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Förord 

Ett stort tack vill riktas till Balco AB som gjorde denna rapport i form av examensarbete 

inom logistik för Civilekonomprogrammet möjlig. Särskild tacksamhet finns till Rune 

Rudberg, logistikchef, och Johan Fälth, personalchef, samt alla respondenter som ställt upp 

och tagit sig tid för att delta i intervjuer, observationer, fokusgrupper och presentationer. 

Det är en förmån att få testa sina teoretiska kunskaper i en praktisk verklighet, framförallt i 

ett intressant och internationellt företag som Balco. Utan ert engagemang och möjligheten 

till djupgående studier av företagets verksamhet hade rapporten inte blivit av samma 

karaktär. 

Jag vill också tacka för all hjälp och värdefull kritik från opponenter, handledare Petra 

Andersson och examinator Helena Forslund. Det har bidragit med alternativa synvinklar 

och ett extra stöd till rapportens fullföljning. 

 

Växjö, 130524 

 

 

_________________________ 

Maria Wennberg 
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Sammanfattning 

Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE05E, VT13 

Författare: Maria Wennberg 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Standardiserat utförande och förbättring av avropsprocessen 

 

Bakgrund: Transport utgör en avgörande del av ett företags logistik. När en 

tredjepartslogistiker nyttjas för att uträtta transporterna så krävs särskild styrning och 

kontroll. Balco använder tredjepartslogistiker till sina utleveranser av balkongdelar och 

innan delarna hämtas utförs avropsprocessen. För närvarande upplever Balco problem med 

att processen utförs på olika sätt av projektledare och logistikavdelningen. Det resulterar i 

onödig tidsåtgång, men också kvalitetsproblem och extra kostnader. En standardiserad och 

förbättrad avropsprocess som garanterar ett gemensamt utförande kan lösa företagets nu 

upplevda problem. 

Syfte: att identifiera nuläget genom att beskriva och kartlägga på vilka sätt projektledarna 

och logistikavdelningen utför avropsprocessen för att identifiera var det förekommer 

skillnader och brister som leder till onödig tidsåtgång. Syftet är också att utifrån 

förekommande skillnader och brister ge förslag på standardisering av processen och 

förbättringar för att möjliggöra reducering av onödig tidsåtgång.  

Metod: Rapporten är en kvalitativ fallstudie på Balco AB där datainsamlingen skett genom 

semi-strukturerade intervjuer, direkta observationer och fokusgrupper. Först genomfördes 

processkartläggning av avropsprocessens utföranden tillsammans med tidtagning av 

processens tidsåtgång. Utifrån det identifierades förekommande skillnader och brister. 

Resterande kapitel i rapporten är uppdelad efter att en del av den onödiga tidsåtgången kan 

reduceras med en standardisering av avropsprocessen och att annan onödig tidsåtgång kan 

reduceras genom förbättringar av lagret som presenteras i separata kapitel.       

Slutsatser: Det förekommer skillnader i utföranden av avropsprocessen mellan olika 

projektledare och logistikavdelningen som leder till onödig tidsåtgång. Genom ett 

standardiserat utförande kan 24 till 52 minuter onödig tidsåtgång reduceras, beroende på 

vem som utför processen. Förbättrad artikelplacering, zonindelning och märkning av 

delarna kan göra ytterligare 41 minuter reducerad tidsåtgång i avropsprocessen möjlig. 

Balco måste se till så standardiseringen efterföljs, köpa elektroniska läsplattor till 

logistikavdelningen, införa ett lagersystem, dela in lagret i zoner samt införskaffa 

elektronisk märkning med hjälp av streckkoder. Det skulle troligtvis förutom reducerad 

onödig tidsåtgång resultera i färre fel, ökad kvalitet i processen samt andra relaterade 

processer och lägre kostnader.  
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Abstract 

Course: Degree project in logistics, 4FE05E, spring 2013 

Author: Maria Wennberg 

Supervisor: Petra Andersson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Standardization and improvement of the outbound process execution 

 

Background: Transportation represents a critical part of companies’ logistics. Special 

management and control is needed when using a third party logistics. Balco uses a third 

party logistics for their deliveries of balcony parts and before it takes place the outbound 

process is executed. Currently, Balco experience difficulties with the process’ many ways 

to be performed by the project managers and logistics department. It results in unnecessary 

expenditure of time, as well as quality problems and additional costs. A standardized and 

improved outbound process that guarantees the same execution should resolve the 

problems that Balco now is experiencing. 

Purpose: to identify the present situation by describing and mapping in what ways the 

project managers and logistics department execute the outbound process. This to identify 

where it exists differences that results in unnecessary expenditure of time. The purpose is 

also to provide suggestions for improvement based on the existing differences and 

problems, to enable reduction of unnecessary expenditure of time. 

Method: The research is a qualitative case study of Balco AB where the data collection 

was conducted by interviews, observations and focus groups. First, the outbound process 

was mapped and timed. Then the existing differences and problems were identified. 

Remaining parts of the research consists of the standardization of the outbound process and 

improvements of the inventory, which are presented in separate chapters. 

Conclusions: It exists differences in the execution of the outbound process between 

project managers and the logistics department that results in unnecessary expenditure of 

time. With a standardization 24 to 52 minutes can be saved, depending on who is executing 

the process. Improved article placement, inventory zones and coding can reduce the 

expenditure of time with another 31 minutes. Balco needs to ensure that the standardization 

is followed, purchase electronic tablets, introduce an inventory system, divide the 

inventory areas into zones and initiate electronic bar coding. Besides from the reduced 

expenditure of time, Balco should also be able to experience fewer errors, increased quality 

as well as decreased costs. 
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1. Inledningskapitel 

Inledningskapitlets första del består av en företagsbeskrivning och följs av en 

bakgrundspresentation av rapportens ämne. En problemdiskussion presenteras sedan som 

resulterar i två problemfrågor som ska besvaras samt ett syfte som ska uppnås. Kapitlet 

avslutas med en figur över rapportens disposition.  

1.1 Företagsbeskrivning 

Balco AB, hädanefter benämnt Balco, grundades 1987 och huvudkontoret är beläget i 

Växjö. Företaget är störst i Europa på inglasade samt öppna balkonger och är med sina 160 

anställda verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England och Polen. De 

erbjuder ett helhetskoncept till sina kunder rörande balkonger med allt från beslutsunderlag 

till slutbesiktning. Profileringen är hög kvalitet, innovation och bred erfarenhet 

tillsammans med en god ekonomi. Balco har främst bostadsrättsföreningar som kunder, där 

beställningar av renovering eller nybyggnationer görs. Varje beställning behandlas som ett 

unikt projekt och kunden får välja fritt mellan olika material, färger, design och andra 

liknande egenskaper på balkongerna (Fälth, personalchef, 130201; Rudberg, logistikchef, 

130121).  

Produktionen av balkongerna sker dels i Växjö dels i Przytoczna, Polen, där 

produktionsmaterialet levereras från olika leverantörer spridda över södra Sverige samt 

Polen. Priset och hur snabbt materialet kan lämnas till företaget är det som avgör vilka 

leverantörer som väljs ut. Vissa delar, såsom glas, är billigare i Polen medan andra delar är 

billigare eller av högre relevans till kvaliteten sett, att det levereras från svenska 

leverantörer. Produktionsmaterial och producerade delar i Polen transporteras till Växjö för 

att samlas upp inför leverans till kund, vilket kallas för inleverans. Alla balkongdelar 

transporteras sedan vidare till kunden med utgångspunkt från tillverkningen i Växjö, som 

också kallas för utleverans. Förutom om kunden befinner sig i Polen för då levereras 

balkongdelarna direkt från den polska produktionen (Rudberg, logistikchef, 130121).  

När det börjar bli aktuellt med utleverans bestämmer ansvarig projektledare exakt vilka 

delar som ska levereras till monteringsplatsen och avropsprocessen startar. 

Avropsprocessen sträcker sig från det att projektledarna vill leverera delar till 

monteringsplatsen tills delarna hämtas för utleverans. Logistikavdelningen kontaktas som 

bokar transport med avseende på tid, antal och var kunden befinner sig. Utleveranserna 
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utförs av ett externt bolag som hyrs in, det vill säga en tredjepartslogistiker, som 

transporterar delarna med lastbil. Delarna hämtas och transporteras till kunden, där de 

monteras till slutgiltiga balkonger (Fälth, personalchef, 130201; Rudberg, logistikchef, 

130121). Nedanstående figur illustrerar avropsprocessen och rapportens fokusområde i 

förhållande till det fullständiga flödet hos Balco från leverantör till kund. 

 

Figur 1-1: Rapportens fokusområde 

1.2 Bakgrund 

Transport kan definieras som att fysiskt flytta produkter från var de produceras till där de 

behövs, ofta från ett geografiskt område till ett annat. Det ger produkter adderat värde och 

gör så att kunderna har tillgång till det de efterfrågar (Button, 1993; Coyle et al., 2011; 

Grant et al., 2006). Transport är en avgörande del i ett företags logistik och hur bra 

resultatet blir beror till stor del på hur företaget lyckas genomföra och kontrollera sina 

transporter (Hunt, 2009). Transport svarar ofta för en av de största kostnaderna hos ett 

företag och kräver planering och ett bra utförande. Om produkterna av någon anledning 

inte är tillgängliga i rätt tid eller anländer i fel antal kan det innebära ökade kostnader, 

minskad försäljning eller missnöjdhet hos kunderna (Button, 1993; Coyle et al., 1996; 

Grant et al., 2006). Schönberger (2010) tillägger att om transporterna ska bli fördelaktiga, 

utan onödiga aktiviteter och moment, är det viktigt att styrning sker från det att 

transportbehovet uppstår tills kundens efterfrågan är tillfredsställd. Enligt Ballou (2004) 

borde företag inse vikten av att ha transporter som nyttjar så lite ekonomiska medel som 

möjligt eftersom det dels avspeglar sig fördelaktigt på företags resultat, men också på 

produkternas pris vilket ger företaget konkurrensfördelar.  

Rapportens fokusområde
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När en tredjepartslogistiker anlitas för att sköta transporterna hos ett företag agerar de 

mellanhand mellan företaget som vill transportera och mottagaren, i många fall kunden. 

Det ger vanligtvis fördelar såsom lägre kostnader, ökat fokus på kärnverksamheten, ökade 

möjligheter att tillfredsställa fler kundbehov och minskade kapitalinvesteringar. Däremot 

kan det innebära försämrad kompetens i företaget och minskad kontroll över transporterna, 

där ökad bevakning och styrning kan bli nödvändigt för att transporterna ska hanteras 

enligt företagets förväntningar (Berglund, 1997; Coyle et al., 2011; Gunasekaran och Ngai, 

2003; Murphy och Poist, 2000; Vollmann et al., 2005). När en tredjepartslogistiker anlitas 

behöver företaget beställa rätt transporter, boka dem i rätt tid samt ha kontroll över 

dokumentationen som berör transporterna, som till stor del handlar om följesedlar. Mindre 

fördelaktig dokumentation eller dåligt utförda aktiviteter relaterade till transporterna 

resulterar annars i onödiga kostnader och onödig tidsåtgång (Ballou, 2004; Coyle et al., 

2011; Rodrigue, 2012).  

