00.02 1.2 Matar in uppgifter i SCI 10 olika parametrar fylls i
12.50 12.53 00.03 9 Meddelar kollega om brådskande paket Kollega hade bett om prio
12.53 12.55 00.02 8 Drar band Manuellt
12.55 13.00 00.05 9 Går igenom fraktinfo på mailen
13.00 13.02 00.02 1.2 Sherpa
13.02 13.04 00.02 8 Letar PEP-gods på godsmottagningen
13.04 13.07 00.03 1 Väga/mäta/markerar
13.07 13.09 00.02 8 Hämtar packmaterial
13.09 13.10 00.01 1 Försluter låda
13.10 13.12 00.02 1 Väga/mäta/markerar
13.12 13.14 00.02 2 Gör rent låda
13.14 13.16 00.02 1 Klistrar transportetiketter
13.16 13.17 00.01 4 Placerar låda i mellanlager
13.17 13.19 00.02 10 Samtal chaufför
13.19 13.24 00.05 9 Går igenom fraktinfo på mailen
13.24 13.27 00.03 8 Letar PEP-gods på godsmottagningen
13.27 13.32 00.05 1 Letar paket från mellanlager, klistrar transportetikett/följesedel, placerar på vagn
13.32 13.34 00.02 4 Kontrollerar leverans Kör ut till porten
13.34 13.36 00.02 4 Kompletterar med ett paket
13.36 13.58 00.22 1 Letar paket från mellanlager, klistrar transportetikett/följesedel, placerar på vagn
13.58 14.00 00.02 4 Transporterar paket på vagn till porten Väntar på upphämtning
14.00 14.14 00.14 1 Letar paket från mellanlager, klistrar transportetikett/följesedel, placerar på vagn
14.14 14.19 00.05 1 Packar om HELLEGO 1 kolli
14.19 14.23 00.04 1 Sherpa
14.23 14.35 00.12 1.2 SCI
14.35 14.39 00.04 9 Mailar
14.39 14.40 00.01 4 Slänger emballage
14.40 14.42 00.02 1 Packar 1 kolli
14.42 14.44 00.02 8 Letar låda 1 kolli
14.44 14.49 00.05 1 Väga/mäta/markerar 1 kolli
14.49 14.53 00.04 8 Letar order i papper
14.53 14.56 00.03 1 Packar
14.56 14.59 00.03 1.2 Sherpa
14.59 15.20 00.21 RAST
15.20 15.26 00.06 1 Packar
15.26 15.28 00.02 1 Väga/mäta/markerar
15.28 15.31 00.03 8 Letar låda
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