
 

School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 
 
 
 

Processkartläggning 
 En studie om materialflödet på fallföretaget XY 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniella Lahdo 
 
 
 
 
 
 
 

Jun 
2007 

 

MSI Report 07074 
Växjö University ISSN 1650-2647 
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/IV/E/--07074/--SE 
 



 

 

 

 
School of Mathematics and Systems Engineering 

Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processkart läggning  
En studie om materialflödet på fallföretaget XY 

 

C-uppsats inom Informatik IVC 730  

Författare: Daniella Lahdo  

Handledare: Birgitta Fagerström Kareld  

Växjö:  VT 2007 



 

 

 
School of Mathematics and Systems Engineering 

Reports from MSI - Rapporter från MSI 

 

Process mapping  
A study of the materiel flow at case company XY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C-level thesis within Informatics IVC 730  

Author: Daniella Lahdo  

Teacher: Birgitta Fagerström Kareld  

Växjö:  Spring 2007 



 

 i

Förord 
Denna C-uppsats är det avlutande momentet i mina studier till Informationslogistiker. 
Uppsatsen handlar om de områden som jag tycker är intressanta och som jag tror är lös-
ningen på många organisatoriska problem.   

Jag vill tacka de som har hjälpt och stöttat mig under arbetets gång.  

� Ulla-Margarethe Carlsson bibliotekarie på Centrum för Informationslogistik: tack 
för att du är en klippa och alltid finns till hands för att lyssna och vägleda.   

� Birgitta Fagerström Kareld handledare vid Växjö Universitet: Så här smidig och gi-
vande handledning hade jag aldrig hoppats på. Du har funnits där, tillgänglig för 
samtal om uppsatsen. Tack för en suverän handledning som har pushat mig framåt 
och som gett mig nya tankar när jag känt mig låst.  

� Jan Aidemark examinator vid Växjö Universitet: Du har uppmuntrat mig att fort-
sätta min ursprungliga vision om detta arbete trots att det inte har varit solklart från 
min sida.     

� Tack till fallföretaget som har delgivit information om sin process för att ta fram en 
kollektion.   
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Sammanfattning 
När man studerar förädlingskedjor finner man tre flöden som påverkar och är beroende av 
varandra; det fysiska-, informations-, och det finansiella flödet. Det fysiska flödet är det 
mest påtagliga och består främst av varor, informationsflödets uppgift är att administrera 
det fysiska flödet så att det blir effektivt och det finansiella flödet handlar om penningöver-
föring. Ett första steg för att effektivisera flöden är att genomföra en processkartläggning.   

Syftet med uppsatsen är att kartlägga en kollektionsprocess på fallföretaget XY. Kartlägg-
ningen ska resultera i identifiering av problem i processen samt förbättringsförslag. För att 
besvara syftet har fem frågor ställts i rapporten, två exempel är vad är ett bra materialflöde? 
och vad ska man tänka på inför förbättringsarbete med processer? 

Olika metoder har använts vid datainsamling, bland annat intervjuer, e-post och litteratur-
studier. Rapporten har en kvalitativ/deduktiv ansats och då det är en undersökning på ett 
företag har fallstudieteknik använts. Fallföretaget är ett svenskt företag med fem anställda 
som designar och tillverkar kläder för unga kvinnor.  

Litteraturen säger att ett bra materialflöde är när man identifierar de aktiviteter i flödet som 
inte medför mervärde för processen och eliminera dessa. Ett bra materialflöde har ett väl 
fungerade informationsflöde med olika IT tekniska lösningar som stödjer det.  Fallföretaget 
hade vid undersökningstiden ett materialflöde som fungerade tillfredställande och det beror 
till största del på att de har goda kontakter med leverantörer. 

Vid förbättringsarbete med processer börjar arbetet med att kartlägga processen. Denna 
kartläggning fungerar som underlag för förbättringsarbetet av processen. Det finns mäng-
der av metoder för att studera processer.  Value Stream Mapping är en metod för att kart-
lägga och förbättra flöden i organisationer (Blücher & Öjmertz, 2004). Vid förbättringsar-
bete är det viktigt att organisationen har funderat över hur man vill genomföra processför-
bättring. Det finns i litteraturen två sätt att genomföra det, processförbättring och process 
re-design. I teorin finns ett antal mätmetoder för processer. BSC och SCOR är två exempel 
men man kan även välja att studera ledtider och omsättningshastighet. Fallföretaget har inte 
genomfört någon processkartläggning tidigare. Om företaget väljer att använda processkar-
tan som har utförts i samband med denna rapport rekommenderas metoden processför-
bättring för genomförande av förändringar.  

De kvalitetsbristkostnader i fallföretagets process som identifierats och som kan elimineras 
är ett antal kvalitetskontroller som upplevs som överflödig relaterat till processens storlek. 
Innan aktiviteter tas bort rekommenderas att man studerar hur ofta fel upptäcks vid kon-
trollerna och om resultatet från en sådan undersökning visar att det inte sker frekventa av-
vikelser bör dessa aktiviteter tas bort. Med sex kollektioner per år som innehåller 15-40 
plagg var kan detta leda till en avsevärd besparing för fallföretaget.   
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Abstract  
When you study the processing chain you find three flows that interact; the physical, the in-
formation and the financial flow. The physical is the most tangible and consist mostly of 
products, the information flows function is to administrate the physical flow so that it gets 
effective and the financial flow deals with money transmission. A first step to get more ef-
ficient flows is to go through with a process mapping.  

The purpose of this thesis is to map the process of a clothing collection at the company 
XY. The mapping will result in identifying problems in the process and improvement sug-
gestions. To fulfill the purpose five questions have been made, two examples of those are 
what is a good material flow? And what should you think about when you improve your processes?   

Different methods have been used to gather data, among others interviews, e-mail and lite-
rature study. This thesis has a qualitative/ deductive approach and because the study is 
based on a company a case-study method has been used. The case company is a Swedish 
company with five employees who designs and manufactures clothes for young women.  

The literature says that a good material flow is when activities that do not result in added 
value in the process are identified and eliminated. A good material flow has an operating 
information flow with different IT technical solutions to support it. The case company has 
a material flow that works satisfying due to the good contacts with the suppliers.    

To improve the processes the work starts with process mapping, which is the groundwork.   
There are different methods to study processes. Value Stream Mapping is one method to 
map and improve the flows in the organization. (Blücher & Öjmertz, 2004).  When you 
work with process improvement it is important that organizations have considered how to 
realize the improvement. In the literature there are two ways, process improvement and 
process redesign.  In the theory there are a number of measuring methods för processes. 
BSC and SCOR are two examples but you can also choose to study lead-time and turnover 
speed. The case company has not, prior to this study, mapped their flows. If the company 
chooses to use this mapping it is recommended that they use process improvement to go 
thru with the changes.  

The costs for lack of quality that have been identified in the case companies process and 
that can be eliminated, are a number of quality controls that seems to be superfluous in re-
late to the process size. Before these activities get removed the company should study how 
often flaws are detected and if the result from this kind of survey shows no variation these 
activities should be eliminated. With six collections per year that each consist of 15-40 gar-
ments these changes can lead to a substantial cost saving for the company.  
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1 Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar samt de avgränsningar 
som har gjorts. Tanken med detta kapitel är att ge läsaren en förförståelse för resten av 
rapporten.  

1.1 Bakgrund 
När man studerar förädlingskedjan finner man ganska snart att det finns tre kedjor med 
olika karaktär; det fysiska flödet, informationsflödet och det finansiella eller monetära flö-
det. I boken Flödesekonomi (2000) skriver författarna om dessa flöden och definierar dem 
enligt följande:  

Det fysiska flödet är det mest påtagliga och består främst av varor.  Informationsflödets 
uppgift är att administrera det fysiska flödet så att det blir effektivt. Det finansiella flödet 
handlar om penningöverföring mellan de inblandade parterna och vikten av att det sker på 
ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt för att inte bromsa ner det fysiska flödet (Pa-
ulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Mellan dessa flöden finns ett inbördes beroendeför-
hållande och det kan ibland tyckas omöjligt att studera ett flöde utan att gå in i de andra.  

I boken Flödesekonomi skriver professor Sten Wandel i kapitlet Introducerande förord ett stycke 
som jag finner väldigt intressant och som citeras nedan: 

” Varuflöden i samhället kan liknas vid blodomlopp och ombesörjer förflyttning, hantering och lagring av 
råvaror, halvfabrikat, energi, produkter och avfall. Kostnaderna för logistikaktiviteterna längs hela kedjan 
svarar för ca 30 procent av slutproduktens totala kostnader och tiden i förädlingskedjan från råvarukälla 
till dess varan kommer till användning är ofta ett år. På samma sätt som blodomloppets kondition är avgö-
rande för idrottsmannens framgångar är försörjningskedjornas effektivitet avgörande för företagets och regio-
ners konkurrenskraft, tillväxt och uthållighet.” (Paulsson m.fl., 2000). 

Ur denna text tolkar jag att om man ska vara konkurrenskraftiga på marknaden måste man 
förstå och sträva efter att förbättra och effektivisera de flöden som påverkar företaget. Det 
är även viktigt att förstå var kundvärde skapas i flödena, och då menas det värde som ska-
pas i gapet mellan produktion och konsumtion, d.v.s. i distributionsledet.  

Avslutningsvis vill jag lyfta fram tankar från en artikel som påverkat min syn på processer 
och som har påverkat många företag; Exploiting the Virtual Value Chain av Jeffrey F. Rayport 
och John J. Sviokla. Författarna hävdar att företag har två miljöer som de befinner sig i, 
den fysiska och den virtuella. Den fysiska världen består av det logistiska flödet och känne-
tecknas av att man kan ta på det, marketplace1. Den virtuella världen består av information 
och den kallas för marketspace2. Författarna menar att för att kunna konkurrera på ett ef-
fektivt sätt måste företag kunna behärska både marketplace och marketspace. Det är viktigt 
att vara uppmärksam på hur man skapar värde i världarna och att förstå att de värdeska-
pande processerna inte ser likadana ut i dessa världar. Rayport & Sviokla har givit företags-

                                                 

1 En direkt översättning till svenska görs inte då innebörden av ordet kan misstolkas och då begreppet är väl-
etablerat.  

2 En direkt översättning till svenska görs inte då innebörden av ordet kan misstolkas och då begreppet är väl-
etablerat. 
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ledare verktyg att flytta processerna från place till space och på så sätt möjliggöra ett ska-
pande av effektiva processer som i sin tur ger marknadsfördelar. För att lyckas idag måste 
företag utvärdera sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot längs med värdekedjan i både 
den virtuella och den fysiska kedjan. Tanken om marketplace och marketspace innebär ett 
nytt tankesätt och verktyg för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att 
överleva i den digitaliserade värld vi idag befinner oss i.  

Då man studerar litteratur om kartläggning och processanalyser finner man gott om meto-
der som kan användas i effektiviseringsarbetet. De flesta är dock skapade för stora organi-
sationer och behöver anpassas eller ändras för att kunna fungera som ett bra verktyg för 
mindre företag. För de mindre företagen blir det därför viktigt att studera befintliga verktyg 
och skräddarsy ett som kan användas i just det företaget för just det ändamålet.   

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga en kollektionsprocess på fallföretaget XY. Kartlägg-
ningen ska resultera i identifiering av problem i processen samt förbättringsförslag.  

1.3 Frågeställningar  
För att uppfylla syftet med rapporten är det fem frågor som ska besvaras. Frågorna 1, 2 och 
3 kommer att besvaras med hjälp av litteraturstudier. Fråga 4, som innehåller två frågor, be-
svaras med hjälp av fallstudier samt litteraturstudier.   

1. För att kunna effektivisera ett materialflöde bör man börja med att definiera begreppet 
samt relationen till andra flöden. Vad är ett bra materialflöde?  

2. Då kartläggningar görs som underlag för förbättringsarbete är det många begrepp som 
ska förtydligas, bland annat vad som menas med process, varför görs kartläggningar, vilka 
modeller finns etc. Vad ska man tänka på inför förbättringsarbete med processer? 

3. Hur kan processer analyseras och finns det någon skillnad mellan stora och små företag? 

4. Hur kan de identifierade problem i processen på fallföretaget effektiviseras?  

Vilka kvalitetsbristkostnader i fallföretagets process är mest akuta att eliminera och varför?  