För att reducera onödig tidsåtgång menar Bergman och Klefsjö (2007) samt Keyte och 

Locher (2008) att företag kan se över processen där det uppstår och nå ett effektivare flöde 

genom att ta bort alla överflödiga aktiviteter. Det är lämpligt med en kartläggning över 

nuläget och med hjälp av kartan identifiera eventuella brister. Processkartläggning är ett 

utmärkt verktyg enligt Damelio (1996) och Heinrich et al. (2009) att använda för att öka 

förståelsen för en process, visa ett nuläge och ge en bra grund för identifiering av 

förbättringsområden. Först måste processen definieras, sedan kan en eller flera kartor 

utformas beroende på om processens utförande skiljer sig åt eller inte. Ljungberg och 

Larsson (2012) samt Pojasek (2005) beskriver att logistikprocesser, såsom transport, ofta 

korsar olika funktionsgränser inom samma företag och ger upphov till problem. Det blir 

relevant att visa de aktiviteter som utförs av de olika funktionerna för att kunna få 

möjlighet att styra processen enligt företagets önskemål och reducera onödig tidsåtgång. 

Likaså Christopher (2005) nämner tidsreducering som en följd av en förbättrad process 

som identifierat brister genom en kartläggning. Det gäller för företag att arbeta smartare, 

inte hårdare. 

1.3 Problemdiskussion 

Balco använder enligt Fälth (personalchef, 130201) och Rudberg (logistikchef, 130121) 

tredjepartslogistiker för att transportera sina balkongdelar från produktionen i Växjö till 

monteringsplatsen. Det är viktigt att Balco har full kontroll över dokumentationen samt 
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utför aktiviteterna relaterat till transporterna på ett fördelaktigt sätt, annars kan de få ökade 

kostnader eller spendera onödig tid som nämns av Berglund (1997), Coyle et al. (2011) och 

Vollmann et al. (2005). Det som förklaras som nödvändigt av Ballou (2004), Rodrigue 

(2012) samt Schönberger (2010) att kontrollera när en tredjepartslogistiker utför ett 

företags transporter är precis det som Balco har problem med för närvarande och lösningar 

behöver hittas. Om transporterna och avropsprocessen inte utförs på rätt sätt kan 

balkongdelarna anlända försent eller i fel antal och ge missnöjda kunder som följd. Det är 

inte bara externt det drabbar, utan internt ger det stora konsekvenser genom onödig 

tidåtgång och frustration. 

Enligt Rudberg (logistikchef, 130121) upplever Balco att de inte har full kontroll över 

avropsprocessen och arbetsmetoderna samt att tillvägagångssätten skiljer sig stort mellan 

projektledare och logistikavdelningen. Vilka aktiviteter som faktiskt utförs samt 

ordningsföljden på aktiviteterna varierar mellan vem som utför avropsprocessen. 

Dokumentationen, såsom följesedlarna, skiljer sig också åt och företaget önskar att allt 

utförs på ett likartat och mer fördelaktigt sätt. Inte nog med att det förekommer skillnader 

kring arbetsmetoderna och dokumentationen, dessutom upplever projektledarna och 

logistikavdelningen osäkerhet kring vilka rutiner som ska följas. Skillnaderna i 

avropsprocessen leder till onödig tidsåtgång, men också till att många fel uppstår. Det kan 

vara att viktiga detaljer utesluts och information missas, som i ett senare skede kan betyda 

stora problem. Fälth (personalchef, 130201) nämner ytterligare problem såsom extra 

transporter, låg fyllnadsgrad, övertid, kvalitetsproblem och att dyrbar tid spenderas på 

onödiga moment. Bristerna uppstår vanligtvis i gränsen mellan projektledarna och 

logistikavdelningen och det finns ett märkbart behov av att se över avropsprocessen.  

Processkartläggning kan enligt Bergman och Klefsjö (2007), Damelio (1996), Heinrich et 

al. (2009) samt Keyte och Locher (2008) hjälpa ett företag att identifiera förekommande 

brister och reducera onödig tidsåtgång, där det vid olika utföranden av en process är 

aktuellt med flera kartor. Precis som Ljungberg och Larsson (2012) och Pojasek (2005) 

nämner uppstår problemen för Balco mellan projektledarna och logistikavdelningen, det 

vill säga i avdelningsgränserna. Definitionen av avropsprocessen i rapporten är från det att 

transportbehov uppstår till en tredjepartslogistiker hämtat balkongdelarna, vilket enligt 

Fälth (personalchef, 130201) och Rudberg (logistikchef, 130121) är vad processen 

innefattar. Om avropsprocessen kartläggs från start till slut synliggörs alla förekommande 

aktiviteter, vem som utför vad och hur aktiviteterna utförs. På så sätt kan bristfälliga delar i 
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avropsprocessen urskiljas. Kartan ska innehålla vilka aktiviteter som förekommer, 

ordningsföljden samt vilken avdelning på Balco som utför aktiviteten tillsammans med 

processens tid för att illustrera det som behöver granskas. Eftersom utförandet av 

processen skiljer sig så pass mycket åt behöver Balco standardisera och förbättra 

avropsprocessen för att säkerställa ett mer likartat utförande. Processen ska inte skilja sig 

från gång till gång och inte heller beroende på vem som utför den. Graham (2004) anser att 

när en process utförs på olika sätt ska de olika alternativen kartläggas för att identifiera 

områden det skiljer sig. Därefter kan förbättringsmöjligheter introduceras och processen 

kan senare standardiseras. Ross (2004) argumenterar för standardisering som något viktigt 

att sträva efter för att ett företag ska få möjligheten att minska tidsåtgången och i sin tur 

kostnaderna. 

En standardiserad och förbättrad avropsprocess skulle troligtvis innebära reducerad 

tidsåtgång för Balco, vilket på många sätt gynnar företaget. Mindre tid behöver då 

spenderas på att boka transporter, uträtta dokument och kontakta varandra vid osäkerheter. 

Som tidigare nämnts har Balco idag problem med kontrollen över avropsprocessens 

utföranden samt att dokumenten är bristfälliga. Osäkerheten kring vilka rutiner som ska 

följas kan vara en orsak till att aktiviteterna och ordningsföljden skiljer sig åt beroende på 

vem som utför aktiviteterna, eftersom projektledarna och logistikavdelningen då tar till 

egna lösningar. Förekommer det onödiga aktiviteter? Är det fel anställd som utför 

aktiviteterna? Är ordningsföljden problematisk? Skiljer det sig i utförandet mellan olika 

anställda som leder till problem? När bristerna i avropsprocessen har identifierats, från det 

att transportbehov uppstår tills tredjepartslogistikern hämtar delarna, kan förslag på 

standardisering och förbättringar presenteras med avseende på onödig tidsåtgång. Balco får 

då möjlighet att reducera förekommande brister och minska tidsåtgången i processen. En 

standardiserad och förbättrad avropsprocess borde hjälpa Balco komma i bukt med dagens 

upplevda problem. 

1.4 Problemfrågor 

1. På vilka sätt utförs avropsprocessen i nuläget och var i processen förekommer det brister 

som leder till onödig tidsåtgång? 

2. Hur kan avropsprocessen standardiseras och förbättras med avseende på onödig 

tidsåtgång? 
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1.5 Syfte 

Syftet är att identifiera nuläget genom att beskriva och kartlägga på vilka sätt 

projektledarna och logistikavdelningen utför avropsprocessen för att identifiera var det 

förekommer skillnader och brister som leder till onödig tidsåtgång. Syftet är också att 

utifrån förekommande skillnader och brister ge förslag på standardisering av processen och 

förbättringar för att möjliggöra reducering av onödig tidsåtgång.  

1.6 Rapportens disposition 

Figur 1-2: Rapportens disposition 

Pil från kartläggning till upplevda brister?

Kolla så alla rubrker samt nummer stämmer

Reflektioner, mm i slutsatskapitlet?

Rapportens disposition
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 2. Metodkapitel 

I metodkapitlet presenteras teori samt diskussion kring rapportens vetenskapliga synsätt, 

vetenskapliga angreppssätt, forskningsstrategi, undersökningsdesign och forskningsetiska 

överväganden. Datainsamling, urval av respondenter och analysmetod beskrivs också, fast 

med en indelning efter rapportens två delar: processkartläggningen samt 

standardiseringen och förbättringsförslagen. Slutligen presenteras kvalitetskriterierna 

samt en sammanfattning av rapporterns metodval. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

Positivismen förespråkar att kunskap är objektivt och med det menas att kunskapen är 

samma för alla och kan bekräftas av sinnena. Vilken forskare som helst ska därmed kunna 

komma fram till samma resultat vid ett annat tillfälle eftersom kunskapen inte påverkats av 

forskarens egna tolkningar. Det är vanligt att ett antal hypoteser formuleras som sedan 

testas på verkligheten för att accepteras eller bestridas och för att stärka objektiviteten ska 

forskaren tydligt visa de metodval som görs (Bryman och Bell, 2011; Wallén, 1996). Vid 

en hermeneutisk syn sätter istället forskaren sin prägel på kunskapen genom egna 

tolkningar och kunskapen skapas mellan individerna. Den hermeneutiska synen är ett sätt 

att förstå hur olika människor tolkar olika situationer (Bryman och Bell, 2011; Patel och 

Davidson, 2011).  

2.1.2 Val av vetenskapligt synsätt 

Ett positivistiskt synsätt valdes för att kunskapen ska återges oberoende av personliga 

åsikter och erfarenheter. Därmed tolkas inte den teoretiska eller empiriska referensramen, 

utan källorna skildras objektivt. Eftersom syftet var att beskriva hur Balco utför en process 

i nuläget gjordes det enligt hur de empiriska källorna beskrev det. Processkartor nyttjades 

till att illustera de olika sätten avropsprocessen utfördes på, vilket är ett standardiserat och 

objektivt tillvägagångssätt. Det här för att eventuella efterkommande forskare ska kunna nå 

samma resultat och utesluta rapporten från personliga tolkningar. I rapporten tolkades inte 

hur olika anställda beskrev processen eller vad de tycker och tänker om den, utan hur de 

verkligen utför den. Därmed valdes hermeneutiken bort. De olika metodvalen förklaras 

tydligt, vilket talar för positivism och objektivitet. Dessutom prövades kunskapen 

empiriskt, med andra ord på Balco, som också är i linje med det positivistiska synsättet.  
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Deduktion och induktion 

En forskning kan angripas deduktivt eller induktivt, där det först nämnda är mest vanligt 

som ofta är förenligt med det positivistiska synsättet på kunskap. Vid ett deduktivt 

angreppssätt utgår forskaren från teori för att sedan samla in empirisk data. Därefter kan 

slutsatser dras kring om teorin bör revideras eller inte. Motsatsen är induktion, då 

utgångspunkten istället är empiri och teorin blir resultatet av slutsatserna som dras utifrån 

empirin (Bryman och Bell, 2011). Wallén (1996) förklarar induktion som teoretiska 

slutsatser, det vill säga teorigenerering som grundas i empirisk datainsamling.    

2.2.2 Val av vetenskapligt angreppssätt 

Först skapades en teoretisk grund som därefter prövades på Balco. Rapportens syfte var att 

kartlägga samt föreslå standardisering och förbättringar, där kartläggningen och 

identifiering av brister utfördes enligt den teoretiska referensramen. Utformandet av 

processkartorna såsom symboler, tillvägagångssätt samt definition av processen utgick från 

teoretiska källor. Likaså standardiseringen av processen och förbättringsförslagen gällande 

lagret för att reducera onödig tidsåtgång baserades på en teoretisk grund och därför valdes 

deduktion som angreppssätt. Rapporten utgick inte från empiri och ämnade inte generera 

teori, och på så sätt uteslöts det induktiva angreppssättet.  

2.3 Forskningsstrategi 

2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 

Kvantitativ forskning består ofta av enkäter för att möjliggöra kvantifiering av data vid 

insamling och analys från ett stort urval, där flera olika analyser inte är sällsynt. Det är 

vanligt med konstlade miljöer där teorierna prövas och replikerbarhet, generaliserbarhet 

och kausalitet är i fokus, så att resultat ska kunna överföras från urval till population 

(Bryman och Bell, 2011; Patel och Davidson, 2011). En kvalitativ forskningsstrategi är 

mer anpassningsbar och passande vid studier av en specifik empirisk miljö. Intervjuer och 

observationer är vanligt, där fokus är på ord och inte kvantifiering av data. Strategin är 

tillskillnad från föregående lämpligt vid mindre urval och en mer djupgående forskning. 

Data kan samlas in tills det anses vara fullkomligt och det är helheten som är det viktiga, 

vilket är tvärtom från kvantitativa studier (Bryman och Bell, 2011). Vid forskning på en 

empirisk miljö, också kallat fallstudie, är det fördelaktigt att tillämpa en kvalitativ 
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forskningsstrategi för att få en flexibel metod som kan ge helt andra resultat än vad en 

kvantitativ strategi kan ge (Damgaard et al., 2000).   

2.3.2 Val av forskningsstrategi 

Syftet med rapporten var att beskriva avropsprocessens olika utföranden på Balco genom 

intervjuer och observationer på företaget, därför var en kvalitativ forskningsstrategi i 

fokus. Djupgående intervjuer, direkta observationer och fokusgrupper genomfördes med 

ett litet urval av respondenter, det vill säga de anställda som utför den studerade processen. 

Det viktiga var helheten och hur hela processen faktiskt utförs, inte enbart enstaka 

aktiviteter. Förbättringsförslagen och standardiseringen ämnade förbättra processen i 

helhet med avseende på onödig tidsåtgång och på så sätt gynna hela företaget. Det som 

nämnts stämmer bra överens med en kvalitativ forskningsstrategi. Genomföra enkäter var 

inte aktuellt, utan en mer djupgående forskning av en specifik empirisk miljö präglade 

rapporten och därför var kvantitativ forskningsstrategi inte i fokus. Dock genomfördes viss 

tidtagning av aktiviteternas tidsåtgång för att kunna åberopa tidsvinster som 

standardiseringen och förbättringarna medförde. Mätningen av tiden för aktiviteterna, 

vilket var rapportens arbete med kvantitativ data, påvisade förbättringarnas effekter. 

Förhoppningen var att resultatet skulle bli specifikt för Balco för att hjälpa företaget att 

minska tidsåtgången, inte att överföra resultaten till en population. Insamlingen av data 

skedde tills det ansågs fullkomligt, vilket är möjligt vid kvalitativ forskning och fallstudier, 

och positivt för rapportens djup. 

2.4 Undersökningsdesign 

2.4.1 Fallstudie 

När detaljerad forskning genomförs på ett fall såsom ett företag, är det en fallstudie. En 

fallstudie kan antingen fokusera på ett fall eller flera, och det är viktigt att definiera vilket 

som forskningen ämnar studera innan datainsamlingen sker. Att studera endast ett fall är att 

föredra när fallet är kritiskt eller unikt, vilket gör att forskaren kan gå djupare än vad som 

annars varit möjligt. Vid ett fall ska det noggrant studeras för att minimera risker för en 

felaktig bild och fallets situation bör ha problematiserats ordentligt så forskaren vet att det 

är ett faktiskt och specifikt problem, och inget tillfälligt (Yin, 2007). Fallstudier är mycket 

flexibla och forskningen bör utformas efter den specifika miljö som rör det valda fallet. 

Det ger en närhet till praktiken, men det finns viss kritik mot generaliserbarheten vilket i de 

flesta fall handlar om den statistiska generaliserbarheten (Bryman och Bell, 2011; Yin, 
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2007). Enligt Wallén (1996) är en fallstudie fördelaktigt eftersom forskaren på så sätt kan 

skaffa sig faktisk information och kunskap om en verklig situation.  

2.4.2 Val av undersökningsdesign 

Rapportens syfte var att beskriva avropsprocessens olika utföranden i en verklig miljö med 

Balco som fallföretag. Forskningsfrågorna var inriktade på att identifiera ett nuläge och ge 

förslag på standardisering samt förbättringar. Problematiken kring avropsprocessen 

diskuterades grundligt i rapportens början för att få en uppfattning om vad problemen 

egentligen handlade om och vad som kan orsaka problemen. De upplevda problemen var 

specifika för Balco och på många sätt kritiska för företaget eftersom det ger onödig 

tidsåtgång. Därav var en fallstudie av ett fall lämpligt som undersökningsdesign som 

fokuserade på situationen och problemet hos Balco, vilket möjliggjorde en djupare studie. 

På vilka sätt processen utförs på beskrevs enligt hur de faktiskt går till i verkligheten. 

Rapporten ämnade inte säkerställa en statistisk generaliserbarhet, utan att föreslå 

förbättringar som Balco kan använda för att minska tidsåtgången i avropsprocessen. Att 

fallstudier är flexibla och har möjlighet att utformas efter det särskilda fallet passade 

rapporten eftersom den inte är strukturerad på ett traditionellt sätt.  

Rapporten är uppdelad i två delar, en där kartläggningen av processen äger rum, kapitel tre, 

och en där standardiseringen samt förbättringsförslagen presenteras, kapitel fyra och fem. 

Teori och empiri har därför samlats in i två olika omgångar för att få ett bra resultat. 

Orsaken till att fallstudien valdes att delas in i två delar var att den andra delen, 

standardiseringen samt förbättringsförslagen, bygger på vad som identifierades i första 

delen genom kartläggningen.  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

2.5.1 Krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

Personer inblandade i forskningen, såsom respondenter, ska alltid vara medvetna om syftet 

med forskningen samt syftet med deras medverkan. Det är också fördelaktigt om 

respondenterna får information om hur deras bidrag hänger samman i forskningens helhet. 

Forskaren får inte ge falska eller vilseledande uppgifter (Bryman och Bell, 2011; 

www.mrs.org). När respondenterna intervjuas får forskaren inte fråga missledande frågor 

som förvirrar eller sätter respondenter i en svår sits. Om respondenten av någon anledning 

själv skulle gå in på känsliga eller privata områden är det forskarens uppgift att avbryta och 



 
11 

styra upp intervjun, så att respondenten inte avslöjar känsliga uppgifter och ångrar sig i 

efterhand (Mason, 2002).   

Respondenterna och andra berörda personer ska vara medvetna om att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avstå från att delta. Det måste finnas ett samtycke från 

deltagarna i forskningen, och det är forskarens uppgift att säkerställa att datainsamlingen 

enbart är baserat på frivilliga och informerade respondenter (Bryman och Bell, 2011; 

www.mrs.org).  

Uppgifter om de personer som deltar i forskningen och information från respondenterna 

ska hanteras med konfidentialitet och respekt av forskaren. Känsliga personuppgifter får 

inte finnas tillgängliga för obehöriga och om respondenterna önskar anonymitet ska 

forskaren tillgodose det. Datainsamlingen som inkluderas i forskningen ska inte på något 

sätt skada personerna som deltar eller inkräkta på deras privatliv (Bryman och Bell, 2011; 

Mason, 2002; www.mrs.org). 

Det är endast för forskningsändamålet som uppgifterna i datainsamlingen får användas till. 

Informationen får inte snedvridas och tillämpas i annat syfte. Om observationer utförs eller 

inspelningsutrustning används måste respondenterna vara medvetna om det. För att visa de 

inkluderade uppgifterna för forskningens berörda och minska misstankar om överträdelse 

av etiska principer, kan forskaren se till att företaget och respondenterna får ta del av 

forskningen under processens gång och vid slutgiltigt resultat (Bryman och Bell, 2011). 

2.5.2 Diskussion om forskningsetiska överväganden 

Alla delaktiga respondenter i rapporten informerades om syftet med rapporten, deras 

delaktighet och tillförande samt varför de blev respondenter. Felaktiga uppgifter tilldelades 

inte respondenterna och de kan inte ha missuppfattat rapportens syfte. I rapportens början 

kontaktade personalchefen Johan Fälth berörda personer, vilket gjorde dem förberedda och 

införstådda i rapportens undersökningssyfte. Respondenterna informerades också om att 

delaktigheten var frivillig, personerna fick den information som behövdes och chansen att 

tacka nej till deltagande om samtycke inte fanns. Därför är rapportens datainsamling enbart 

baserad på frivilliga respondenter. Några känsliga uppgifter gällande respondenterna 

inkluderades inte i rapporten, och rapporten berörde endast Balco. Därmed inkräktade inte 

rapporten på respondenternas privatliv och de olika utförandena avslöjar inte om någon 

särskild respondent gör rätt eller fel, vilket gjorde att ingen kunde känna sig utpekad. I 

förväg informerades respondenterna om möjligheten att vara anonym, vilket inte någon 
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respondent gjorde anspråk på och observationernas tillvägagångssätt upplystes för 

respondenterna innan påbörjan. Uppgifterna som samlades in användes enbart i rapporten 

och inte i något annat syfte. Ingen inspelningsutrustning användes och när observationer 

utfördes informerades respondenterna innan start om syfte och tillvägagångssätt. Till sist 

fick Balco och alla respondenter inom företaget som var intresserade ta del av den 

slutgiltiga rapporten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Primär- och sekundärdata 

Data som inte finns tillgänglig sedan tidigare kallas för primärdata. Den samlas in med 

avseende på forskarens studie, ofta genom intervjuer eller observationer. Intervjuer kan 

vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade, där metod ska väljas efter syfte. 

Vid semistrukturerade intervjuer är frågor eller teman generellt sett bestämt i förväg, men 

ordningsföljden är flexibel och det är möjligt att ställa kompletterande frågor om det skulle 

önskas. Det innebär relativt liten risk för intervjuareffekter och personerna som intervjuas 

får chansen att tänka fritt och svara med egna ord (Bryman och Bell, 2011; Dahmström, 

2009). Vid semistrukturerade intervjuer behöver intervjuaren tänka på att intervjun håller 

sig inom de ramar som det är tänkt, vilket kräver en mer fokuserad och delaktig intervjuare 

men ger samtidigt en bättre interaktion mellan parterna (Mason, 2002). En alternativ metod 

för att genomföra en intervju är genom en fokusgrupp. Då intervjuas flera respondenter 

samtidigt med fokus på en frågeställning eller ett tema och det som behandlas i gruppen är 

begränsat. En fokusgrupp är användbar när forskaren vill ha respondenternas åsikter och 

samspel och på så sätt skapa sig en bild av vad gruppen anser. Deltagande i fokusgruppen 

ska vara de som forskaren vet varit delaktiga i en viss situation och gruppledaren ska inte 

vara allt för styrande (Bryman och Bell, 2011). 