1.4 Avgränsningar 
I projektsammanhang brukar man tala om förväntningstriangeln eller åtagande triangeln 
där det råder samband mellan tre faktorer. Wenell (2001)menar att denna triangel är ett 
analysinstrument där tid, resurser (människor, kunskap, kapital, utrustning) och prestanda 
(resultat, kvalitet) har ett beroendeförhållande (Wenell, 2001).  

Wenell hävdar att man kan använda åtagandetriangeln som ett redskap för att få en diskus-
sion om vad som är viktigt i ett projekt (Wenell, 2001). Detta kan illustreras genom att jäm-
föra med ett gummiband med en bestämd längd längs triangeln. Om gummibandet ska dras 
ut mot ett visst hörn måste det dras in från ett annat hörn. I detta fall är författaren begrän-
sade av tid, då det finns ett utsatt datum för framläggning av rapport, och resurser, då det 
är en författare i denna rapport. Detta leder till att tre avgränsningar är nödvändiga i resul-
tat delen (prestanda) i rapporten.  
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Figur 1.1 Förväntningstriangeln 
 

I rapporten har följande avgränsningar gjorts:  

Returflödet av material har uteslutits, d.v.s. att materialet genom de olika leden har en en-
kelriktad väg. Detta är osannolikt i verkligheten men denna avgränsning görs för att få en 
enklare kartläggning. Enkelhet i kartläggningen eftersträvas för att processen ska bli över-
blickbar. I en fullständig kartläggning kan man tänka sig ett returflöde av material mellan de 
olika leverantörerna och på grund av bristfällig kvalitet. Det finns med all säkerhet även ett 
returflöde från konsument till butik och vidare bakåt i kedjan. Även det flödet kan bero på 
bristfällig kvalitet.   

Monetäraflödet i kartläggning av processen på fallföretaget har valts bort. Material-, infor-
mations- och monetära flöden bör idealt finnas med i varje kartläggning av en process då 
dessa kompletterar och går in i varandra.  

Då de flesta modeller som presenteras i rapporten är främst utvecklade för stora företag 
har den valda modellen, för analys av processen, anpassats för att användas på fallföretaget 
som är ett litet företag.   

Prestanda 

Resurser 
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att uppnå syftet och de frågeställningar som 
presenteras i kapitel 1.  I avsnittet Vetenskapliga metoder finns en presentation av metoder 
som är aktuella vid vetenskaplig forskning. I avsnittet Undersökningsteknik beskrivs de tekni-
ker som valts och avslutningsvis ett avsnitt om Genomförande som beskriver tillvägagångssät-
tet för att genomföra undersökningen.     

2.1 Vetenskapliga metoder   
Varje vetenskapligt arbete ska vara sakligt, objektivt och balanserat. Rapportens disposition 
och använda metoder är hjälpmedel för att åstadkomma detta (Ejvegård, 2003). Med metod 
menas ett vetenskapligt sätt att närma sig ett ämne man ska skriva om och hur man ämnar 
behandla ämnet.  Metoden påverkar och genomsyrar hela uppsatsen. Det finns tre olika ni-
våer när man talar om vetenskapliga metoder; det vetenskapliga förhållningssättet (positi-
vism), metodansatserna (deduktiv-induktiv) och typen av forskning (kvalitativ-kvantitativ).  

Vetenskapligt förhållningssätt               
Det vetenskapliga förhållningssättets två raka motsatser är positivism och hermeneutik. 
Man kan kort säga att positivismen är ett sätt att forska eller förstå praktisk forskningsverk-
samhet medan hermeneutiken vill studera, tolka och försöka förstå en företeelse. En annan 
stor skillnad är att positivisten studerar forskningsobjektet bit för bit medan hermeneuti-
kern ser helheten i det han/hon studerar och menar att helheten är mer än summan av de-
larna (Patel & Davidson, 2003).  

Metodansats                    
Det finns två metodansatser inom forskning, den induktiva och den hypotetisk-deduktiva 
metoden. Induktionen innebär att man utgår från datainsamling och ur materialet dra mer 
generella och teoretiska slutsatser. Betoningen ligger på att datainsamlingen ska ske helt 
förutsättningslöst. Den induktiva ansatsen har kritiserats hårt för att teorin inte innehåller 
något annat än vad som redan finns i empiriska materialet. En forskare som arbetar induk-
tivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskare kan då studera forskningsobjektet utan att 
först ha förankrat undersökningen i en tidigare teori och utifrån den insamlade informatio-
nen, empirin formulera en teori (Patel & Davidson, 2003). Den hypotetisk-deduktiva me-
toden har teorin en viktigare och mer självständig ställning än den induktiva. Hypotes häm-
tas från teorin och ska testas empiriskt (Wallén, 1996). Forskare som arbetar deduktivt kan 
sägas följa bevisandets väg. Arbetssättet kännetecknas av att man utifrån allmänna principer 
och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den befintliga teorin dras 
hypoteser som ska prövas i det enskilda fallet.  

Typ av data                                          
I forskningssammanhang skiljer man mellan den kvalitativ och den kvantitativa studien. 
Något förenklat kan man säga att den kvalitativa och kvantitativa syftar på hur man väljer 
att generera, bearbeta och analysera den information man har samlat in. Den kvantitativa 
inriktade forskningen menar man sådan forskning som innebär mätningar vid datainsam-
lingen och statistiskt bearbetnings- och analysmetoder. Den kvalitativt inriktade forskning-
en avser man forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuk data t.ex. i form av intervju-
er och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson, 
2003). Kvantitativa studier är studier som omfattar information som kan mätas eller värde-
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ras numeriskt. Kvalitativa studier används när man vill ha en djupare förståelse för ett spe-
cifikt ämne, händelse eller situation.  

Studiens trovärdighet               
Det finns enligt Björlund & Paulsson (2003) tre mått för att säkerställa studiens trovärdig-
het; validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet innebär i vilken utsträckning man mäter 
det man avser att mäta. Det innebär att man utifrån sitt syfte och sina frågeställningar mäter 
det man ska mäta. Reliabilitet innefattar graden av tillförlitlighet i de valda mätinstrumen-
ten, d.v.s. att vi mäter det vi avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet innebär rent 
praktiskt att undersökningen kan upprepas av andra forskare och få samma resultat och det 
är därför viktigt att redogöra för vad man har gjort för att få hög reliabilitet i rapporten. 
Objektivitet handlar om i vilken utsträckning värderingar påverkar studien (Björlund & Pa-
ulsson, 2003). 

Källkritik är ett annat begrepp som ökar en studies trovärdighet och innebär en samling 
metodregler för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt.  En källa är allt vi baserar vår 
kunskap på och kan därmed vara både skriftlig och muntlig.  Källkritik handlar om att lösa 
frågor som; hur kan jag bedöma sanningshalten i den information jag tar del av? (Thurén, 2000). 

2.2 Undersökningsteknik/tillämpad metod  
I detta avsnitt presenteras de tekniker som valts för att få fram teori och empiri. Teknikerna 
har valts utifrån rapportens syfte och frågeställningar. Med teknik menas det sätt på vilket 
man samlar in material för att kunna beskriva, jämföra, sätta upp hypoteser eller förutsäga 
något (Ejvegård, 2003). De tekniker som presenteras här är de som har valts som primära 
verktyg vid datainsamling.  

Fallstudieteknik                   
Fallstudie är en beteckning som innebär att man gör en undersökning på en mindre avgrän-
sad grupp. Ett fall kan vara en individ, en grupp av individer, en organisation eller en situa-
tion. Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande in-
formation som möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning när vi vill studera processer 
och förändringar (Patel & Davidson, 2003). Alla metoder för att samla in vetenskaplig in-
formation, från test till intervju, kan användas i en fallundersökning (Merriam, 1994). 

Intervjuer                 
När man vill ha fram åsikter, kunskaper m.m. använder man sig i forskningssammanhang 
av intervjuer eller enkäter. Intervjuer är en muntlig kommunikation medan enkät är en 
skriftlig kommunikation. Intervjuer klassas som primärdata, d.v.s. data som samlas in i syfte 
att användas för ett specifikt ändamål.  

Mötena vid en intervju kan vara av strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. I 
de strukturerade intervjuerna är alla frågor bestämda på förhand och tas upp i en bestämd 
ordning. Semistrukturerade intervjuer har man satt upp ämnesområden och frågorna for-
muleras efterhand och tas upp när undersökaren anser det vara lämpligt med tanke på re-
spondentens svar. Ostrukturerad intervjuer är som ett samtal där frågorna ställs när de dy-
ker upp. Frågorna i en intervju kan vara mer eller mindre strukturerade vilket innebär att 
frågorna som ska ställas och hur de skall formuleras är givna på förhand. I en intervju är 
det till skillnad från enkäter möjligt att blanda strukturerade och icke-strukturerade frågor. 
Svaren i en intervju kan vara bundna eller öppna. Med bundna menas att respondenten får 
välja mellan olika fördefinierade svarsalternativ medan de öppna låter respondenten svara 
fritt (Ejvegård, 2003).  
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E-post                   
Elektronisk brev skrivning är en icke-verbal kommunikationskanal. Kommunikation kan 
ses som enkelriktad då parterna inte kan se och höra varandra och inte heller ge någon di-
rekt feedback. Fördelarna med e-post är att intervjuaren kan skicka en kortare fråga eller en 
uppföljningsfråga som respondenten kan svara på när han/hon har tid. Nackdelarna är att 
det lätt kan uppstå missuppfattningar och feltolkningar av budskapet.  Detta kan bero på 
att kommunikation filtreras genom slarvigt ordbruk (Dimbleby & Burton, 1999). 

Litteraturstudier                           
Litteraturstudier klassas som sekundärdata och i forskningssammanhang är litteratur i stort 
sett allt tryckt material; böcker, artiklar, rapporter, uppsatser m.m. (Ejvegård, 2003). För att 
få fram litteratur kan man använda bibliotekets databaser och där söka med hjälp av sökord 
t.ex. ”metod”. När man söker litteratur ska man söka efter den litteratur som är relevant. 
Omfattningen av detta sökande beror på vilken kunskap man har om ämnet som ska be-
handlas. Är kunskapen begränsad ska man börja med en översikt över området i hand-
böcker, uppslagsböcker m.m. Att veta när man ska sluta läsa litteratur är lika viktigt som att 
veta var man kan hitta källor. Ett bra tecken är när man börjar stöta på samma referenser 
och när man inte längre hittar nya referenser som verkar intressanta (Merriam, 1994). 

2.3 Genomförande  
Det är studiens syfte som avgör om vad man ska ha för ansats i rapporten. Då syftet med 
rapporten är att studera ett objekt genom intervjuer och sedan sammanställa information 
för att dra slutsatser med hjälp av befintlig forskning har jag valt en kvalitativ/deduktiv an-
sats.  Fallstudietekniken har varit ett självklart val i denna rapport då syftet är att undersöka 
en process på ett företag.  På fallföretaget har information samlats in genom intervjuer. 
Mötena har varit semistrukturerade där det har funnits ett ämne att diskutera. Frågorna un-
der mötena har varit öppna där respondenten har fått svara fritt.  Totalt har två möten med 
fallföretaget genomförts, möte 1 där syftet var att få information om företaget och möte 2 
där processen diskuterades. Närvarande vid mötena har varit min kontaktperson, som 
bland annat ansvarar för marknadsföringen, kunder och lager samt en delägare. Mötena har 
ägt rum, enligt överenskommelse, på plats hos fallföretaget som har ett ”öppet landskap” 
arkitektur. Detta har inneburit att andra anställda har kunnat kommentera det som diskute-
rats och mötena har vid något enstaka tillfälle avbrutits för viktiga samtal som de intervjua-
de har besvarat. Intervjuerna har inte spelats in då detta inte har ansetts vara nödvändigt. 
Frågor som har uppkommit mellan intervju tillfällena har klarats ut genom e-post skriv-
ning.  Kartläggningen av processen har efter andra mötet ritats upp och skickats till fallfö-
retaget för granskning. Ändringar har därefter genomförts och skickats tillbaka för godkän-
nande. Denna process pågick fram tills fallföretaget ansåg att kollektionsprocessen är riktig. 

Litteraturstudierna har genomförts genom sökningar i Växjö Universitets och Centrum för 
Informationslogistiks databaser över litteratur. Sökningarna har skett efter sökord såsom 
kvalitet, materialflöde och process. Växjös portal för uppsatser DIVA samt Internet sidan 
www.uppsatser.se  har använts för att få inspiration av andra studenter som skrivit om lik-
nande ämnen. Genom att läsa andras uppsatser har författaren fått en uppfattning om vad 
som bör ingå i rapporten samt söka efter återkommande referenser.  

Analysen och slutsatserna i rapporten har genomförts genom att bearbeta den inhämtade 
data och koppla den till utvalda teorier. Identifiering av problem i processen har gjort utan 
inblandning från fallföretaget.   
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3 Fakta fallföretag 
Detta kapitel baseras på en intervju med ansvariga på fallföretaget. Då företaget har valt att 
vara anonyma kallas företaget för XY.  

2002 startades det svenska företaget av två män i södra Sverige och har idag fem anställda. 
Företaget omsatte 15 miljoner sek 2006 och målet för 2007 är en fördubbling.  Företaget 
har ingen definierad affärsidé men vid diskussion med de anställda kom vi fram till att en 
affärsidé skulle kunna vara att ”XY ska tillverka och sälja kommersiella kläder med bra marginaler i 
säsong till modemedvetna kvinnor i Sverige och utomlands”.   Det finns i nuläget ingen definierad 
strategi men man menar att mål såsom fördubblad omsättning och ingång i tre nya mark-
nader varje år kan nås genom att med hjälp av duktiga säljare och mässor skapa kontakter 
för att utvecklas. Organisationsformen är platt och företagets anställda har inga titlar. Hu-
vudmålgruppen är tjejer och kvinnor i åldersgruppen 20-25. Marknadsföringen av märket 
sker främst genom modemässor, sponsring av evenemang och kända personer, bilder och 
broschyrer till butikerna, utskick av kläder till olika modetidningar för recensering samt oli-
ka sorters tävlingar i butiker och tidningar.  

De fördelar företaget har gentemot konkurrenterna kan diskuteras utifrån två aspekter. 
Den ena aspekten gäller varför återförsäljare ska ta in XY kläder. Här menar ansvariga på 
företaget att återförsäljare får höga marginaler samt kommersiella och lättsålda produkter 
som levereras i säsong. För återförsäljarna innebär leverans i säsong att de lägger order till 
vår kollektionen på våren och att de därmed inte behöver ta så stora risker. För kunden in-
nebär företagets produkter att man får mycket för pengarna, d.v.s. designade kläder till ett 
relativt lågt pris. De största konkurrenterna är andra klädmärken som Rules By Mary, One 
Tea Spoon, Pepe Jeans, We och Svea.  

XY AB designar och tillverkar kläder för det egna klädmärket XY men även för andra 
klädmärken. Designen utförs antingen internt med inspiration från de stora modehusen el-
ler leverantörer som presenterar olika plagg som kan bära namnet XY. Företaget designar 
sex kollektioner per år med 15 - 40 plagg per kollektion. Varumärket XY är främst inriktat 
på jeans och jeans tillbehör såsom toppar. Men då företaget är ett high-fashion företag görs 
i varje kollektion alltid ett antal plagg som följer det aktuella modet. Företaget arbetar sä-
songvis vilket innebär att man på våren börjar designa kläder till hösten. Man ligger alltså 
två säsonger före och själva tillverkningsordern sker sex-sju veckor innan kollektionen ska 
ut i butik. Tillverkningen outsourcas till olika fabriker runt om i världen. I Indien tillverkas 
allt som är vävt, i Kina tillverkas stickat och vinterjackor och i Turkiet tillverkas jeans, 
stickat och trikå.  Order för tillverkning ligger på en nivå som ansvariga på XY bedömer är 
säljbart. Om efterfrågan från slutkonsument är högre än beräknat löses detta med hjälp av 
expressorder. Detta gäller dock inte vinterjackor som fraktas med båt från Kina, då tiden 
från order till leverans är för lång här.  Även transport och logistik aktiviteter outsourcas 
och sköts helt av en tredjepart. 

Fallföretaget har i dagsläget cirka 300 återförsäljare i världen, varav omkring 200 i Sverige. 
Förutom återförsäljarna i Sverige säljs XY-kläder i länder såsom Tyskland, Danmark, Fin-
land, Norge England, Holland, Färöarna och på Grönland. Dessutom säljs kläderna genom 
ett antal Internetbutiker.  

Fallföretaget är ett typiskt industriellt nätverk där efterfrågan från kund styr efterfrågan 
bakåt i kedjan. Se bilaga 2 Fallföretaget som ett industriellt nätverk. (M. Svensson & C. Ekdahl, 
Personlig kommunikation, 2007-02-23).  
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4 Teori 
Detta kapitel består av två avsnitt. Först förklaras de olika flöden som strömmar genom fö-
retag och specifikt materialflöde. Syftet med detta avsnitt är att besvara frågan: Vad är ett 
bra materialflöde? Detta följs av ett avsnitt om processer där bland annat begreppet förkla-
ras samt varför man ska genomföra en processkartläggning. Detta ska leda fram till en kort 
beskrivning av man ska tänka på inför förbättringsarbete med processer. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt om kvalitetsbristkostnader som ska ligga till grund vid analysen av proces-
sen på fallföretaget.  

4.1 Logistiksystem 
För att förstå ett materialflöde är det viktigt att även förstå de andra flöden i företaget och 
hur de hänger ihop. Så för att veta hur man ska kunna effektivisera ett materialflöde bör 
man studera informationsflödet och det monetäraflödet. Logistiksystemets syften är att 
skapa effektiva materialflöden. 

Logistik beskrivs av Jonsson & Mattson (2005) som läran om effektiva materialflöden och 
innefattar alla aktiviteter som ser till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. 
Logistik definieras som ”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i material-
flödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd pro-
dukt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och öns-
kemål, d.v.s. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökon-
sekvenser” (Jonsson & Mattson, 2005).  

Det finns tre olika flöden som strömmar genom företag; materialflöden, informationsflö-
den och finansiellaflöden.  

   Informationsflöden  

   Finansiella flöden   

    

Leverantör   Materialflöden   Kund 

 
Figur 4.1  Flöden genom organisationen  
 

Materialadministration omfattar de aktiviteter som har att göra med att få rätt produkt eller 
tjänst på rätt plats i rätt tidpunkt och rätt kvantitet till lägst möjliga kostnad.  I boken Logis-
tik- läran om effektiva materialflöden (Jonsson & Mattson, 2005) beskriver författarna material-
flödet som sträcker sig från ursprunglig källa till slutlig förbrukare och som traditionellt sett 
varit logistikens primära flöde. De menar vidare att materialflödet representerar stora vär-
den, har direkt miljöpåverkan och kräver i många situationer stora resurser för att genom-
föras. Materialflödet går alltid från leverantör till kund om man bortser från returflödet som 
skapas när det är något fel på produkten. Ett effektivt materialflöde utnyttjar tillgängliga re-
surser på ett effektivt sätt och motsvarar kundens efterfråga. För att balansera tillgång och 
användning av resurser krävs information om kundens behov, tillgänglig kapacitet, leveran-
törernas leveransförmåga, beläggning och material i det egna företaget m.m. Informations-
flödet blir därför en förutsättning för ett effektivt materialflöde där exempelvis ERP-
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system3 är ett systemstöd vid planering (Jonsson & Mattson, 2005). Informationen genere-
ras dels internt genom olika rapporter men kommer även in från kund i form av order. 
Överföring av information mellan företag är i ideal fallet automatisk med exempelvis EDI, 
Electronic Data Interchange. Kort kan man säga att EDI handlar om att överföra data från 
ett datorsystem till ett annat i ett standardiserat format som gör att det mottagande syste-
met kan ta emot, tolka och bearbeta informationen utan mänsklig inblandning (Jonsson & 
Mattson, 2005).  

Informationsflödet strömmar åt två håll. Från leverantörerna kommer tillgångsinformation 
till kund som används för att kunden ska kunna planera sina egna värdeförädlande proces-
ser och det är nödvändig information för att kunden ska kunna serva sin kund. Från kund 
flödar efterfrågeinformation till leverantörer. Denna information används för att leverantö-
rerna ska kunna planera sin verksamhet. Exempel på information från kund är prognoser 
(Mattsson, 2002).  

Det monetära flödet är enkelriktat från kund (borträknat reklamation) och initieras av att 
en produkt eller tjänst når denna. Detta flöde är en följd av de andra flödena och är en för-
utsättning för företagets överlevnad.  

De olika flöden som presenterades ovan kan beskrivas antingen inom det egna företaget el-
ler genom att involvera leverantörer och kunder, från råvara till slutlig förbrukare. Att för-
klara hela flödet och inkludera alla aktörer är viktigt då det finns beroendeförhållande mel-
lan de olika företagen i kedjan och att skapa en helhetsbild som inkluderar alla i nätverket 
ger konkurrensfördelar. Beslut i det egna företaget påverkar hela kedjan och för att lyckas 
måste man effektivisera de interna flödena liksom de externa.  

4.1.1 Mätning av logistik processer 

När de olika flödena är definierade och kartlagda är det viktigt att mäta hur effektiva dessa 
är. Björnland, Persson & Virum (2003) presenterar olika kategorier som finns för att mäta 
hur effektiva de olika logistiska aktiviteterna i ett företag. Dessa är:    

Ekonomiska mål: traditionella ekonomiska mått som avkastning på kapital, förtjänstmar-
ginaler m.m. Även logistikiska mått som kapitalbindning, kostnader för transport, lager och 
hantering.   

Omsättningshastighet: ett viktigt mått ur ett logistiskt perspektiv som anger hur många 
gånger på ett år som kapitalet eller lagret genomsnittligt förnyas. Ju högre hastighet desto 
bättre utnyttjande av kapital och lagerkapacitet. 

Volymmått: hit räknas de traditionella materialflödesmåtten så som antal levererade pro-
dukter, antal orderrader och orderfrekvens.  

Produktivitetsmått: nyckeltal som avspeglar utnyttjandegranden.  

Tidsmål: denna kategori består framförallt av ledtider ur olika aspekter, i företagets egen 
produktion men även från leverantör och till kund.  

Kvalitetsmål: den vanligaste är servicegraden, andra mått kan vara avvikelser i inleverans.   

                                                 

3 ERP står för Enterprise Resource Planning och är ett affärssystem som integrerar information i ett företag.  
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Det går inte och generellt säga vilka måttenheter som är bäst eller rekommendera ett mått 
då val av mått beror på företagstyp (tjänste- eller produktionsföretag), produkten eller 
tjänsten som erbjuds och syftet med mätningen.  Avsikten med mätning är dock detsamma; 
uppföljning och kontroll. 

4.1.2 Vad är ett effektivt materialflöde 

I Ekonomernas uppslagsbok definieras effektivitet som: ”effektivitet avser måluppfyllelse i förhål-
lande till resursinsatser” (Wallentin & Estevall, 1999).  

När man talar om effektivitet är det två begrepp som brukar skiljas åt; inre och yttre effek-
tivitet. Inre effektivitet är ett mått på de interna processer och hur rutiner fungerar i företa-
get. Den yttre handlar om hur väl företaget är anpassat till sin omvärld och hur duktiga de 
är på att tillvarata de möjligheter som finns på marknaden (Mattson, 2002). Kort kan man 
säga att inre effektivitet handlar om att göra saker rätt och yttre om att göra rätt saker. 

I frågeställningarna i avsnitt 1.3 ställs en fråga om materialflödet och dess relation till de 
andra flöden i syfte att besvara frågan om vad ett bra materialflöde är. För alla företag är 
det övergripande målet att tjäna så mycket pengar som möjligt och detta kan vara ett skäl 
till strävan att optimera eller effektivisera sina flöden. 

Efter att ha studerat litteratur om effektiva flöden kan en slutsats dras om vad som behöver 
utföras för att effektivisera materialflöden. Dels måste man studera materialflödet och där 
identifiera de problem och de delar som inte medför mervärde för processen och eliminera 
dessa. Man behöver även ha ett väl fungerade informationsflöde med olika IT tekniska lös-
ningar som stödjer materialflödet.   