Yin (2007) nämner två olika typer av observationer, direkta och deltagande. Forskaren 

iakttar genomförande och tillvägagångssätt vid direkt observation, medan vid deltagande 

så är forskaren fysiskt delaktig i genomförandet. Observationer ger forskaren möjligheten 

att få en bra uppfattning av hur något faktiskt genomförs, vilket dock är ganska 

tidskrävande. Genom att observera kan forskaren enligt Mason (2002) få ta del av data som 

annars inte hade blivit synligt, vilket är särskilt passande vid studier av en process. 

Aktiviteter kan bli identifierade som en respondent själv inte skulle belysa eller ens tänka 
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på att den existerar. Observationer är ett bra komplement till intervjuer, dock kräver det tid 

och förberedelser från forskaren. 

Sekundärdata är tillskillnad från ovanstående, data som finns insamlad sedan tidigare 

såsom offentlig statistik eller data insamlat av företaget där forskningen äger rum. 

Sekundärdata är inte särskilt tidskrävande, vilket är fördelaktigt. Däremot är forskaren inte 

bekant med den data som samlats in och det kan vara komplext att skapa sig en förståelse 

för det innan det blir användbart (Bryman och Bell, 2011; Dahmström, 2009).  

Det finns inga direkta riktlinjer för hur data bör samlas in vid fallstudier, utan det är 

flexibelt. Flexibiliteten är bra, men samtidigt utmanande för forskaren att inte kunna rätta 

sig efter någon specifik struktur. Det som är viktigt och som kännetecknar bra kvalitet på 

en fallstudie är att multipla källor används och att både primär- och sekundärdata används. 

Vanligt förekommande inom fallstudier är intervjuer, vilket tillsammans med direkta 

observationer är ett fördelaktigt sätt att samla in data för att få ett bra informationsutbyte 

(Yin, 2007). 

2.6.2 Val av datainsamlingsmetoder 

Eftersom metod för datainsamling vid fallstudier är flexibelt och bör anpassas efter det 

särskilda fallet, skedde rapportens datainsamling i två steg. Rapportens första del består av 

teori- och empiriinsamling gällande processens utförande och kartläggning av den. 

Rapportens andra del bygger på de brister som identifierades i föregående del, det vill säga 

slutsatserna i kapitel 3 som påträffades under processkartläggningens gång, och den andra 

teori- och empiriinsamlingen berör därmed standardiseringen samt förbättringsförslagen. 

Multipla källor användes i rapportens första och andra del, både för teorin och för empirin. 

Primär- och sekundärdata användes också till rapportens delar. Resterande 

datainsamlingsmetoder är uppdelat efter första delen, processkartläggningen, och den 

andra delen, standardiseringen och förbättringsförslagen.   

2.6.2.1 Datainsamling processkartläggning 

Första delen av rapporten, kapitel tre, består av en kartläggning av de olika utförandena av 

avropsprocessen, både av projektledarna och på logistikavdelningen. Första delen består 

också av en identifiering av förekommande skillnader och brister som leder till onödig 

tidsåtgång och möjliga orsaker till bristerna. Både teori och empiri användes för att besvara 

den första problemfrågan och uppfylla syftet för denna del. Teorin samlades in genom 

facklitteratur och vetenskapliga artiklar tillgängliga från de elektroniska databaserna 



 
14 

Business Source Premier och Emerald. Sökord som användes var: process mapping, 

process flowchart, och process. Teorin användes även till att utforma inledningskapitlet.  

Data till empirin samlades i ett första steg in genom 15 personliga semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga primärdata. Semistrukturerade intervjuer valdes med tanke på dess 

flexibilitet gällande möjligheten att ställa tilläggande frågor och ändra ordningsföljden 

samt ge respondenterna chansen att svara med egna ord. En annan anledning till de 

semistrukturerade intervjuerna var önskan att minska intervjuareffekter. Det här eftersom 

avropsprocessens olika utföranden skulle bli kartlagda och beskrivna enligt hur 

respondenterna utför den och skapa en så verklig bild som möjligt av nuläget. Innan 

intervjuerna genomfördes gjordes en lista med olika områden som skulle inkluderas för att 

ge stöd och försäkring om att samma områden blev inkluderade i alla intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes en och en, där alla fick återge med egna ord hur de utför 

avropsprocessen. 

För att öka informationsutbytet och trovärdigheten kompletterades intervjuerna med annan 

primärdata i form av tio direkta observationstillfällen, trots att det var tidskrävande. Det för 

att eventuella skillnader mellan vad respondenterna sa att de gör och vad de faktiskt gör 

kunde identifieras. Det gav möjligheten att identifiera alla aktiviteter som utfördes och inte 

bara de som respondenterna nämnde vid intervjuerna. Observationerna gick till så att 

respondenterna blev informerade om syfte samt metod och hur de genomförde 

avropsprocessen från start till slut observerades samt antecknades. Under observationerna 

mättes även tiden för de olika aktiviteterna och inaktiv tid för att skapa en uppfattning om 

tidsåtgången och kunna bestämma eventuella tidsvinster som standardiseringen och 

förbättringsförslagen gav. Primärdatan, intervjuerna och observationstillfällena syftade till 

att identifiera aktiviteter, ordningsföljd, vem som utför aktiviteterna, hur de utförs samt 

fastställa tidsåtgången i processen. Figuren nedan visar datainsamlingen för första delen av 

rapporten, kapitel tre processkartläggningen. 
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Figur 2-3: Datainsamling processkartläggning 

2.6.2.2 Datainsamling standardisering och förbättringsförslag 

Rapportens andra del, kapitel fyra och fem, består av förslag till standardisering och 

förbättringar med avseende på onödig tidsåtgång, vilka är baserade på förekommande 

skillnader och brister i processen som identifierades i föregående kapitel. Teori och empiri 

användes för att besvara den andra problemfrågan samt uppfylla syftet. Liksom föregående 

kapitel samlades teorin in från facklitteratur och vetenskapliga artiklar tillgängliga från de 

elektroniska databaserna Business Source Premier och Emerald. Standardization, 

standardize, process standardization samt business standardization användes som sökord i 

kapitel fyra och i kapitel fem användes placement of articles, coding, bar code, warehouse 

layout, warehouse design, storage logistics, optimization of warehouse, randomized 

location och inventory  management.  

Empirins data är baserad på primärdata i form av fem personliga semistrukturerade 

intervjuer som valdes med tanke på samma kriterier som för föregående kapitel i rapporten. 

Intervjuerna berörde önskemål i avropsprocessens utförande samt lagrets nuvarande 

zonindelning, artikelplacering, märkning och rutiner. Datainsamlingen till den andra 

problemfrågan består också av två observationstillfällen samt två fokusgrupper. Efter att 

nulägeskartorna utfördes och innan standardisering av avropsprocessen klargjordes, ansågs 

det fördelaktigt att genomföra fokusgrupper. Fokusgrupper valdes med tanke på 

möjligheten att få fram en grupps tankar och samspel om ett begränsat diskussionsområde, 

vilket i detta fall var hur respondenterna vill att avropsprocessen ska utföras. Deltagande i 

fokusgrupperna var projektledarna och logistikavdelningen, vilka tidigare varit delaktiga i 

intervjuerna och observationerna kring de olika utförandena. En fokusgrupp genomfördes 

Datainsamling processkartläggning

Teoretisk datainsamling:

Facklitteratur och vetenskapliga artiklar kring definition av processer, 

insamling av data och tillvägagångssätt vid en processkartläggning samt 
identifiering av brister.

Empirisk datatainsamling:

Primärdata i form av 15 personliga semistrukturerade intervjuer och 10 

direkta observationstillfällen av processen från start till slut.
Tidtagning av avropsprocessen vid observationstillfällena.
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med projektledarna och en fokusgrupp genomfördes med logistikavdelningen för att samla 

in respektive åsikter och idéer kring hur processen bör utföras på ett fördelaktigt sätt. 

Fokusgrupper ansågs gynnsamt med tanke på att respondenterna och Balco får chansen att 

vara delaktiga i rapportens resultat och processens standardisering. Dessutom säkerställde 

det att tidigare genomförda intervjuer och observationer kring processens olika utföranden 

och upplevda brister uppfattats korrekt. Fokusgrupperna introducerades med en 

presentation av rapportens syfte, syftet med fokusgruppen samt dragna slutsatser kring 

förekommande skillnader och brister i avropsprocessen. Därefter fick de närvarande fritt 

diskutera kring hur de vill att avropsprocessen ska utföras och den enda styrningen som 

utfördes under fokusgrupperna var att se till att alla aktiviteter och förekommande 

skillnader och brister i processen blev diskuterade. Resultatet av fokusgrupperna blev en 

förståelse för hur de involverade vill utföra processen och en bekräftelse av förekommande 

skillnader och brister som tillsammans med teori genererade ett standardiserat utförande 

som faktiskt kan hålla framöver för Balco. 

Även observationer genomfördes till kapitel fem, på lagrets nuvarande artikelplacering, 

zonindelning, märkning och rutiner för att ge möjligheten att föreslå förbättringar som 

reducerar den onödiga tidsåtången i avropsprocessen. Förutom primärdata användes även 

sekundärdata som interna dokument, i form av följesedlar och försättsblad, vilket återfinns 

i bilagorna. I nedanstående figur visas datainsamlingen som användes till standardiseringen 

och förbättringsförslagen, som återfinns i kapitel fyra och fem. 

Figur 2-4: Datainsamling standardisering och förbättringsförslag 

Datainsamling standardisering och förbättringsförslag

Teoretisk datainsamling:

Facklitteratur och vetenskapliga artiklar kring syfte och tillvägagångssätt av 

standardisering av processer  till kapitel fyra. Till kapitel fem artikelplacering, 
zonindelning och märkning.

Empirisk datatainsamling:

Primärdata i form av fem personliga semistrukturerade intervjuer,

två direkta observationstillfällen  gällande lagret och två fokusgrupper.
Sekundärdata i form av interna dokument, försättsblad och följesedel.
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2.7 Urval av respondenter 

2.7.1 Slumpmässigt och icke-slumpmässigt urval 

Med slumpmässigt urval menas att alla i en population har samma chans att bli utvalda, 

vilket kan ske genom exempelvis ett slumptal. När slumpmässigt urval görs kan resultatet 

av urvalet säkrare generaliseras till en hel population. Vid icke-slumpmässigt urval har inte 

alla i en population samma chans att bli utvalda och det är svårare att åstadkomma 

generalisering från urvalet till populationen. Bekvämlighetsurval och snöbollsurval är två 

vanligt förekommande urvalsmetoder. Vid bekvämlighetsurval tas respondenter som är 

insatta i det specifika området och som finns tillgängliga för forskaren. När urvalet utgår 

från ett litet antal respondenter som är relevanta för forskningen och som visar forskaren 

vidare till nya respondenter sker istället ett snöbollsurval. Båda urvalsmetoderna kan alltså 

pågå tills dess att den empiriska informationen anses komplett (Bryman och Bell, 2011; 

Dahmström, 2009).   