Man ska börja med att studera de olika flödena som strömmar genom företaget eller genom 
hela nätverket. Det finns ett beroendeförhållande mellan flödena och det är endast om man 
optimerar alla delar som man kan se resultat. Materialflödet kan effektiviseras genom att 
förbättra och optimera informationsflödet som fungerar som support för materialflödet. 
Genom att automatisera processer eller genom att skapa föreutsättningar för informations-
utbyte skapar man effektiva materialflöden. Detta kan genomföras med exempelvis EDI 
kommunikation. Ett annat alternativ är omkonfiguering vilket innebär att ansvar flyttas från 
en avdelning eller företag till ett annat. Detta kan åstadkommas med olika lösningar, t.ex.  
med leverantörsstyrda lager eller point of sales (Mattsson, 2002). Det finns mängder av lit-
teratur som beskriver olika lösningar till att effektivisera materialflödet genom information 
och informationssystem.  Att presentera alla förslag är utanför arbetets ramar. När det gäll-
er mätning av effektiva materialflöden är det svårt att ge ett generellt svar om det bästa 
måttet. Det är viktigt att konstatera att mätningar ska genomföras och det kanske bästa sät-
tet är att hitta ett mått som överensstämmer med företagets vision och mål och att arbeta 
med detta mått på ett sätt som motiverar och uppmuntrar anställda.  

4.2 Process 
En definition av en process är att ”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkande 
aktiviteter som använder information och resurser för att transformera objekt in till objekt ut, från identifi-
ering till tillfredställelse av kundens behov” (Ljungberg & Larsson, 2001). 

En process är en serie av sammanhängande aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst för 
att tillgodose ett behov. Processer är tvärfunktionella vilket innebär att de skär genom den 
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egna organisationens olika avdelningar eller till om med genom flera företag. Processer har 
alltid ett definierat start och slut.  

Det finns olika processtyper; de processer som löper genom hela företaget kallas för hu-
vudprocesser t.ex. tillverkning. Denna huvudprocess kan i sin tur bestå av flera processer 
som då kallas för delprocesser. Varje delprocess består i sin tur av flera aktiviteter (Dican-
der- Alexandersson, Almhem, Rönnberg & Väggö, 1998). De olika aktiviteterna ska om-
vandla input till ett resultat. 

Huvudprocess 

  

 

Delprocess 

 

 

Aktivitet 

 

 
Figur 4.2 Typer av processer 
 

Varje process bör ha en processägare vars roll är att se till helheten, sätta mål och leda ut-
vecklingen av processen.  

Processer ska tillfredställa ett kundbehov, antingen interna eller externa. Utan en koppling 
till behov saknar en process sitt existensberättigande. En process börjar med att ett behov 
identifieras och slutar med att ett kundbehov tillfredställs. En process innehåller inga resur-
ser i sig utan använder sig av resurser som tillhandahålls av organisationen. För att fungera 
kräver en process informationsutbyte i form av feedback. Detta för att styrning och kon-
troll av processen och för att ge de inblandade i processen en bild av helheten (Ljungberg 
& Larsson, 2001).  

Bergman & Klefsjö (1995) menar att det finns tre olika typer av processer i en organisation. 
Individuella processer som utförs av enskilda individer. Funktionella eller vertikala 
processer är processer som är knutna till en viss avdelning i verksamheten. Affärsproces-
ser eller horisontella processer som skär tvärs över organisationens olika avdelningar och 
dess resultat förser organisationen med intäkt.  

Vidare kan man skilja processer genom att strukturera dem efter den uppgift processen har. 
Här refererar Bergman & Klefsjö (1995) till Egnell, 1994 som delar in processer i tre grup-
per; operativa processer som ska uppfylla de externa kundernas behov och förädla de 
produkter organisationen erbjuder, t.ex. produktutvecklingsprocessen. Stödprocesser ska 
tillhandahålla resurser till de operativa processerna t.ex. informationsprocessen. Led-
ningsprocesser ska besluta om organisationens mål och strategier och genomföra förbätt-
ringar av organisationens processer t.ex. processer för strategiskplanering (Bergman &  
Klefsjö, 1995). 

Tillverkning   Försäljning Leverans  
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4.3 Olika processer enligt Egnell (1994) 

4.2.1 Varför processkartläggning 

Kartläggning använd för att det är det bästa sättet att visualisera en process. Genom pro-
cesskartor kan man på ett enkelt sätt beskriva hur organisationens olika delar är kopplade 
ihop och hur de samverkar för att skapa värde för kund. Kartläggning i sig innebär inte nå-
gon förbättring av processer eller arbetssätt, utan är ett första steg för att förbättra verk-
samhetens processer. Kartor underlättar mätning och analys av processerna som i sin tur 
ska leda till identifiering av förbättringsmöjligheter (Ljungberg & Larsson, 2001). En pro-
cesskartläggning görs för att vi ska kunna undersöka hur processen fungerar. En stor pro-
cess bryts ner i mindre och mer detaljerade processer, så kallade delprocesser. En risk när 
en processkartläggning genomförs är att den blir alltför detaljerad och orelevant. Det gäller 
att skapa en helhetsbild över processen, antal undernivåer beror på hur stor komplexiteten 
är, och kartlägga den nuvarande prestationsnivån (Rentzhog, 1998). Genom att beskriva 
verksamheten i processkartor går det att på ett bra sätt förklara hur organisationens olika 
delar är relaterade till varandra. För att beskriva processen kan ett flödesdiagram användas 
eftersom det visar det logiska sambandet mellan olika aktiviteter. Diagrammet visar i vilken 
ordning aktiviteterna sker och hur de hänger ihop och kan hjälpa till att identifiera flaskhal-
sar, problemområden, onödiga väntetider m.m. Det finns många anledningar till varför 
man ska genomföra en processkartläggning. Några kan vara att beskriva verksamheten, 
skapa helhetsbild, identifiera verksamhetens viktigaste delar, klargöra hur de olika delarna i 
organisationen samverkar för att skapa en helhet och skapa värde och till sist kan process-
kartläggning vara ett sätt att jämföra en verksamhet med en annan.   

4.2.2 Metod för beskriva process 

Det finns flera olika metoder för att beskriva processer. Value Stream Mapping eller värde-
flödesanalys är en metod för att kartlägga och förbättra flöden i organisationer. Det är en 
metod som hjälper till att förstå det nuvarande tillståndet och framtida tillstånd. Utifrån 
detta tar man fram en handlingsplan för att uppnå det framtida tillståndet (Blücher  & Öj-
mertz, 2004). 

En annan modell presenteras av Dicander-Alexandersson  m.fl. som är en trestegsmodell 
som kan användas när man arbetar med processer.  

Steg 1 Fokusera: Detta steg handlar om att identifiera de processer som finns i företaget 
och göra en nulägesanalys som ska resultera i upptäckande av brister och förbättringsmöj-
ligheter.  

Ledningsprocess 

Operativ process 

Stöd process 

Kund behov   Kunder 
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Steg 2 Styra: Bristerna och problemen som upptäcktes i föregående steg ska nu elimineras. 
Målet är tillförlitliga processer vilket innebär att resultat från processerna inte ska variera.  

Steg 3 Förbättra: När man uppnått en stabil process kan man ställa högre krav i syfte att 
öka effektiviteten och kundvärdet. Processen ska utvecklas kontinuerligt med både små och 
stora förbättringar (Dicander-Alexandersson m.fl. ,1998).    

FA/SIMM är en metod som används vid processbaserad verksamhetsutveckling. Föränd-
ringsanalys enligt SIMM-metoden4 kallas ofta för förstudie och innebär att man analyserar 
problem, styrkor och mål som ska ge en bild av företagets behov och förändringsåtgärder 
för dessa. Metoden går ut på att man arbetar med ett antal steg och där varje steg innehåller 
ett antal punkter som ska utföras. De fyra stegen innebär väldigt kortfattat att man börjar 
med att identifiera aktiviteter samt vilka resurser som krävs för att göra de olika aktiviteter-
na och utifrån detta skapa en nulägesbild av en process eller verksamhetsdiagnos. Verk-
samhetsdiagnosen enligt FA/SIMM innehåller verksamhetsanalys, problemanalys, styrke-
analys, målanalys, behovsanalys och förändringsåtgärder. Utifrån verksamhetsdiagnosen ar-
betar man fram en åtgärdsstudie som ska hjälpa ansvariga att ta ett beslut. Åtgärdsstudiens 
syfte är att formulera och värdera åtgärder för det förändringsbehov man identifierat i 
verksamhetsdiagnosen. Förändringsbehovet är glappet mellan hur det ser ut idag och där 
man önskar vara.  Ska vi jobba vidare med processen som den är idag, ska vi riva ner dem 
eller kanske är det till och med så att vi i nuläget inte kan effektivisera den.  Beslutet som är 
sista steget handlar om man ska genomföra de förslag på åtgärder eller inte (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.4 FA/SIMM  

4.2.3 Processförbättring  

Rentzhog (1998) presenterar två olika sätt att förbättra sina processer. Antingen kan man 
välja att utveckla den nuvarande processen och då talar om processförbättring. Det andra 
alternativet är att ersätta den nuvarande processen med en ny process och då talar om pro-
cess re-design.  

Processförbättring innebär att man analysera den nuvarande processen för att hitta möjlig-
heter till förbättringar. Man vidareutvecklar den redan existerande kunskapen om processen 
och behåller det som redan är bra. Fördelen är att man kan göra små justeringar som man 
genomför och sedan studerar effekten av. För detta finns ett verktyg, Demings PDSA-cykel 

                                                 

4  SIMM står för samverkan genom ifrågasättande och idéutveckling med stöd av metodik och målmedveten-
het) 

Fastställa förutsättningar 

Verksamhetsdiagnos  

Beslut  

Åtgärdsstudie  
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som är ett angreppssätt för processförbättring. Modellen går ut på att, i fyra steg, genomfö-
ra förändringar i en befintlig process. 

Plan planera en förändring eller ett test, avsett för förbättring 

Do utföra förändringen eller testet 

Study studera resultatet. Vad lärde vi oss, vad gick fel? 

Act anta förändringen eller förkasta den eller kör igenom cykeln igen.  

(Rentzhog, 1998).  

 

 

 

 
 
Figur 4.5 PDSA-cyklen 
 
Process re-design eller re-engineering handlar om man river ner den gamla processen för 
att skapa en helt ny i syfte att uppnå radikal förändringar. Fördelarna är att man re-
engineering stödjer nytt tänkande och nya sätt att se på en process. Nackdelarna är att man 
går miste om de erfarenheter som man samlat på sig under många år.  

I Sverige finns olika modeller för processbaserat verksamhetsutveckling, bland annat ISO 
9000:2000 som innehåller olika krav eller begrepp som ska följas och uppfyllas och som le-
der till ett certifikat. Den svenska modellen Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) 
är en modell som är skriven som kriterier och anvisningar som företag kan följa och är på 
50 sidor. Syftet är att stimulera ett systematiskt förbättringsarbete som fokuserar på kunder, 
medarbetare och verksamhetens processer. Förutom de två nämnda modellerna finns enligt 
Ljungberg & Larsson (2001) ett antal regionala, braschspecifika och företagsanpassade mo-
deller för verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson, 2001).  

Ett annat alternativ till att göra processförbättringar är processjämförelser eller benchmar-
king. Idén är att noga jämföra sina egna processer med andra identiska eller liknande pro-
cesser hos andra företag eller inom den egna organisationen. Jämförelseprocessen beskrivs i 
sex steg: planera, sök, studera, analysera, anpassa och förbättra. Planera handlar om att för-
stå den egna processen och mäta viktiga framgångsfaktorer. Därefter ska man söka lämpli-
ga organisationer att göra processjämförelser med, sök-steget. Detta följs av att man stude-
rar jämförelseprocessens förmåga och sedan analyserar där man identifierar orsaken till 
skillnaderna i de båda processerna. Anpassa handlar om att välja den bästa åtgärden och 
ändra den egna miljön och avslutningsvis förbättra som går ut på att implementera åtgär-
den och mäta den ändrade processen.   

Modellen som Bergman & Klefsjö (1995) kallar för ”processen att göra jämförelser enligt Xerox” 
är hämtad från Watson (1992) (Bergman & Klefsjö, 1995). 

 

 

PLAN 

STUDY DO 

ACT 
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Figur 4:6 Process jämförelse  

4.2.4 Hur mäts processutförande  

Utan mätning vet vi inte var vi står idag och vart vi ska. Men när man mäter är det viktigt 
att mäta rätt sak och mäta på rätt sätt.  

Vad ett bra mått är situationsberoende. Dels beror det på process typen dels på om det är 
ett tjänsteföretag eller produktionsföretag. Det finns idag begränsat antal utvecklade meto-
der för att mäta processer. Ljungberg & Larsson (2001) beskriver en åtta-stegsmetod för 
utvecklande av ett mätsystem för processer som kortfattat går ut på att man ska utgå från 
verksamhetens och kundens krav när man mäter. Ljungberg & Larsson presenterar två ut-
vecklade mätmetoder BSC och SCOR.  