2.7.2 Val av urvalsmetoder 

Eftersom rapporten ämnade lösa ett specifikt problem och studera en specifik process på 

Balco ansågs ett icke-slumpmässigt urval vara mer relevant och informationsgivande än ett 

slumpmässigt urval. Rapporten är en fallstudie av ett fall och säker generalisering till en 

hel population var inte i fokus.  

2.7.2.1 Urval processkartläggning 

För att besvara den första problemfrågan och uppnå syftet gällande processkartläggningen 

samt identifieringen av förekommande skillnader och brister, kapitel tre, användes 

bekvämlighets- och snöbollsurval. Respondenterna blev utvalda med utgångspunkt från 

personalchefen Johan Fälth och logistikchefen Rune Rudberg som hänvisade vidare till 

relevanta personer inom olika områden rörande avropsprocessen. De respondenter som var 

tillgängliga blev delaktiga i intervjuerna och observationerna, och på så sätt genomfördes 

även bekvämlighetsurval. De båda urvalsmetoderna valdes efter kriteriet att insamlingen 

av empiri kunde fortsätta tills det ansågs komplett, för att skapa en så tydlig bild av 

processen som möjligt. De valdes också med anledning av att endast relevanta personer 

som är insatta i avropsprocessen som ämnades studeras i rapporten skulle bli respondenter. 

Intervjuer om avropsprocessens utföranden genomfördes tills en mättnad av skillnader 

nåddes. Kortare avstämning utfördes därefter med övriga projektledare för att säkerställa 

att de hade samma utförande som intervjuade respondenter, samt att alla skillnader och 
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varianter av avropsprocessen blev identifierade. Figuren nedan visar urvalet av 

respondenterna för första problemfrågan i rapporten.  

 

Figur 2-5: Urval respondenter processkartläggning 

2.7.2.2 Urval standardisering och förbättringsförslag 

För att föreslå standardisering av processen och förbättringar med avseende på onödig 

tidsåtgång, se kapitel fyra och fem, användes liksom till rapportens första problemfråga 

snöbolls- och bekvämlighetsurval. Utgångspunkten var densamma, det vill säga 

personalchefen Johan Fälth och logistikchefen Rune Rudberg. Tillskillnad från föregående 

kapitel genomfördes även fokusgrupper, vilka utfördes för att få ta del av åsikter och 

tankar från insatta i avropsprocessen. Fokusgrupperna genomfördes med 

bekvämlighetsurval. De projektledare och de från logistikavdelningen som var delaktiga i 

fokusgrupperna var de som fanns tillgängliga när fokusgrupperna genomfördes. Dessutom 

utfördes en intervju med en verksamhetsutvecklare kring rapportens förbättringsförslag, 

där urvalet gjordes med samma utgångspunkt som övriga intervjuer. Anledningen var att 

säkerställa att förslagen var genomförbara och inte allt för tidskrävande samt att 

förbättringsförslagen faktiskt skulle vara genomförbara och rimliga för Balco. Nedan visas 

en figur över urvalet av respondenter gällande rapportens andra problemfråga, utöver de 

som presenterades i föregående kapitel i rapporten. 

Namn Titel Intervju Observation

Asp, Martin Projektledare Avstämning

Bengtsson, Johan Projektledare 130221

Bjernalt, Johan Truckchaufför

Fälth, Johan Personalchef 130201

Gustafsson, Jan Projektledare Avstämning

Gustafsson, Ulrika Projektledare 130221

Gustavsson, Petter Projektledare 130221

Karlsson, Henrik Projektledare Avstämning

Karström, Jonas Logistikanställd 130228

Magnusson, Ola Truckchaufför

Norlin, Daniel Projektledare Avstämning

Peters, Joakim Projektledare Avstämning

Rudberg, Rune Logistikchef 130121, 130228

Skog, Magnus Projektledare Avstämning

Smålander, Martin Projektledare 130228

Svensson, Mikael Truckchaufför 130228 130305, 130410

130221

130305

130221

130412

130305

130305

130305

130305

Urval respondenter processkartläggning
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Figur 2-6: Urval respondenter standardisering och förbättringsförslag 

2.8 Analysmetod 

2.8.1 Analys vid kvalitativa studier 

För kvalitativa studier såsom fallstudier, är det vanligt att analys av insamlad data sker i 

flera olika steg, då analys av viss data leder till insamling av ny data samt ny analys. Det är 

komplicerat att analysera omfattande och ostrukturerat material som intervjuer och direkta 

observationer ofta bidrar till. Dessutom finns det inte några särskilda regler för hur analys 

av data vid fallstudier ska genomföras, förutom att syftet är att granska, bearbeta och 

sammanställa det som samlats in (Bryman och Bell, 2011; Yin, 2007). Enligt Björklund 

och Paulsson (2003) är det vanligt att analysen ska leda till någon form av förslag på 

förbättringar eller utvecklingsmöjligheter. Yin (2007) nämner ett antal kriterier som bör 

uppfyllas för att analysen ska vara av god kvalitet: all data som finns i forskningen ska tas 

hänsyn till vid analysen; olika teoretiska och empiriska källor ska ställas mot varandra; och 

analysen ska fokusera på det som är viktigast i forskningen, där en utmärkt utgångspunkt 

är problemformuleringarna.     

2.8.2 Rapportens analysmetod 

I rapporten utfördes tre olika analyser, där den första behandlade processkartläggningen 

och identifieringen av förekommande skillnader och brister, kapitel tre. Därefter samlades 

ny teori och empiri in som resulterade i två nya analyser gällande standardiseringen och 

förbättringsförslagen. En analys för standardiseringen av processen, kapitel fyra, och en 

analys kring förbättringarna av lagret, kapitel fem. Analyserna utgick från rapportens 

Namn Titel Intervju Observation Fokusgrupp

Blomster, Torbjörn Verksamhetutvecklare 130417

Fälth, Johan Personalchef 130417

Gustafsson, Daniel Projektledare 130315

Gustafsson, Ulrika Projektledare 130315

Karlsson, Henrik Projektledare 130315

Karlsson, Lars Projektledare 130315

Karström, Jonas Logistikanställd 130410 130410 130228

Küsten, Andreas Projektledare 130315

Peters, Joakim Projektledare 130315

Rudberg, Rune Logistikchef 130410 130228

Svensson, Mikael Truckchaufför 130228 130410 130228

Urval respondenter standardisering och förbättringsförslag
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problemfrågor som analyserades var för sig, vilket gav fokus på det viktigaste samt gjorde 

rapporten mer logisk. 

2.8.2.1 Analysmetod processkartläggning 

Först samlades teori in om processer, processkartläggning samt identifiering av brister. 

Därefter samlades empiri in kring projektledarnas och logistikavdelningens olika 

utföranden av avropsprocessen med utgångspunkt från teorin. Analysen genomfördes i tre 

steg, där första delen utgör en analys och jämförelse av insamlad teori och empiri. Som ett 

andra steg jämfördes processkartorna över avropsprocessens olika utföranden och 

skillnaderna urskiljdes. Baserat på identifierade skillnader och deras konsekvenser, 

upplevda problem från respondenterna samt egna observationer utfördes analysens tredje 

steg, där förekommande brister i processen fastställdes med avseende på onödig 

tidsåtgång. Analysen sammanfattades med förekommande brister i processen och hur de 

skulle kunna åtgärdas, som till sist sammanställdes i en slutsats. Nedanstående modell visar 

hur analysen utfördes för rapportens första problemfråga, se kapitel tre.  

 

Figur 2-7: Analysmodell processkartläggning 

2 delar eller 1?

Analysmodell processkartläggning

Kapitel 3. Processkartläggning

Problemfråga 1: På vilka sätt utförs avropsprocessen i nuläget

och var i processen förekommer det brister som leder till onödig tidsåtgång?

3.1 Teori 3.2 Nulägesbeskrivning Balco

3.3 Nulägesanalys
3.3.1 Jämförelse insamlad teori och empiri 

3.3.2 Jämförelse processkartor och olika utföranden

Skillnader och förekommande brister fastställs genom
upplevda och observerade problem

3.4 Slutsatser processkartläggning
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2.8.2.2 Analysmetod standardisering och förbättringsförslag 

Standardiseringen och förbättringarna av processen baserades på slutsatserna i föregående 

kapitel. Viss onödig tidsåtgång kan åtgärdas med hjälp av standardisering, medan annan 

kan åtgärdas med förbättringar av lagret som är en så pass avgörande del för 

avropsprocessen. Eftersom standardiseringen och lagret vardera krävde olika teori och 

empiri delades den andra problemfrågan in i två kapitel, kapitel fyra för standardiseringen 

och kapitel fem för lagret. Det ansågs mest logiskt för läsaren samt gav möjligheten att 

påvisa och särskilja hur mycket onödig tidsåtgång de olika delarna bidrar med i 

avropsprocessen. Ny teori och empiri samlades in, vilket analyserna i de respektive 

kapitlen grundades på. Gällande standardiseringen och förbättringarna av avropsprocessen 

utfördes först en mer översiktlig jämförelse mellan teorin och empirin. Sedan 

standardiserades avropsprocessen efter förekommande skillnader och problem samt efter 

hur Balco vill utföra den. Sist genomfördes en analys kring möjliga besparingar av onödig 

tidsåtgång som standardiseringen kan bidra till, vilket mynnade ut i en slutsats.  

Analysen kring förbättringen av lagret, kapitel fem, genomfördes även den i tre olika steg. 

Först jämfördes teorin och situationen på Balco mer översiktligt och sedan analyserades 

nuvarande artikelplacering, zonindelning och märkning av lagret, som resulterade i 

förbättringsförslag med avseende på onödig tidsåtgång. Det tredje steget i analysen 

innefattade precis som för kapitel fyra möjliga besparingar av onödig tidsåtgång i 

processen som förbättringarna av lagret kan bidra till, vilket precis som för 

standardiseringen resulterade i en slutsats. Följande figur visar analysmodellen för 

rapportens andra problemfråga, tillhörande kapitel fyra och fem. 
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Figur 2-8: Analysmodell standardisering och förbättringsförslag 

2.9 Kvalitetskriterier 

2.9.1 Validitet och reliabilitet 

En forskningsdesigns kvalitet kan bedömmas efter dess trovärdighet, tillförlitlighet, 

möjlighet att visa stöd för resultaten tillsammans med pålitligheten av data som använts. 

För fallstudier handlar det främst om begreppsvaliditet, intern- och extern validitet samt 

reliabilitet (Yin, 2007). Med begreppsvaliditet menas att rätt begrepp undersökts och att 

begreppet speglar det som ämnades studeras, vilket är mest vanligt vid kvalitativ forskning, 

och att rätt typ av data samlats in. Begreppsvaliditeten stärks genom att använda flera 

källor vid datainsamlingen, att nyckelpersoner får läsa genom och granska studien under 

studiens gång, att tydligt visa hur forskningen hänger samman och i slutet återkoppla till 

Analysmodell standardisering och förbättringsförslag

Problemfråga 2: Hur kan avropsprocessen standardiseras och förbättras med 
avseende på onödig tidsåtgång?

Kapitel 4. Standardisering

av avropsprocessen
Kapitel 5. 

Förbättring av lagret

4.1 Teori 4.2 Empiri 5.1 Teori 5.2 Empiri

4.3 Analys
4.3.1 Jämförelse insamlad 

teori och empiri

4.3.2 Standardiserat utförande

4.3.3 Analys tidsbesparingar

5.3 Analys
5.3.1 Jämförelse insamlad 

teori och empiri

5.3.2 Förbättring av lagret

5.3.3 Analys tidsbesparingar

4.4 Slutsatser standardisering 
av avropsprocessen

5.4 Slutsatser
förbättring av lagret

Slutsatser processkartläggning

Kapitel 6. Slutsatser och egna reflektioner
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ursprungliga målsättningar (Bryman och Bell, 2011; Yin, 2007). Den interna validiteten 

vid fallstudier innebär att forskaren ska visa att vissa företeelser leder till andra företeelser. 

Kopplingen får inte vara tillfällig, vilket även det kan stärkas genom användning av 

multipla källor. Andra sätt att visa på intern validitet är att inkludera många modeller som 

visar sammanhang och effekter, samt att använda teori. Det talar för hållbara slutsatser och 

är aktuellt under analysen av data. Extern validitet är kopplat till vald forskningsdesign och 

området som studeras, och berör förmågan att generalisera utöver den specifika 

undersökningskontexten. Fallstudier fallerar ofta gällande den externa validiteten och 

generalisering till en population, men kan istället generaliseras till andra liknande kontexter 

och till teori (Bryman och Bell, 2011; Yin, 2007). Med reliabilitet menas forskningens 

tillförlitlighet och om resultaten skulle bli desamma om forskningen skulle utföras på nytt 

vid ett senare tillfälle. Tillfälliga företeelser ska alltså inte ha påverkat forskningens 

resultat. Reliabiliteten stärks under datainsamlingen och genom att forskaren tydligt visar 

hur fallstudien gått tillväga för att nå resultaten (Björklund och Paulsson, 2003).      

2.9.2 Diskussion av kvalitetskriterier 

För att stärka begreppsvaliditeten användes flera källor till datainsamlingen, både den 

teoretiska och empiriska. Flera teoretiska källor användes till de teoretiska avsnitten i 

rapporten för att säkerställa att rapporten baseras på en riktig och ej snedvriden teoretisk 

referensram. Flera källor användes även till den empiriska datainsamlingen för att skapa en 

så verklig bild som möjligt av avropsprocessen som studerades och få möjligheten att 

identifiera faktiskt förekommande skillnader och brister. Efter kartläggning av 

respondenternas utföranden av avropsprocessen avstämdes utförandena med övriga 

projektledare med anledning av att säkerställa att alla varianter identifierats. För att stärka 

begreppsvaliditeten ytterligare stämdes den empiriska referensramen kontinuerligt av med 

dels personalchefen Johan Fälth och logistikchefen Rune Rudberg, dels med 

respondenterna samt vid fokusgrupperna. Efter att intervjuerna genomförts och 

sammanställts fick respondenterna kontrollera rapporten så att eventuella missförstånd 

kunde hittas och säkerställa att allt uppfattats på rätt sätt. Alla respondenter och 

intresserade fick också ta del av rapporten vid färdigställandet. Rapportens resultat 

återkopplades efter varje kapitel och i slutet till de ursprungliga målsättningarna, det vill 

säga att identifiera skillnader och brister samt reducera onödig tidsåtgång, för att 

säkerställa att rapporten följt det som från början var syftet. 



 
24 

Att multipla källor användes i rapporten stärkte även den interna validiteten. Olika 

personer inom Balco beskrev hur de utför avropsprocessen samt de problem som de 

upplever. Anledningen var att förekommande skillnader och brister som identifierades inte 

skulle vara tillfälliga utan faktiskt förekommande i företaget, genom att en så verklig bild 

som möjligt blev kartlagd. Eftersom intervjuer genomfördes med respondenterna och 

sedan avstämdes med övriga projektledare identifierades alla förekommande skillnader och 

brister i avropsprocessen. Förutom att enbart förlita beskrivningarna på intervjuer 

genomfördes även fokusgrupper och direkta observationer för att skapa en ännu tydligare 

bild av processen, med orsaken av att det som de empiriska källorna säger att de gör 

överensstämde med vad de faktiskt gör. Sammanhang och effekter av avropsprocessens 

aktiviteter och förekommande brister visualiserades i rapporten med hjälp av processkartor 

samt modeller, vilket också stärker den interna validiteten. Likaså standardiseringen 

presenteras med hjälp av en processkarta och förbättringsförslagen gällande lagret samt 

uppskattad reducering av tidsåtgång illustrerades med modeller och figurer. 

Rapporten ämnade inte generalisera resultaten till en hel population, utan resultaten 

generaliserades istället till teori. Resultaten kunde överföras till andra liknande processer 

inom Balco med samma förutsättningar. 

För att stärka reliabiliteten dokumenterades rapportens tillvägagångssätt tydligt. 

Metodvalen återfinns i rapporten som visar de ställningstaganden och val som gjordes. De 

teoretiska källorna finns dokumenterade i slutet av rapporten och kan enkelt användas på 

nytt vid senare tillfälle. Den empiriska datainsamlingen i form av intervjuer, fokusgrupper 

och observationer sammanställdes i modeller som visar vilka källor som använts till vad 

och när, och finns samlade i referenserna. Samtidigt visas avropsprocessens utföranden, 

standardiseringen, förekommande skillnader och brister och förbättringsförslagen och 

deras effekter på reduceringen av onödig tidsåtgång tydligt genom processkartor, modeller 

och figurer. Vad som användes i rapporten för att besvara vilken problemfråga finns likaså 

tydligt angivet i rapporten, vilket gör att andra forskare kan göra om fallstudien vid ett 

senare tillfälle. Hur de teoretiska och empiriska källorna analyserades för att identifiera 

förekommande skillnader och brister och till sist föreslå standardisering och förbättringar 

dokumenterades i text och med modeller för att visa hur rapportens resultat uppstod.  
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2.10 Sammanfattning 

Nedanstående figur visar en sammanfattning över rapportens metodval. 

 

Figur 2-9: Sammanfattning över rapportens metodval 
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3. Processkartläggning 

I kapitlet återfinns teori, empiri, analys och slutsatser för den första problemfrågan. Först 

presenteras teori kring hur en processkartläggning ska genomföras och därefter beskrivs 

processens olika utföranden på Balco. Två processkartor finns i kapitlet, övriga återfinns i 

bilaga 1-5 och se bilaga 6 för avropsprocessens tidsåtgång. Upplevda problem samt egna 

observationer presenteras och en analys följer där förekommande brister i processen 

identifieras. Kapitlet avslutas med dragna slutsatser som kapitel fyra och fem baseras på.  

 

Figur 3-10: Disposition kapitel tre 

3.1 Teori processkartläggning 

Processkartläggning är ett verktyg som används för att förstå processer och definieras som 

arbetet med att beskriva en process där utseende och uppbyggnad visualiseras. Kartan visar 

aktiviteternas relationer på ett överskådligt sätt och det är användbart vid många olika 

tillfällen för olika syften, exempelvis att öka transparensen i ett företag eller öka 

kommunikationen och delaktigheten. Det är vanligt att kartor över processer tillämpas för 

att visa ett nuläge och ge en bra grund för förbättringsområden. Onödiga aktiviteter kan 

reduceras kvaliteten på arbetet samt företaget kan öka, cykeltiderna i processen kan minska 

och företaget får överlag en ökad kontroll och större möjlighet att styra över en process 

(Damelio, 1996; Heinrich et al., 2009; Klotz et al., 2008; Ljungberg och Larsson, 2012). 

Om processen istället utförs på många olika sätt, så bör alla kartläggas och beskrivas innan 

skillnader kan identifieras och förbättringar föreslås. Efter att processen förbättrats bör den 

standardiseras för att försäkra ett gemensamt utförande av processen, men utgångspunkten 

för en kartläggning är att definiera processen (Graham, 2004). Enligt Keller och Jacka 

(1999), Klotz et al. (2008) samt Paradiso och Cruickshank (2007) består en kartläggning av 

två faser:  

 Första fasen är förberedande där syftet med kartläggningen ska klargöras och processen 

ska definieras, såsom start, slut och vilka olika avdelningar i företaget som är 
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involverade. Efter definieringen och innan processen kan dokumenteras i detalj bör 

förståelse skaffas genom insamling av data.  

 Den andra fasen består av utformningen av kartan i form av aktiviteter och 

ordningsföljd tillsammans med vem som utför vilka aktiviteter. Aktiviteterna får gärna 

förtydligas med hur de utförs, om några särskilda dokument eller resurser är 

nödvändiga och om det är något extra viktigt som borde poängteras, men först ska 

processen definieras och data samlas in.  

3.1.1 Definiera processen 

En process kan kort förklaras som en rad aktiviteter som följer efter varandra, men det 

beskriver endast i stora drag hur det egentligen ser ut (Paradiso och Cruickshank, 2007). 

Tydlig start och slut är viktigt att ha vetskap om så att företaget vet vad som initierar 

processen och när den är slut. När det är fastställt kan de olika aktiviteterna som ingår i 

processen urskiljas. För att skapa en effektiv process behövs samarbete mellan processens 

olika aktörer och den behöver utföras likformigt så att den upprepas på samma sätt varje 

gång. Det minskar beroendet av vem som utför processen (Ljungberg och Larsson, 2012).  

Affärsprocesser är inte är lika tydliga att urskilja som materialflödesprocesser, men precis 

lika viktiga att identifiera för att därefter kunna analyseras (Paradiso och Cruickshank, 

2007). En process innehåller ofta ineffektiviteter, onödiga ansträngningar eller aktiviteter 

som utförs flera gånger. Inget av det kan identifieras förrän processen dokumenterats på en 

detaljerad nivå (Pojasek, 2005). Processer är ofta komplexa och svåra för företaget att ha 

kontroll över och då kan en karta vara till hjälp. Aktiviteter som företaget inte visste fanns 

och olika utföranden kan identifieras, vilket skapar ökad förståelse och möjlighet till bättre 

styrning (Heinrich et al., 2009; Klotz et al., 2008; Ljungberg och Larsson, 2012). Det är få 

verktyg som illustrerar en process så effektivt som en processkarta och det är utmärkt att 

illustrera ett nuläge för vidare utveckling av ett företag (Paradiso och Cruickshank, 2007; 

Towill, 2005). Efter att processen definierats behövs information om processen samlas in 

(Graham, 2004). 

3.1.2 Insamling av data 

För att kartläggningen ska kunna utföras är det viktigt att all viktig information blir 

insamlad. En beskrivning av vad som sker och hur det sker är fördelaktigt tillsammans med 

kartan. Om de som utför processen är otydliga med hur en aktivitet genomförs eller kring 

vad som behövs för att genomföra aktiviteten, ska den som studerar processen försöka 



 
28 

förtydliga det. Det är med anledning till att alla ska kunna följa processkartan som en rutin 

och att processen inte ska vara begränsad till någon enstaka person (Graham, 2004).  

Till varje aktivitet borde dokumenten som spelar roll identifieras (Harrington et al. 1997). 