Supply Chain Council (SCC) har utvecklat ett verktyg som presenterar som ett sätt att mäta 
processer, Supply Chain Operations Reference-model (SCOR). SCOR metoden handlar 
kortfattat om att effektivisera kommunikationen mellan olika länkar i en försörjningskedja. 
Detta åstadkoms med hjälp av enhetliga beteckningar och ett standard språk. Modellen ba-
serad på fyra olika processer;  Planering, Försörjning, Tillverkning och Leverans (Ljungberg 
& Larsson, 2001). 

BSC eller Balanced Scorecard är ett strategiskt mätinstrument för att få en struktur över 
verksamhetens nyckeltal utifrån företagets vision och strategi. Syftet med BSC är att utifrån 
fyra perspektiv ge information. Verktyget är utvecklat av Robert Kaplan and David Nor-
ton. Finansiella perspektivet handlar om hur attraktivt företaget är för aktieägarna. Van-
liga mått här är vinst, omsättning m.m. Kundperspektivet ska besvara frågan om hur kun-
derna bedömer företaget. Processperspektivet handlar om vad företaget måste vara bra 
på för att kunna tillfredställa kunder och slutligen Innovations och lärande perspektivet 
som förklarar hur företaget bibehåller dess förmåga att förändra, förbättra och skapa värde 
t.ex. utbildningsinsatser, investering i mjukvara m.m. Dessa fyra perspektiv kan kopplas till 
tidsdimension där det finansiella är dåtid, kund och process är nutid och innovation fram-
tid. Ett BSC kan sägas balansera externa förväntningar med intern kapabilitet.  

4.2.5 Processanalys 

Rentzhog (1998) definierar tre frågor som han anser att en analys ska besvarar.  

1. Varför ser den nuvarande processen ut som den gör? 

Här identifierar alla aktiviteter i processen och hur de tillsammans bildar ett flöde. Det 
är intressant att identifiera informationsflödet i processen och aktivitetsansvar. Detta 
kan bland annat skapas med hjälp av flödesdiagram.  

2. Hur bra är processens förmåga? 

För att analysera hur bra en process är behöver man sätta upp vissa kriterier som man 
ska utgå ifrån. Vanligt förekommande är  

Planera Sök Studera Analysera Anpassa Förbättra 
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Ändamålsenlighet: menas processens möjlighet att uppfylla syftet. Fokusering ligger 
på processens resultat d.v.s. att den utför det den ska. Detta kan kallas för den yttre ef-
fektiviteten.  

Effektivitet: hur resurssnålt och felfritt arbetet i processen utförs. Här mäter man pro-
cessens förmåga att vara ändamålsenlig med så lite resursförbrukning som möjligt. Det-
ta kan vara ett mätinstrument för den inre effektiviteten.  

Anpassningsbarhet: processens möjlighet att anpassa sig till förändringar som exem-
pelvis kundbehov, affärsmöjligheter etc. En anpassningsbar process kan anpassa sig till 
förändringar i förutsättningarna så att den förblir ändamålsenlig och effektiv. 

Flexibilitet: processens förmåga att klara av speciella behov och situationer.  

3. Hur bra är nivån jämfört med motsvarande processer i andra organisationer? 

För att veta om det vi gör i vår process är bra eller dålig kan man välja att jämföra med 
liknande processer hos andra företag, även kallat benchmarking. Här letar man efter fö-
retag som är framgångsrika inom den process man vill studera. Detta är en bra grund 
för förbättringsstrategin, om man t.ex. hittar ett stort glapp mellan den egna och det 
jämförande företagets processer bör man fundera på re-engineering av den egna pro-
cessen för att minska glappet.  

4.2.6 Sammanfattning process 

Man kartlägger processer för att på ett visuellt sätt skapa en överblick. Kartläggning i sig 
medför inga förbättringar utan fungerar som underlag för förbättringsarbetet av processen. 
Det finns mängder av metoder för att studera processer.  Value Stream Mapping eller vär-
deflödesanalys är en metod för att kartlägga och förbättra flöden i organisationer genom att 
förstå det nuvarande tillståndet och utifrån detta tar man fram en handlingsplan för att 
uppnå det framtida tillståndet (Blücher & Öjmertz, 2004). 

Dicander-Alexandersson  m.fl. (1998) presenterar en trestegsmodell för processarbete. Det 
första steget handlar om att genomföra en nulägesanalys som ska resultera i upptäckande av 
brister och förbättringsmöjligheter. Steget efter handlar om att eliminera de brister som har 
upptäckts och sista steget handlar om att förbättra processen genom att ständigt ställa hög-
re krav.  FA/SIMM är en annan metod som används vid processbaserad verksamhetsut-
veckling. Förändringsanalys enligt SIMM-metoden kallas ofta för förstudie och innebär att 
man analyserar problem, styrkor och mål som ska resultera i en bild av företagets behov 
och förändringsåtgärder för dessa.  

Vid förbättringsarbete är det viktigt att organisationen har funderat över hur man vill 
genomföra processförbättring. Det finns i litteraturen två sätt att genomföra det, process-
förbättring eller process re-design. Väljer man att utveckla den nuvarande processen kallas 
det för processförbättring. Det andra alternativet som är re-design handlar om att ersätta 
den nuvarande processen med en ny process.  

I teorin finns ett begränsat antal mätmetoder för processer. I rapporten presenteras två 
möjliga modeller BSC och SCOR. Andra möjliga mätmetoder är att studera ledtider, om-
sättningshastighet m.m. Ett annat alternativ är att utveckla en egen mätmetod.  
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4.3 Kvalitetsbristkostnader   
I detta avsnitt behandlas begreppet kvalitetsbristkostnader (KBK). Teorin om begreppet 
ska fungera som grund vid analysen av processen för framtagning av en kollektion på fall-
företaget XY.  

Kvalitet definieras av Sörqvist som ”alla sammantagna egenskaper hos en vara, tjänst eller process 
som ger dess förmåga att tillfredställa uttalade, underförstådda och omedvetna behov” (Sörqvist, 2001). 
Begreppet kvalitet är kopplat till att göra det som kunden efterfrågar och är beredd att beta-
la för och även att förbättra verksamhetens processer och eliminera onödiga kostnader. Det 
handlar om att öka kundnöjdheten och minska kostnaderna i hela verksamheten. Till kate-
gorin kunder räknas både de interna (anställda) och externa kunderna (leverantörer, slut-
konsument etc.).  

Kunskap om kostnader för bristande kvalitet är ett hjälpmedel för att identifiera problem-
områden i verksamheten och det är detta som är kvalitetsbristkostnader. Genom att studera 
verksamheten utifrån kvalitetsbristkostnader möjliggörs ett förbättringsarbete där de pro-
blem som leder till störst kostnader åtgärdas. Kvalitetsbristkostnader beräknas uppgå till 
cirka 10-30 procent av ett företags totala omsättning och påverkar därmed företagets lön-
samhet. Genom att minska dessa kostnader eliminerar man problem och icke-
värdeskapande aktiviteter. Kostnaderna för kvalitetsbrist kan visas i missnöjda kunder och 
genom onödiga kostnader i verksamheten.  Kvalitetsförbättringar påverkar företagets lön-
samhet i positiv mening genom ökade intäkter, minskade kostnader och minskad kapital-
bindning. Kvalitetsbristkostnader kallas även kvalitetsrelaterade kostnader eller icke-
värdeskapande kostnader. Begreppet definieras av Juran, 1989, som ”de kostnader som skulle 
försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Sörqvist, 
2001). Definitionen fokuserar på kostnader som uppstår genom bristande kvalitet. Sörqvist 
menar dock att i ett kvalitetsarbete borde fokus ligga på att maximera lönsamheten istället 
för att minimera kostnaderna.  Sörqvist föreslår en annan definition ”de totala förluster som 
uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga” (Sörqvist, 2001). Med för-
luster menar han samtliga effekter som kvalitetsbrister har på företagets intäkter, kostnader 
och tillgångar.  Kvalitetsbrister är ett resultat av att kundernas uttalade, underförstådda och 
omedvetna behov inte tillgodoses. Begreppet kvalitetsbristkostnader används i förbätt-
ringsarbete för att påvisa problemområden och sedan prioritera mellan dessa. Man kan 
dessutom använda kvalitetsbristkostnaderna för att studera förbättringar över tid. Det är 
alltså ett sätt att följa upp och utvärdera kvalitet och ett sätt att styra verksamheten i rätt 
riktning.  

Då olika företag har olika kostnadsparametrar, använder olika mätmetoder och olika kost-
nadskalkyler rekommenderas inte att använda kvalitetsbristkostnader som ett underlag för 
jämförelse mellan olika företag. Sörqvist menar att man fångar olika delar av den totala kva-
litetsbristmassan och en jämförelse skulle lätt resultera i felaktiga slutsatser.  

Kvalitetsbristkostnader delas vanligtvis in i tre kostnadsgrupper; kontroll kostnaderna, in-
terna och externa felkostnader.  

Med kontrollkostnader avses kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla 
led. Exempel på kostnader som tillhör denna grupp är kostnader för kontroll.  

Interna felkostnader definieras som förluster orsakade av avvikelser från önskad kvali-
tetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund. Hit hör kostnader för omarbete, för-
seningar, ineffektivitet och omkontroll.  
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Externa felkostnader definieras som förluster orsakade av avvikelse från önskad kvali-
tetsnivå som upptäcks efter leverans till extern kund.  Hit hör kostnader för reklamationer, 
återkallande, rabatter, förlorade intäkter och badwill5 (Sörqvist, 2001). Externa felkostnader 
kan ses som allvarligare då dessa når kunden och orsaker förlorade intäkter och badwill och 
detta är något som är svårt att mäta.   

Det finns en del svårigheter kopplade till mätning av kvalitetsbristkostnader då vissa kost-
nader överhuvudtaget inte går att mäta och får bedömas genom uppskattningar. Andra 
brister kan vara helt okända för verksamheten. Sörqvist (2001) delar in kostnader i fem oli-
ka nivåer; traditionella kvalitetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, förlorade in-
täkter, kundernas kostnader och samhällsekonomiska kostnader.   

De traditionella kvalitetsbristkostnader beror i första hand på akuta problem som stör 
verksamheten. Hit hör kostnader för kassation, omarbete, reklamation och kostnader för 
kontrollpersonal. De som är kroniska problem förblir dolda kostnader. Hit hör de övriga 
kostnader som direkt drabbar verksamheten men som är dolda i det ekonomiska redovis-
ningssystemet. Hit räknas kostnader så som direkt lön och direkt material. Fel som uppstår 
korrigeras direkt av personalen och redovisas inte separat och förblir därmed dolda.  

Förlorade intäkter är intäkter som man går miste om genom att släppa ut varor och tjäns-
ter som inte uppfyller den externa kundens behov. Detta kan leda till att kunden uppfattar 
produkten som bristfällig och ser sig om på marknaden efter produkter som ska uppfylla 
hans/hennes behov. En nedåt spiral tar form med förlorad goodwill6 vilket i sin tur leder 
till minskad försäljning och förlust av potentiella kunder.  

Kundernas kostnader är de kostnader som drabbbar den externa kunden på grund av 
bristande kvalitet i något led. Hit kan man räkna förluster som kunden får på grund av 
funktionsfel, driftstopp etc. som orsakas av de produkter kunden har köpt. En produkt 
med bristande kvalitet som orsaker problem för kunden leder till badwill och även förlora-
de intäkter.  

Samhällsekonomiska kostnader är de förluster som drabbar samhället på grund av bris-
tande kvalitet hos företagets produkter och processer. Exempel på detta är miljöförstöring 
på grund av bristande kvalitet hos produkten, låg lönsamhet som leder till uppsägningar, 
minskad skatteintäkt m.m. 

Bedömning av brister ska i första hand göras utifrån kundens perspektiv. Detta förtydligas 
genom ett exempel; om en produkt uppfyller de krav som företaget ställer men inte uppfyl-
ler kundens behov är produktens kvalitet otillräcklig. Svårigheten är att kunden inte alltid 
själv vet vilka behov han/hon har eller vet behoven men uttalar dem inte. Ett annat pro-
blem är att kunden inte alla gånger uppfattar bristerna som direkta fel och klagar inte hos 
företaget utan går direkt till konkurrenterna. Kundens uppfattning av kvalitet bygger på 
kundens förväntningar på en viss produkt eller tjänst. Detta innebär att missvisande reklam 
kan påverka kvalitetsupplevelsen. Kunden gör även en bedömning genom att jämföra pro-
dukten med konkurrenternas.  

                                                 

5 Badwill är ett engelskt begrepp som är väl känt och därför görs ingen översättning av ordet. Begreppet bety-
der på svenska dåligt anseende, dåligt rykte, negativt för företagets affärsvärde. 

6 Goodwill är ett annat begrepp som är etablerat och betyder gott anseende, gott rykte, positivt för företagets 
affärsvärde. 



 

 19

5 Undersökning 
I detta kapitel presenteras den information som har kommit fram under samtal med fallfö-
retaget XY. Först presenteras ett avsnitt om det valda ritverktyget, 5.1 Ritverktyg i undersök-
ningen, följt av den valda och anpassade modellen som fungerat som utgångspunkt vid un-
dersökningen 5.2 Analysverktyg i undersökningen. Därefter görs en kort beskrivning av be-
greppet som analysen ska baseras på 5.3 Kvalitetsbristkostnader.  En beskrivning av den kart-
lagda processen i text form och sedan visuellt presenteras i avsnitt 5.4 & 5.5 och kapitlet 
avslutas med identifiering av problem i processen, avsnitt 5.6.  

Empirin som redovisas är en nulägesanalys av XYs flöde där författaren har kartlagt aktivi-
teterna enligt information av ansvariga på fallföretaget. 

5.1 Ritverktyg i undersökningen 
Det fanns två tillgängliga verktyg för att rita upp processkartan, ARIS och Microsoft Office 
Visio. Det valda verktyget i rapporten är Visio då programmet finns på de flesta företag 
och detta möjliggör ändringar av kartan efter att rapporten har lämnats in till fallföretaget. 
Visio har installeras på författarens dator vilket underlättade arbetet. Ett val av ARIS verk-
tyget skulle däremot innebära att processkartan endast finns tillgänglig för ändringar på 
Centrum för Informationslogistik, som är ett lärcenter och ansvariga för programmet där 
examensarbetet ingår.   

5.2 Analysverktyg i undersökningen 
I undersökningen har processtyperna definierats enligt Dicander-Alexandersson m.fl. 
(1998). Processer som löper genom hela företaget kallas för huvudprocesser, t.ex. tillverk-
ning. Denna huvudprocess kan i sin tur bestå av flera processer som kallas då för delpro-
cesser. Varje delprocess består i sin tur av flera aktiviteter.  

Efter att studerat ett antal modeller valdes Rentzhogs modell för att den ansågs mest lämp-
liga för just detta ändamål. Problemet med de modeller som finns i litteraturen är att de 
upplevs som att de är utvecklade för i första hand stora företag. Detta innebär att ingen 
modell kan användas i sin helhet. Det är istället viktigt att sätta sig in i de olika tillgängliga 
modellerna och antingen använda olika delar från de olika modellerna och göra det till sin 
egen modell eller välja en modell där man väljer bort vissa delar. I denna rapport har 
Rentzhogs (1998) modell använts för att studera processen på fallföretaget. Modellen som 
består av tre delar har dock anpassats till rapportens syfte vilket innebär att steg tre har 
valts bort.  

Rentzhog menar att det finns tre frågor som en analys av process bör besvara.  

1. Varför ser den nuvarande processen ut som den gör? 

Här identifierar alla aktiviteter i processen och hur de tillsammans bildar ett flöde. Det-
ta har skapats med hjälp av ett flödesdiagram. För att beskriva processen kan ett flö-
desdiagram användas eftersom det visar det logistiska sambandet mellan olika aktivite-
ter. Diagrammet visar i vilken ordning aktiviteterna sker och hur de hänger ihop och 
kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar, problemområden, onödiga väntetider m.m.  

2. Hur bra är processens förmåga? 
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Här analyseras hur bra en process är. För att göra detta behöver man sätta upp vissa 
kriterier som man ska utgå ifrån. I detta fall har processen i fallföretaget analyserats ut-
ifrån begreppet kvalitetsbristkostnader.   

3. Hur bra är nivån jämfört med motsvarande processer i andra organisationer?  

För att veta om det vi gör i vår process är bra eller dålig kan man välja att jämföra med 
liknande processer hos andra företag. Detta steg har inte genomförts då det ligger utan-
för syftet med denna studie.    

5.3 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader definieras som ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags pro-
dukter och processer inte är fullkomliga” (Sörqvist, 2001).  Kvalitetsbristkostnader kan delas in i 
tre kostnadsgrupper; kontrollkostnader, interna- och externa felkostnader.  Det är dessa tre 
kostnadsgrupper som analysen av processen ska baseras på.  

5.4 Kollektionsprocessen på fallföretaget 
Kollektionerna på fallföretaget sker sex gånger/år och går ofta in i varandra, alltså kan före-
taget jobba med två eller fler kollektioner samtidigt. I varje kollektion ingår 15 – 40 plagg 
där varje plagg har sin process innan den kan ingå i kollektionen. Den beskrivna processen 
i rapporten kartlägger ett plagg i kollektionen. Nedan finns den skriftliga beskrivningen av 
processen medan bilaga 1, Processkarta för en kollektion på fallföretaget, visuellt visar de olika ak-
tiviteterna i processen.   

Det som triggar processen för att ta fram en kollektion är mässor och visningar från de sto-
ra modehusen vilket inträffar cirka sex månader innan en kollektion släpps i butikerna. Det 
som är avgörande för varje kollektion är ett ”sista dag datum” där samtliga plagg som ska 
ingå i kollektionen ska ha ett färdigt och godkänt säljprov som fungerar som underlag vid 
säljmötena. Den beskrivna processen nedan gäller för ett plagg och därför sker denna pro-
cess lika många gånger som antal plagg i varje kollektion. De verktyg som använd i proces-
sen är mail, telefon och sms (vid akuta ärenden).  Programmen som används är Microsoft 
Office paket, Outlook express och för design Freehand. Affärssystemet Pyramid håller på 
att installeras på fallföretaget och kommer att användas för orderläggning, kundregister och 
fakturering. 

Processen börjar alltså med en modekoll där anställda på företaget XY studerar vad som är 
aktuellt och vad som är viktigt att ha med i kollektionen. Detta startar omkring sex måna-
der men då beslutsvägarna är korta pågår den fram till cirka två månader innan säljperioden 
startar. Leverantörsbesök i Sverige och utlandet görs för att få inspiration eller för att få 
förslag till plagg som kan bearbetas och sedan ingå i kollektionen. När ritningarna för plag-
gen är utförda beslutas vad som ska ingå i kollektionen. Ritningarna med de valda plaggen 
skickas till tillverkaren för ett ”första prov” som är ett första exemplar av plagget. När till-
verkning av plagget är färdigt skickas det tillbaka till XY som bestämmer om det ska ingå i 
kollektionen eller inte.  Om det ska ingå mäts plagget av enligt måttlistor, sätter färg och 
gör de ändringar som behövs. Detta skickas tillbaka till tillverkaren via mail och om det är 
stora förändringar från första-provet ska ett andra prov sändas från leverantören, annars 
sker en order av säljprov direkt. En tillverkningsorder läggs, med reservation för nya änd-
ringar i plaggen, baserat på tidigare försäljning och med en intuition om hur mycket man 
kan sälja av ett visst plagg. Tillverkaren gör de ändringar enligt senaste överenskommelse 
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Kollektion Vår 1 

Kollektion Vår 2 

Kollektion Sommar 1 

med färger och storlekar och skickar tillbaka 10-15 säljprover till XY. Dessa säljprover är 
underlag när XYs säljare besöker återförsäljare. När samtliga säljprover för plaggen som ska 
ingå i kollektionen är klara kan säljarna boka besök och sälja plaggen.  Nu är design proces-
sen klar.  

Säljproverna består alla av storlek smal och övriga storlekar har hittills i processen endast 
varit mått och inte färdiga produkter. Innan produktion av plagget startas skickas ett ”size 
set” till XY med storlekarna extra small (xs) till large (l) som mäts upp av kvalitetsansvarig 
mot måttlistor. Antingen ges ett godkännande för att köra produktionen eller skickas de 
ändringar som behöver genomföras via mail. Om det är för stora eller avgörande ändringar 
begärs ett prov från tillverkaren. Detta plagg tas emot av XY och genomgår en ny kontroll. 
Om det finns ytterligare ändringar skickas dessa via mail till tillverkaren. När produktionen 
är klar för plagget skickas detta till Sverige där det lagras i Göteborg i väntan på order från 
återförsäljarna. Lagret är outsourcat till Posten AB. Posten AB skickar en låda av varje 
plagg till XY som mäter av enligt måttlistor innan plaggen skickas ut till butik. Företaget 
accepterar en avvikelse på fem procent. Om det är ett plagg som klarar de kraven ges klar-
tecken att sälja produkterna till överenskommit pris. Om avvikelsen är mer än fem procent 
men plaggen bedöms som säljbara skickas det ut ändå och i vissa fall ges en avvikelserabatt 
till återförsäljarna som i sin tur kan sälja produkterna för lägre pris. Denna rabatt ersätts av 
tillverkaren. Det sista alternativet är att produkterna inte går att sälja och då kan XY besluta 
om plaggen ska säljas via ”outlet-butiker” eller i vissa fall tar leverantören produkten i retur. 
Dessa produkter är då i båda fallen kostnadsfria för XY.  

När försäljning av plaggen till butikerna sker görs det oftast med omgående leverans eller 
med upp till 4-6 veckors leveranstid. Säljaren lägger in ordern som exporteras till order- och 
faktureringsprogrammet. Den filen med information om ordern skickas till Posten i Göte-
borg och till fakturabolaget när kvalitetsbedömningen av plaggen är klar.  

Plaggen paketeras och skickas ut till återförsäljarna. Fakturabolaget tar hand om att fakture-
ra återförsäljarna för de produkterna de har tagit emot och ser till att pengarna når XY. Om 
återförsäljarna inte betalar ringer lageransvarig till kunden samt att betalningspåminnelser 
skickas ut. Om denne fortfarande inte betalar beslutar lageransvarig om en inkassoprocess 
ska sättas igång av faktureringsbolaget. När betalningen har skett är processen slut.  

(C. Ekdahl, Personlig kommunikation, 2007-03-19)  

5.5 Processen visuellt 
I anvittet ovan nämndes att processen för att ta fram en kollektion börjar cirka sex 
månader innan plaggen finns i butik. Detta leder till att det i företaget konstant finns flera 
aktiva processer igång som sker parallellt. Visuellt skulle det kunna se ut som bilden nedan.  

     

      

       

 

 
Figur 5.1 Huvudprocesser på XY 
 

15 – 40 plagg 

15 – 40 plagg  

15 – 40 plagg  
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I varje kollektion ingår 15 - 40 plagg som innebär att i varje process sker 15 - 40 delproces-
ser. Dessa delprocesser startar och pågår oberoende av varandra men har ett ”sista dag da-
tum” där samtliga delprocesser som tillhör processen Kollektion Vår 1 ska vara klar.  

 

 

Figur 5.2 Delprocesser på XY 
 

Delprocesserna innehåller i sin tur en mängd aktiviteter och det är dessa som ska beskrivas 
i processkartan. Detta innebär att för varje plagg som finns i butik sker den process som 
finns beskriven i bilaga 1. (C. Ekdahl, Personlig kommunikation, 2007-03-19)  

5.6 Identifierade problem i processen  
Efter att ha studerat processen för att ta fram en kollektion på fallföretaget identifierades 
ett antal problem utifrån begreppet kvalitetsbristkostnader. Dessa är inget som fallföretaget 
har pekat som problem utan det är utifrån kunskapen som samlats in genom studier av lit-
teratur som problem har kunnat identifieras.  

I processen få fallföretag har fem kontroller identifierats där ansvariga på företaget kontrol-
lerar kvaliteten på plaggen. Med tanke på att processen är relativt kort har funderingar på 
att minska antalet kontroller och därmed minska processtiden och kostnaderna dykt upp. 
Vissa kontroller måste man behålla som de är för att fortsätta leverera kläder med hög kva-
litet medan andra kan tas bort.  Med sex kollektioner per år som innehåller 15 – 40 plagg 
per kollektion kan även små förändringar ge stora besparingar med tid och pengar.  