Förutom att illustrera aktiviteterna i processen kan det vara mycket till hjälp att bestämma 

tiden för aktiviteterna och när processen är inaktiv. Det styrker i ett senare skede hur 

mycket processen minskat i tidsåtgång vid eventuella förändringar (Hayes, 2007; Paradiso 

och Cruickshank, 2007). Graham (2004) menar att det är bra om de som utför processen 

kan visa vad de gör i de olika aktiviteterna för då kan tiden mätas för varje specifik del, 

såsom fylla i ett särskilt dokument, uppdatera i en databas eller skicka ett mail. När all data 

som behövs har samlats in är det dags för utformandet av kartan med hjälp av symboler 

och processkartläggningens tillvägagångssätt. 

3.1.3 Tillvägagångssätt processkartläggning 

När kartan över nuläget utformas är det nödvändigt att idealet inte visas, utan att den 

återspeglar hur det faktiskt går till för tillfället innehållande vad som sker, ordningsföljden 

och vem som gör vad. En utomstående som normalt sätt inte utför processen är då 

användbar som kan återge processen på ett mer objektivt sätt (Keller och Jacka, 1999; 

Klotz et al., 2008; Paradiso och Cruickshank, 2007). Under tiden eller efter att kartan 

utformats är det bra om den konfirmeras av personer involverade i processen så att inga 

missförstånd skett. Kartan ska försöka hållas så enkel som det är möjligt och exkludera 

onödig information, där kompletterande information istället kan inkluderas i en 

beskrivning (Chaneski, 2000; Damelio, 1996; Pojasek, 2005). I samband med varje 

aktivitet är det tydligt om namnet finns inkluderat, exempelvis lastning, som förklarar vad 

för typ av aktivitet som pågår eller vad det är för typ av dokument. En kort beskrivning av 

vad som sker kan också inkluderas i kartan, tillexempel fylls i eller skrivs ut, för att 

förtydliga utan att den mer detaljerade beskrivningen behöver läsas (Graham, 2004).  

Kartorna ska utformas med hjälp av särskilda symboler som står för olika delar i 

processen. Aktiviteter ska illustreras med fyrkanter och pilar ska stå för den riktning som 

processen rör sig. Start och slut ska vara inkluderade och gärna tydligt skilja sig från 

aktiviteterna så att det snabbt kan urskiljas vad som initierar processen och när den är slut. 

För att göra det logiskt och översiktligt är det fördelaktigt om flödet går från vänster till 

höger, uppifrån och ned samt att avståndet mellan symbolerna är lika om processen 

innehåller många steg (Chaneski, 2000; Damelio, 1996; Pojasek, 2005). Kartan ska i 
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största mån hållas simpel annars kan den bli rörig, med förslag på att samma symboler 

används genomgående, endast horisontella eller vertikala flödespilar infogas och kartan 

förblir relativt luftig (Harrington et al., 1997). När en förflyttning sker från ett 

arbetsområde till ett annat ska det illustreras genom symbolen för transport och då bör det 

återges vart förflyttningen sker (Graham, 2004). Figuren som följer visar vanligt 

förekommande symboler inspirerade av Chaneski (2000), Damelio (1996) och Pojasek 

(2005). 

Figur 3-11: Vanliga symboler 

En karta som inte enbart visar aktiviteterna utan också visualiserar ordning samt vem som 

utför vad i företaget kallas för ett funktionsflödesschema. Den ger ökad förståelse och en 

bra bas inför förbättringar genom effektivisering, omfördelning eller reduktion av 

tidsåtgång (Jonsson och Mattsson, 2005). När processen korsar företagsgränser, det vill 

säga när en aktivitet utförs hos en företagsavdelning och nästkommande utförs av en 

annan, finns det en ökad risk för att problem uppstår. Övergången mellan de olika 

aktiviteterna kräver ökat samarbete för lyckat genomförande (Ljungberg och Larsson, 

2012; Pojasek, 2005). En karta indelad efter funktioner möjliggör att gränssnitten syns 
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tydligare och hur olika avdelningar hänger samman i processen. Den ska ge en bild över 

olika nivåer inom företaget, såsom aktivitetsnivå, processnivå och funktionsnivå. Det finns 

inget specifikt sätt som en karta ska bli utformad på utan det viktiga är att allt inkluderas 

och att den återspeglar den verkliga processen (Heinrich et al., 2009). Pojasek (2005) 

förklarar att en karta ska starta där processen initieras och sedan gå från aktivitet till 

aktivitet och från funktion till funktion. En illustrering som innehåller företagsgränserna 

säger mer än en vanlig processkarta eftersom processer i företagens vardag mestadels 

sträcker sig över olika avdelningar. Processen ska följas och dokumenteras hela vägen tills 

den anses vara slut.  

3.1.4 Identifiering av brister 

Enligt Klotz et al. (2008), Paradiso och Cruickshank (2007) samt Womack och Jones 

(2003) är processkartläggning ett utmärkt verktyg eftersom det passar nästintill alla typer 

av processer och möjliggör analys av ett nuläge. Då synliggörs förekommande brister, 

ordningsföljd och olika ansvarsområden, vilket ger en bra grund för förbättringsbeslut med 

en förståelse för processens helhet.  

En process kan förbättras genom att aktiviteter eller andra delar i nulägeskartan som inte 

anses ha någon mening till varför det utförs, tas bort. Om aktiviteten anses viktig kan 

istället vem som utför aktiviteten, hur den utförs och när den utförs ifrågasättas. Eller så 

kan det ge fördelar och vara aktuellt att slå ihop två eller fler aktiviteter till en och samma 

(Graham, 2004). Aktiviteter som inte bidrar till något värde borde ses över, såsom 

exempelvis duplikationer eller väntan (Chaneski, 2000; Hayes, 2007). Likaså Harrington et 

al. (1997) betonar duplikationer som något av det som kan tas bort eller så kan det vara 

effektfullt att ändra ordningen på förekommande aktiviteter. Alla möjligheter till 

standardisering och automatisering borde nyttjas för att försäkra ett gemensamt utförande 

och reducera tidsåtgången. Ett exempel är om det i nuläget förekommer förflyttningar av 

dokument manuellt, så ska det istället utföras elektroniskt om inte det finns ett värde i den 

manuella förflyttningen. Att ha dokumenten elektroniskt istället för i pappersformat ger 

mindre pappersarbete, möjligheten att vid ett senare tillfälle gå tillbaka och samtidigt en 

försäkran om att dokumentet finns sparat.  

Exempel på aktiviteter som är bristfälliga och bidrar till onödig tidsåtgång är aktiviteter 

med för lite, för mycket eller bristfällig information som leder till omarbete eller 

förseningar. Det kan också vara aktiviteter som kräver mycket utrustning eller aktiviteter 
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där det råder osäkerhet och olika kontroller blir nödvändiga. Omarbete eller duplikationer 

resulterar i onödig tidsåtgång och ska därför alltid elimineras från en process. En aktivitet 

som innehåller många olika steg kan delas upp i flera aktiviteter och på så sätt förtydliga 

processen och minska risken för att något missas. Alla typer av undantag är också bra att 

exkludera för att få ett standardiserat utförande (Hammer och Champy, 1996). En process 

ska innehålla så lite specialfall och väntetid som det är möjligt. Det försämrar processens 

flyt och bidrar till onödig tidsåtgång. Idealet är att alla aktiviteter direkt tar vid efter 

varandra utan någon form av väntan uppstår, men det är mycket svårt att uppnå (Hill, 

2005). 

När det identifierats var brister förekommer i en process är det fördelaktigt att även ta reda 

på möjliga orsaker till varför problemen uppstår. På så sätt är det med större säkerhet att 

rätt åtgärder och förbättringsförslag tillämpas. Åtgärder som är baserade på problemens 

orsaker och kopplade till olika steg i en process innebär för det mesta små investeringar 

och att det inte tar särskilt lång tid att genomföra, samtidigt som det är relativt säkert att 

åtgärderna faktiskt löser problemen (Hill, 2005).  

3.1.5 Sammanfattning 

En processkartläggning består enligt Keller och Jacka (1999), Klotz et al. (2008) samt 

Paradiso och Cruickshank (2007) av två faser där första är förberedande och den andra är 

utformningen. Om en process utförs på olika sätt, anser Graham (2004) att alla olika 

utföranden ska kartläggas. Processen ska definieras med start och slut (Ljungberg och 

Larsson, 2012), existerande aktiviteter, ordningsföljd och vem som utför vad (Heinrich et 

al., 2009; Klotz et al., 2008). Information ska samlas in från personer som är delaktiga i 

processen (Graham, 2004) och viktiga dokument samt tidsåtgången för processen ska 

bestämmas (Harrington et al. 1997; Hayes, 2007). Processkartorna ska hållas enkla och 

luftiga med en detaljerad beskrivning och kartorna ska utformas med särskilda symboler 

(Chaneski, 2000; Damelio, 1996; Pojasek, 2005). Om ett företag upplever problem i 

avdelningsgränserna är det fördelaktigt att ha en karta som illustrerar gränssnitten (Jonsson 

och Mattsson, 2005; Ljungberg och Larsson, 2012; Pojasek, 2005). När kartorna utformats 

och brister ska identifieras ska allt som bidrar till onödig tidsåtgång tas bort (Chaneski, 

2000; Hammer och Champy, 1996; Harrington et al., 1997; Hayes, 2007). 
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3.2 Nulägesbeskrivning Balco 

Varje beställning från en kund behandlas som ett projekt där en projektledare ansvarar för 

att driva projektet från start till mål. Beslut tas om bygglov och utsedda konstruktörer 

designar balkongens exakta utseende och egenskaper. Stålkonstruktioner och inglasningar 

produceras internt, medan vissa andra delar beställs från externa leverantörer som levereras 

till tillverkningen i Växjö och under tiden placeras i lager innan utleverans. När de externa 

delarna är på plats och de interna delarna nästan är färdigproducerade är det 

projektledarens uppgift att avropa delarna till monteringsplatsen (Fälth, personalchef, 

130201). 

Vid projektets start utses ett leveransdatum och tillsammans med förutsättningarna på 

monteringsplatsen bestämmer det hur utleveranserna kan genomföras. Det kan exempelvis 

handla om hur mycket det finns möjlighet för Balco att lagra på platsen där balkongerna 

ska monteras (Gustavsson, projektledare, 130221). Projektledaren bestämmer hur mycket 

samt vad som ska avropas baserat på interna följesedlar från produktionen tillsammans 

med externa delar som beställts. Avropet överlämnas sedan till logistikavdelningen 

(Gustafsson, projektledare, 130221; Rudberg, logistikchef, 130121).  

Därefter bokar logistikavdelningen en tredjepartslogistiker som ska utföra utleveransen 

efter vad projektledaren avropat. Utleveransen beställs efter antal, vad samt vart 

balkongdelarna ska transporteras. De interna och externa delarna plockas på lagret och 

lastas när tredjepartslogistikern ankommer. När utleveransen är lastad återrapporterar 

logistikavdelningen till projektledaren, vilken beroende på om alla delar blivit levererade 

eller ej beställer ny transport eller förklarar avropsprocessen för avklarad. Därefter återstår 

endast monteringen av balkongerna hos kunden. Avropsprocessen utförs vanligtvis en 

gång om dagen (Karström, logistikanställd, 130228; Rudberg, logistikchef, 130228). 