Ingående beskrivning av vilka kontroller som bör behållas respektive tas bort finns i avsnitt 
6.3 Kvalitetsbristkostnader.  
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6 Analys 
I detta kapitel kommer litteraturen ställas mot empirin i syfte att hitta likheter och skillna-
der. Strukturen i kapitlet kommer att följa strukturen i avsnitt 1.3 Frågeställningar. I varje av-
snitt kommer, utifrån frågeställningarna, en genomgång av litteratur presenteras, därefter 
hur det ser ut på fallföretaget och avslutningsvis likheter och skillnader mellan teori och 
empiri.      

6.1 Materialflödet  
Litteraturen säger att ett bra materialflöde är när man identifierar de problem och de delar i 
flödet som inte medför mervärde för processen och eliminera dessa. Ett bra materialflöde 
har ett väl fungerade informationsflöde med olika IT tekniska lösningar som stödjer det.  
Detta kan man åstadkomma genom att studera de flöden (material-, informations- och 
monetära flödet) som strömmar genom organisationen eller till att inkludera kunder och le-
verantörer, d.v.s. hela nätverket. Informationsflödet kan vara en lösning till bättre material-
flöde då en förbättring eller optimering av informationsflödet genom exempelvis automati-
sering av processer eller genom att skapa föreutsättningar för informationsutbyte skapar ef-
fektiva materialflöden. Detta kan genomföras med exempelvis EDI kommunikation eller 
omkonfiguering vilket innebär att ansvar flyttas från en avdelning eller företag till ett annat. 
En omkonfigueringslösning är leverantörsstyrda lager (Mattsson, 2002).  

Fallföretaget har vid undersökningstiden ett materialflöde som fungerade tillfredställande 
och det beror till största del på att de har goda kontakter med leverantörer. Problem som 
uppstår löses med leverantörerna och då företaget är ett ungt företag verkar man acceptera 
nödutryckslösningar. Företaget har inte gjort någon kartläggning av processen för att ta 
fram en kollektion och inte heller identifierat sina brister.  Orsaken till detta kan vara att fö-
retaget har en medvind i dagsläget och man vill rida vågen medan de kan och tjäna så 
mycket pengar som möjligt. Att processen fungerar tillfredställande beror även på att före-
taget har kunnig personal som dessutom sitter i samma rum och kan därmed kommunicera 
med varandra direkt. Informationssystemen har ersatts av direkt kommunikation och av 
invanda rutiner hos individerna. I dagsläget satsar företaget på ett nytt affärssystem som ska 
installeras och därmed underlätta en del rutin. Detta görs i första hand för att man ska 
undvika att arbeta med Excel mot Posten AB, som tar hand om kläderna när de kommer 
till Sverige och distribuerar dem vidare till återförsäljarna och mot Faktureringsbolaget, 
som tar hand om all fakturering till bland annat återförsäljarna. System ska, som det ser ut 
idag, inte användas för att kommunicera med leverantörerna. Jag ser en stor möjlighet i af-
färssystemet då det kan användas för att inkludera leverantörerna och återförsäljarna. Ett 
exempel är att man använder systemet för att få daglig information om vad som säljer ute i 
butikerna med hjälp av point of sales och även med hjälp av leverantörsstyrdalager på alla 
plagg som är återkommande, såsom jeans. Det finns många möjligheter att använda det nya 
informationssystemet för att effektivisera materialflödet.  

Det finns en del skillnader mellan fallföretaget och litteraturen. Litteraturen upplevs rikta 
sig till stora företag som har kapital och resurser för att kartlägga flödena och hitta optimala 
lösningar på olika problem som identifieras. Små företag som fallföretaget försöker att hitta 
ett fungerande sätt att arbeta och detta oftast med hjälp av välutvecklade kontakter med le-
verantörer och återförsäljare. Jag tror dock att de företag som upptäcker fördelarna med att 
effektivisera sina materialflöden med hjälp av IT kommer att få stor konkurrensfördel och 
mindre beroende till sina leverantörer. 
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6.2 Processer 
Procceser på företag kartläggs för att skapa överblick och för att visualisera det som man 
faktiskt gör. Kartläggning i sig medför inga förbättringar utan fungerar som underlag för 
förbättringsarbetet av processen. I litteraturen presenteras mängder av metoder för att stu-
dera processer. En metod är Value Stream Mapping som genom kartläggning möjliggör en 
förbättring av flöden i organisationer. Detta genom att förstå det nuvarande tillståndet och 
utifrån detta tar man fram en handlingsplan för att uppnå det framtida tillståndet (Blücher 
& Öjmertz, 2004). Dicander-Alexandersson  m.fl. (1998) presenterar en trestegsmodell för 
processarbete. Det första steget handlar om att genomföra en nulägesanalys som lyfter 
fram de brister som finns i organisationen och vilka förbättringsmöjligheterna är. Steget ef-
ter handlar om att eliminera de brister som har upptäckts och sista steget handlar om att 
förbättra processen genom att ständigt ställa högre krav.  Vid förbättringsarbete är det vik-
tigt att organisationen har funderat över hur man vill genomföra processförbättring. Det 
finns i litteraturen två sätt att genomföra det, processförbättring eller process re-design. 
Väljer man att utveckla den nuvarande processen kallas det för processförbättring. Det 
andra alternativet som är re-design och handlar om att ersätta den nuvarande processen 
med en ny process. Det är viktigt att mäta sina processer innan, under och efter process-
förbättringarna. Detta för att se till att man är på rätt väg. Det finns ett antal utvecklade 
mätmetoder i litteraturen och två möjliga modeller är BSC och SCOR. Andra möjliga mät-
metoder är att studera ledtider och omsättningshastighet eller att utveckla ett en egen mät-
metod som är anpassat till den specifika processen.  

Då fallföretaget inte tidigare genomfört en processkartläggning kan ingen analys göras. Om 
fallföretaget med hjälp av denna rapport finner problem som de vill eliminera rekommen-
deras att genomförande av dessa förbättringar utförs med hjälp av metoden processförbätt-
ring då företaget kan genomföra en förbättring åt gången och se förbättringar komma 
gradvis. Det är en metod som jag anser är minst krävande för ett litet företag och som kan 
uppmuntra till vidare arbete med processförbättring då man ser resultat från de förbätt-
ringsaktiviteter som genomförs och hur det påverkar den egna arbetsmiljön.   

Tidigare i rapporten har det påståtts att litteraturen om processer och processarbete upp-
levs vända sig till stora företag och det gör att processverktygen behöver anpassas för att 
passa små företag. Men vilka skillnader finns det mellan stora och små företag när det gäller 
analysering av processer?  De stora skillnaderna som uppfattas är att stora företag har mer 
invecklade processer. Med det menas att processerna i större företag sträcker sig ofta ge-
nom ett antal avdelningar inom företaget och vidare mot leverantörer och leverantörers le-
verantörer. Detta innebär att det blir allt viktigare för stora företag att genomföra process-
kartläggningar för att klargöra ansvarsområden och därmed få svar på vem som gör vad. 
Det är även ett sätt för anställda att se hur den uppgift de gör bidrar till den stora helheten 
och på sätt undviker man rivalitet mellan olika avdelningar och suddar ut avdelningsgrän-
serna. I små företag som fallföretaget där alla sitter i samma byggnad och ser varandra finns 
inte dessa barriärer och därmed försvinner en viktig del av processarbetets mål. Det är 
dock viktigt även för små företag att visuellt överblicka vad det är de gör.  

En annan stor skillnad mellan små och stora företag är tillgång till resurser för att genomfö-
ra processförbättringar. Ett företag som fallföretaget som har fem anställda får svårt att ak-
tivt jobba med processer och fortsätta driva den dagliga verksamheten på ett tillfredställan-
de sätt med samma antal anställda. Alternativet är att de anställer en person som aktivt ar-
betar med processförbättringar eller anlita en konsult, vilket är för kostsamt. Därför priori-
teras processförbättringar bort. Detta är inget problem för stora organisationer som ser 
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möjligheter att bli konkurrenskraftiga med hjälp av att eliminera alla delar som inte är vär-
deskapande. De har och måste skjuta fram resurser för att fortsätta konkurrera.  

En skillnad som kan kopplas till företagens möjlighet att få fram resurser är att även om 
man genomför en kartläggning på ett litet företag och kommer fram till IT tekniska lös-
ningar är det svårt att implementera dessa då de är kostsamma och kräver fortsatt arbete i 
form av uppdateringar och förbättringar. Små företag kan däremot få nytta av processkart-
läggning om man identifierar uppgifter som utförs i onödan, av olika personer eller med 
hjälp av fel teknik. Genom att visualisera en process ser man tydligt vem som gör vad och 
kan som ett resultat av detta slå ihop eller ta bort aktiviteter i processen. För stora företag 
är resursfrågan inte lika avgörande. Där handlar det om att övertyga ledning eller beslutsfat-
tare att man kan effektivisera med hjälp av den nya tekniken och sedan se till att man väljer 
rätt verktyg eller rätt teknik. I stora företag är man mer benägen att satsa på nya lösningar 
och ny teknik.      

Likheterna mellan små och stora företag när det gäller processarbete är att oavsett företags-
storlek är processarbetet svårt. Det är tids- och resurskrävande och det är näst intill omöj-
ligt att genomföra om man inte har personalen med sig. Därför krävs det att inför ett pro-
jekt med målet att förbättra processer läsa igenom och vara noga med att välja metoder och 
verktyg som är hjälpmedel vid arbetet. Det är lika viktigt att man engagerar personal och får 
dem att känna sig delaktiga. En sista sak är att man aldrig ska låta ett processarbete leda till 
att andra avdelningar lider då detta är en stor anledning till organisatoriskt motstånd.  

6.3 Kvalitetsbristkostnader   
Detta avsnitt bör läsas ihop med bilaga 1 Processkarta för en kollektion på XY, som visuellt 
presenterar processen. Här ska kvalitetsbristkostnader i XYs process identifieras och för-
slag ges på hur processen kan effektiviseras. 

Sörqvist definition på kvalitetsbristkostnader är ”de totala förluster som uppstår genom att ett före-
tags produkter och processer inte är fullkomliga” (Sörqvist, 2001). Begreppet kvalitetsbristkostna-
der används i förbättringsarbete för att påvisa problemområden och för att studera förbätt-
ringar över tid. Kvalitetsbristkostnader delas in i tre kostnadsgrupper; kontroll kostnaderna, 
interna och externa felkostnader.  

Kontrollkostnader inkluderar kostnader för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla 
led. (Sörqvist, 2001). I processen på fallföretag har fem kontroller identifierats där ansvariga 
på företaget kontrollerar kvaliteten på plaggen. Det kan tyckas vara många till antal för en 
så kort process. Vissa kontroller måste man ha för att bibehålla en hög kvalitet medan 
andra kan tas bort. Exempel på detta är att i början av processen (se rad 2 sida 1) sker två 
kontroller som jag anser är viktiga, kontroll av första prov och en eventuell kontroll av 
andra prov. Båda kontroller ska man bibehålla då de ser till att rätt färg, tyg och passform 
levereras. Kontroll av size set på rad 4 sida 1 och kontroll av provplagg borde däremot tas 
bort då dessa upplevs medföra en onödig kostnad. Innan de tas bort borde man föra stati-
stik på hur ofta avvikelser från önskad kvalitet uppstår och om det inte är vanligt före-
kommande är min rekommendation att dessa aktiviteter tas bort. Detta leder till att hela ra-
den fyra i processen kan effektiviseras bort. Med sex kollektioner per år som innehåller 15-
40 plagg var kan detta leda till en avsevärd minskning av tid för kontroll och därmed kost-
nader. Detta borde vara genomförbart om man har tydliga riktlinjer hos tillverkaren om 
måttlista. Med andra ord så lyfter man kontrollen från XY till tillverkaren som ska se till att 
kvalitet upprätthålls.  
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Interna felkostnader definieras som förluster orsakade av avvikelser från önskad kvalitets-
nivå som upptäcks före leverans till extern kund. Hit hör kostnader för omarbete, förse-
ningar, ineffektivitet och omkontroll. (Sörqvist, 2001). På fallföretaget utförs en kontroll 
när all produktion av plaggen är färdig och kläderna finns i Sverige (sista raden sida 2). Om 
avvikelser upptäcks ges rabatt till återförsäljarna eller man stoppar leveransen, vilket är 
ovanligt. Den rabatten som ges till återförsäljarna är inget som direkt påverkar fallföretaget 
då avtal med tillverkare belastar tillverkaren för kvalitetsbrister som uppstår.  

Externa felkostnader definieras som förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitets-
nivå som upptäcks efter leverans till extern kund.  Hit hör kostnader för reklamationer, 
återkallande, rabatter, förlorade intäkter och badwill (Sörqvist, 2001). Kontroll som jag 
hänvisade till ovan som är sista kontrollen innan kläderna når återförsäljarna (sista raden 
sida 2) är en kontroll för att externa felkostnader inte ska uppstå och därför väldigt viktig.   
Än en gång är resultatet av denna kontroll ingen kostnad för fallföretaget. Det man vill 
kontrollera och undvika är att produkter som inte är säljbara ska nå slutkonsument och 
skapa badwill för företaget vilket i sin tur kan leda till förlorade intäkter i framtiden då kon-
sumenten uppfattar kvaliteten på XYs plagg som mindre bra relaterat till priset.  
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7 Slutsatser 
Slutsatserna kommer att besvara de frågor som ställdes i rapporten och presenteras i punkt-
form.  

� Ett bra materialflöde är när man identifierar de problem och de delar i flödet som 
inte medför mervärde för processen och eliminera dessa. Ett bra materialflöde har 
ett väl fungerade informationsflöde med olika IT tekniska lösningar som stödjer 
det, exempelvis EDI kommunikation eller omkonfiguering lösningar som leveran-
törsstyrda lager. Fallföretaget har ett materialflöde som fungerar tillfredställande 
och det beror till största del på de goda kontakterna med leverantörerna och på att 
företaget är litet vilket innebär att samtliga anställda sitter i samma rum och kan 
kommunicera med varandra direkt och därmed lösa problem gemensamt.    

� Vid förbättringsarbete med processer ska man börja arbetet med att kartlägga pro-
cessen. Denna kartläggning fungerar som underlag för förbättringsarbetet av pro-
cessen. Det finns mängder av metoder för att studera processer.  Value Stream 
Mapping är en metod för att kartlägga och förbättra flöden i organisationer genom 
att förstå det nuvarande tillståndet och utifrån detta tar man fram en handlingsplan 
för att uppnå det framtida tillståndet (Blücher & Öjmertz, 2004). Vid förbättrings-
arbete är det viktigt att organisationen har funderat över hur man vill genomföra 
processförbättring. Det finns i litteraturen två sätt att genomföra det, processför-
bättring vilket innebär att man utvecklar den nuvarande processen eller process re-
design som går ut på att ersätta den nuvarande processen med en ny process. I teo-
rin finns ett begränsat antal mätmetoder för processer. Två möjliga modeller är 
BSC och SCOR. Andra möjliga mätmetoder är att studera ledtider, omsättningshas-
tighet m.m. Fallföretaget har inte genomfört någon processkartläggning tidigare. 
Om företaget väljer att använda processkartan som har utförts i samband med den-
na rapport rekommenderas metoden processförbättring för genomförande av för-
ändringar. Denna metod förespråkar en förändring åt gången så att man kan stude-
rar vad som sker i processen och därmed försäkra sig att man går mot önskad rikt-
ning.  

� Skillnader mellan stora och små företag när det gäller analysering av processer är 
många. I stora företag är processerna mycket mer komplexa då de korsar organisa-
toriska gränser och kanske till och med sträcker sig över flera företag. En annan 
viktig skillnad är att stora företag har resurser för att kunna satsa på förbättring ge-
nom processkartläggning och har sedan resurser att eliminera de identifierade pro-
blem med bland annat olika IT tekniska lösningar.  

� De kvalitetsbristkostnader i fallföretagets process som identifierats och som kan 
elimineras är ett antal kvalitetskontroller som upplevs som överflödig relaterat till 
processens storlek. Lösningen på detta är att med hjälp av avtal med leverantörer se 
till att kontroll sköts hos tillverkaren av plaggen och på så sätt minskar man antalet 
aktiviteter i processen och minskar process tiden då tillverkaren inte behöver skicka 
plaggen till Sverige för godkännande. Med sex kollektioner per år som innehåller 
15-40 plagg var kan detta leda till en avsevärd besparing för fallföretaget.   
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8 Rekommendationer till fallföretaget 
Fallföretagets process kartlades för första gången i samband med denna studie. Efter att 
studerat och analyserat processen kan man konstatera att processen för att ta fram en kol-
lektion fungerar tillfredställande. Som med allt annat finns det alltid saker som man kan 
förbättra och effektivisera. I processen på fallföretag har fem kontroller identifierats där an-
svariga på företaget kontrollerar kvaliteten på plaggen, några av dessa är nödvändiga att ha 
kvar medan andra möjligtvis kan tas bort.  I bilaga 1 (se rad 2 sida 1) sker två kontroller 
som jag anser är viktiga, kontroll av första prov och en eventuell kontroll av andra prov. 
Dessa ska man bibehålla då ser till att rätt färg, tyg och passform levereras.  

Kontroll av size set på rad 4 sida 1 och kontroll av provplagg borde däremot tas bort då 
dessa upplevs medföra en onödig kostnad. Innan de tas bort borde man föra statistik på 
hur ofta avvikelser från önskad kvalitet uppstår och om det inte är vanligt förekommande 
är min rekommendation att dessa aktiviteter tas bort. Detta leder till att hela rad fyra i pro-
cessen kan effektiviseras bort. Med sex kollektioner per år som innehåller 15-40 plagg var 
kan detta leda till en avsevärd minskning av tid för kontroll och därmed kostnader. Detta 
borde vara genomförbart om man har tydliga riktlinjer hos tillverkaren om måttlista. Med 
andra ord så lyfter man kontrollen från XY till tillverkaren som ska se till att kvalitet upp-
rätthålls.  

Om fallföretaget med hjälp av denna rapport finner problem som de vill eliminera rekom-
menderas att genomförande av dessa förbättringar utförs med hjälp av metoden process-
förbättring då företaget kan genomföra en förbättring åt gången och se förbättringar kom-
ma gradvis. Det är en metod som jag anser är minst krävande för ett litet företag och som 
kan uppmuntra till vidare arbete med processförbättring.     
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9 Egna reflektioner 
Den här rapporten, som är det sista momentet innan examen, har varit en lång och arbet-
sam väg för att nå slutmålet med utbildningen. Tankarna kring vad jag ville skriva om star-
tade i slutet av andra året på min utbildning och kontakt med fallföretaget knöts under bör-
jan av tredje året, ett halvt år innan examenskursen drog igång. Målet var från början en 
stor undersökning av en process som skulle kunna leda till stora förändringar för det lilla 
företaget. Under examenskursens tid och efter möten med handledare och examinator vid 
Växjö Universitet insåg jag att min rapport skulle få ett annat utseende och innehåll än det 
jag hade föreställt mig. Det blev istället en rapport som till stor del har handlat om att be-
skriva befintlig teori och det har krävt en stor sök- och gallringskunskap. Jag har brottats 
med att hitta det unika bland all hyllmeter av litteratur om processer och materialflöden. Al-
ternativet var att endast följa återkommande referenser i uppsatser om liknande ämnen. Jag 
valde att göra båda delarna och försökte hitta unika böcker och skönlitterära böcker om 
processer som mer fungerat som en inspiration. Att studera återkommande referenser i lik-
nande rapporter har varit till stor hjälp vid utformandet av teori kapitlet.  

Under arbetets gång har jag även haft svackor där jag funderat över om detta är vad jag vil-
le skriva om. Jag funderade på om jag har blivit begränsad i mitt arbete för att jag hade valt 
fallföretag först, vilket jag tror. Det finns fördelar med att jag hade valt ett företag innan, 
t.ex. att jag snabbt kom igång med arbetet. Nackdelarna är att jag inte har kunnat gå in på 
det område som jag brinner för. Jag hade för avsikt att lyfta fram informationslogistikens 
tankar, d.v.s. att man genom information och IT kan förbättra den traditionella logistiken. 
Jag har kunnat nudda vid det men inte i den utsträckning som jag från början hade önskat. 
Att jag inte gått djupare in på IT som lösning är att det hade blivit alldeles för mycket arbe-
te med att ta fram det väsentliga inom det området och samtidigt besvara mina frågeställ-
ningar. Trots detta är jag nöjd med denna rapport, det har varit en stor utmaning att arbeta 
själv med både för- och nackdelar och en mycket lärorik tid. Fördelarna med att arbeta själv 
har varit att jag har kunnat ändra i uppsatsen som jag vill, jag har kunnat lägga upp min tid 
och platsen för skrivandet oberoende av någon annan. Nackdelarna är att jag inte har haft 
någon att bolla idéer med. Detta har fungerat ändå på grund av att jag har haft tur med en 
handledare som har kunnat ge mig snabb feedback och pusha mig fram.  

Den metod som har använts i rapporten har varit ett självklart val utifrån syftet. Det har 
varit en kvalitativ undersökning med fallstudieteknik. Fallstudierna har ägt rum på fallföre-
taget där jag har preciserat diskussionsämnet och därefter har kontaktpersonen kunnat ge 
den information jag behövt. Under mötena har jag kunnat försäkra mig om att jag har för-
stått dem genom att återge det dem sa, vilket är positivt. Det negativa var fallföretagets 
öppna landskap arkitektur. Om jag hade fått bestämma hade vi suttit på en lugnare plats än 
fallföretagets kontor. Under mötena på fallföretaget har övriga anställda vid ett antal tillfäl-
len gått förbi och inflikade i diskussionen, vilket i sig inte är negativt men det medförde att 
vi lätt tappade tråden i diskussionen. Likaså var telefonerna som ringde ett störande mo-
ment vid mötena.      

De rekommendationer som ges till fallföretaget är anpassade till deras storlek. Jag hade 
mycket väl kunnat föreslå olika IT tekniska lösningar som effektiviserar processen men det 
kändes inte relevant då företaget troligtvis inte hade tagit till sig det. Det har hela tiden varit 
viktigt för mig att presentera lösningar som är möjliga att genomföra, vilket jag anser att jag 
har gjort. Jag har presenterat en möjlighet till små förändringar som kan ge stor utdelning i 
form av tids- och kostnadsbesparingar.    
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Modekoll 
Design & 

omdesign av 
plagg

Ritningar 
skickas till 
tillverkare 

Ingå i 
kollektionen

Tillverkning av 
första prov hos 

tillverkaren 

Första prov 
skickas till XY

XY kontroll a v 
första prov

Färg & Tyg val

Om små ändringar maila 
ändringar till tillverkare 
samt  lägg in order & 

beställ säljprov

Om många ändringar 
beställ ett andra prov. 

Tillverkaren 
skickar 10-15 

plagg som 
säljprov

Tillverkning av 
andra prov hos 

tillverkaren 

Andra prov 
skickas till XY

Kontroll  hos 
XY av andra 

prov

Nya 
ändringar?

Plagg är ok. Ge 
tillverkare klartecken. 

Lägg in order & beställ 
säljprov

Skicka önskemål om 
ändringar via mail. 

Samt lägg in order & 
beställ säljprov.

NEJ 

JA

Process slut 

Säljprover på 
plats

Alla säljprover 
i kollektionen? 

Säljare ok

Vänta in hela 
kollektionen

Säljarna 
besöker 

återförsäljare

Order läggs i 
Excel

av säljaren 

Produktion av 
size set hos 
tillverkaren

Size set 
skickas till XY

Size set mäts 
och 

kontrolleras

Nya 
ändringar?

Plagg är ok. 
Ge tillverkare 

klartecken

Skicka 
önskemål om 
ändringar via 

mail

Om stora 
avgörande  
ändringar 

beställ ett prov 
plagg. 

Tillverkning av 
prov plagg hos 

tillverkaren 

Prov plagg  
skickas till XY

Kontroll  hos 
XY av prov 

plagg 

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Bilaga 1 Processkarta för en kollektion på fallföre taget  
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Nya 
ändringar?

Plagg är ok. Ge 
tillverkare 
klartecken

Skicka önskemål 
om ändringar via 

mail

Produktion av 
plagg enligt 

order

Plaggen 
skickas till 

Postens lager i 
Göteborg

Posten skickar 
provplagg till 

XY

Kontroll av 
plagg hos XY 

Kvalitet ok 

Leverans fil till 
posten med 
kundorder. 

Fakturafil till 
faktureringsbola

get

Stoppa 
leverans till 

återförsäljare 
eller återkalla 

om omöjligt att 
sälja 

Kvalitet inte helt 
enligt måttlista, 
men säljbart. 

Rabatt till 
återförsäljare

Processen slut

Posten 
paketerar om 
och skickar ut 

till 
återförsäljaren

Nej

Ja
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Butik 

Bilaga 2 Fallföretaget som ett industriellt nätverk   
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