Processen består totalt av 25 aktiviteter, där aktivitet 1-6 samt 25 genomförs av 

projektledarna och aktivitet 7-24 utförs av logistikavdelningen. Nedanstående processkarta 

visar en översiktlig bild av hur avropsprocessen går till. Mer detaljerade processkartor för 

de olika utförandena presenteras senare i kapitlet eller återfinns i bilaga 1-5 och processens 

tidsåtgång hittas i bilaga 6. 
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Figur 3-12: Översiktlig bild av avropsprocessen 

3.2.1 Processens olika utföranden 

Det är projektledarna och logistikavdelningen som är delaktiga i avropsprocessen (Fälth, 

personalchef, 130201; Rudberg, logistikchef, 130121), vilket syns i den översiktliga bilden 

av avropsprocessen. Hur olika projektledare och logistikavdelningen utför processen mer 

ingående presenteras i detta avsnitt. Först presenteras fyra projektledares olika utföranden 

och efterföljande tre är logistikavdelningens, övriga utföranden illustreras i bilaga 1-5. 

Avropsprocessens tidsåtgång hittas i bilaga 6. 

3.2.1.1 Projektledare 1 

I början av ett projekt utses ett leveransdatum, det vill säga när de olika balkongdelarna ska 

vara klara för utleverans, och ungefär en vecka innan det kontaktas produktionscheferna 

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

Några dagar innan 
utleverans uppstår ett behov 

och avropsprocessen startar.

Projektledaren bestämmer 
vilka delarna som ska 

avropas.

Avropet överlämnas till 
logistikavdelningen.

Projektledaren  stämmer av 
vad som var tänkt och vad 

som blev avropat.

Beroende på vad som blev 
inkluderat i utleveransen 

görs ett nytt avrop.

Avropsprocessen är slut när 
utleveransen är hämtad av 

tredjepartlogistikern.

Ja

Nej

Logistikavdelningen bokar 
transport efter vad 

projektledaren avropat.

Truckchaufför plockar 
delarna på lagret.

Utleverans lastas.

Vad som blev inkluderat i 
utleveransen återrapporteras

till projektledaren.

Behov av
utleverans uppstår

Delar avropas

Avrop
överlämnas

Bokar transport

Plockning

Lastning

Återrapportering

Avstämning

Allt 
levererat?

Utleverans hämtad



 
34 

för avstämning att alla delar kommer finnas producerade i tid. Därmed är avropsprocessen 

igång och interna delar, såsom inglasningar och stommar till balkongerna, fylls i 

elektroniskt via SharePoint. Delarna som ska avropas markeras särskilt i följesedeln för att 

göra det tydligt för logistikavdelningen, och även en prioriteringsordning brukar få följa 

med. Det klargör vad som är mest relevant att ingå i utleveransen och vad som kan lastas i 

mån av plats. I följesedeln finns mått, antal som ska avropas, tillhörande projekt och annan 

nyttig information. Likaså ett försättsblad till avropet blir elektroniskt ifyllt innehållande 

projektnamn, ansvarig projektledare, datum för utleverans och vart det ska transporteras. 

Försättsbladet ska också innehålla alla delar, dels interna dels externa, som exempelvis 

bultar från leverantörer, som ska avropas. Tillsammans med externa följesedlar utgör det 

underlaget till avropet. Via mail överlämnas avropet till logistikavdelningen samt 

monteringsplatsen för att förvarna dem om kommande leverans. Efter att avropet 

överlämnats, genomförs en kontroll av de externa delarna för att försäkra sig om att allt 

finns på lagret (Smålander, projektledare, 130228). 

Återrapporteringen som kommer på mail från logistikavdelningen, efter att de vet vad som 

lastats och inte, stäms av och sparas i SharePoint samt i aktuell projektmapp. Om inget 

akut blivit utelämnat från utleveransen sparas det, men om något särskilt viktigt blev kvar 

är det nödvändigt att genomföra ett nytt avrop (Smålander, projektledare, 130228). Nedan 

presenteras processkartan för projektledarens utförande av processen, övriga projektledares 

processkartor återfinns i bilaga 1-3. 
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Figur 3-13: Processkarta projektledare 1 

3.2.1.2 Projektledare 2 

Fem dagar innan leveransdatum börjar projektledaren avropa, om produktionen inte hört av 

sig. Internt material, såsom glas till balkongerna och betongplattor, och externt material, 
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externa delarna finns tillgängliga i SharePoint, vilket skrivs ut. Antalet interna delar som 

ska avropas fylls i manuellt i den interna följesedeln och sedan fylls ett försättsblad i, 

innehållande både interna och externa delar samt bland annat vart utleveransen ska. Till 

försättsbladet bifogas de externa följesedlarna och allt underlag scannas in igen och mailas 

till logistikavdelningen (Gustafsson, projektledare, 130221). 

När logistikavdelningen lastat alla delar som avropats mailar de en återrapportering till 

projektledaren om vad som blev inkluderat och inte i utleveransen. Projektledaren stämmer 

av och skriver ut återrapporteringen som en sammanställning till eventuella 

efterkommande avrop. Beroende på hur mycket det skiljer sig från det som var tänkt att 

avropas kan det bli aktuellt med en ny beställning av transport och ett nytt avrop måste 

göras (Gustafsson, projektledare, 130221). I bilaga 1 återfinns processkartan över 

projektledarens utförande. 

3.2.1.3 Projektledare 3 

Fyra dagar innan det är dags för utleverans startar avropet genom att produktionen 

kontaktas personligen eller via telefon. Om allt överensstämmer med planen och delarna 

kommer finnas klara i tid fyller projektledaren i de interna delar som ska avropas i den 

interna följesedeln elektroniskt direkt i SharePoint, vilket sparar dokumentet automatiskt. 

Därefter fylls ett försättsblad i elektroniskt, som också finns tillgängligt i SharePoint, 

innehållande interna samt externa delar. Projektledaren mailar till logistikavdelningen och 

informerar dem om att den interna följesedeln finns uppdaterad och tillgänglig i 

SharePoint, och bifogar samtidigt försättsbladet tillsammans med eventuella externa 

följesedlar i mailet. Det är viktigt att det externa underlag som bifogas är de dokument som 

logistikavdelningen själva skrivit på när delarna anländer med inleverans från 

leverantörerna. Det minskar risken för fel och logistikavdelningen vet med klarhet att 

delarna ska finnas på lagret (Gustavsson, projektledare, 130221). 

Efter att delarna lastats av logistikavdelningen mailar de en återrapportering till 

projektledaren om vad som blev inkluderat och vad som inte fick plats, på grund av 

utrymmesbrist eller annan anledning. En avstämning utförs och den interna följesedeln 

uppdateras på nytt i SharePoint med de delar som inte kom med utleveransen. Eventuellt 

görs ett nytt avrop om inte alla väsentliga delar fick plats i utleveransen, annars anses 

avropet som avslutat (Gustavsson, projektledare, 130221). Processkartan över 

projektledarens utförande återfinns i bilaga 2. 
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3.2.1.4 Projektledare 4 

Några dagar innan utsatt leveransdatum kontaktar projektledaren produktionen för att 

försäkra sig om att alla delar finns färdigproducerade i tid. Det interna och externa 

underlaget till vad som ska avropas hämtas i SharePoint och skrivs ut tillsammans med ett 

försättsblad. Interna delar som ska avropas fylls i manuellt i den interna följsedeln och ett 

försättsblad fylls också i som förklarar både interna och externa delar som ska avropas. 

Tillsammans med försättsbladet bifogas externa följesedlar på de externa delar som 

efterfrågas på monteringsplatsen. Avropet överlämnas personligen till logistikavdelningen 

för att möjliggöra en genomgång av eventuell viktig information (Bengtsson, projektledare, 

130221). 

När transporten är lastad fyller logistikavdelningen i exakt antal interna och externa delar 

som fick plats i utleveransen, och mailar sedan det som en återrapportering till 

projektledaren. Det skrivs ut ännu en gång och stäms av mellan vad som var tänkt att 

levereras och vad som blev levererat. Beroende på hur många delar som blev exkluderade 

och delarnas relevans på monteringsplatsen, görs ett nytt avrop eller så får delarna vänta på 

nästa utleverans (Bengtsson, projektledare, 130221). I bilaga 3 presenteras processkartan 

över projektledarens utförande av processen. 

3.2.1.5 Logistiker 1 

Projektledaren ska ha fyllt i de interna och externa delar som ska avropas och lämnat över 

det till logistikavdelningen senast tre vardagar innan utleverans. Om avropet är överlämnat 

via mail skrivs underlaget ut, medan om avropet är överlämnat dels via mail dels via 

SharePoint måste logistikavdelningen leta upp underlaget och skriva ut båda delarna var 

för sig. Överlämnas avropet personligen finns underlaget redan utskrivet. Det utskrivna 

underlaget används till bokning av transport efter angivet antal, mått och vikt på delarna. 

Tredjepartslogistikerna bokas via mail, telefon eller över internet beroende på vad 

tredjepartslogistikern föredrar. Därefter skapas ett transportbokningsdokument i SharePoint 

innehållande information såsom vart det ska transporteras, antal flakmeter, tillhörande 

vilket projekt och när utleveransen ska avgå. Underlaget till avropet som tidigare skrevs ut 

placeras i ett hyllfack efter dag som utleveransen ska avgå, i väntan på en truckchaufför 

och plockning av delar (Rudberg, logistikchef, 130228; Observation, 130305).  

Truckchauffören hämtar underlaget och börjar plocka alla delar som ska ingå i 

utleveransen från lagret. Delarna förflyttas till en lastningszon som tillsammans med de 
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plockade delarna antecknas i underlaget. När tredjepartslogistikern anländer hänvisas de 

till vald lastningszon där delarna lastas och det noteras återigen manuellt i underlaget efter 

att delarna med säkerhet får plats. Truckchauffören fyller i en fraktsedel med utleveransens 

innehåll som monteringsplatsen ska granska när tredjepartslogistikern anländer. 

Fraktsedeln överlämnas till tredjepartslogistikern och truckchauffören scannar in 

underlaget och mailar det till monteringsplatsen som en förvarning. Samtidigt får 

projektledaren en återrapportering över vad som blev avropat och inte (Rudberg, 

logistikchef, 130228; Observation, 130305). Truckchauffören måste förflytta sig mellan 

lastningszonen och logistikavdelningen för att hämta och lämna fraktsedeln som 

tredjepartslogistikern ska underteckna innan utleveransen avgår (Observation, 130305). I 

nedanstående figur presenteras processkartan för utförandet av logistiker 1, övriga 

processkartor för logistikavdelningen återfinns i bilaga 4 och 5.  

 

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning
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Figur 3-14: Processkarta logistiker 1 

3.2.1.6 Logistiker 2 

Projektledaren kan efter ifyllt avrop överlämna det via mail, i SharePoint eller personligen. 

Uppdatering i SharePoint innebär att logistikavdelningen först måste leta upp underlaget 

och därefter skriva ut det tillsammans med övrigt underlag från mailen. Om avropet 

överlämnats endast via mail kan allt skrivas ut på en gång och vid personlig kontakt finns 

underlaget redan utskrivet. Baserat på projektledarens avrop beräknas ungefärligt antal 

flakmeter som behövs och transport bokas via mail, telefon eller internet. Hur mycket som 

får plats antecknas eller hålls i huvudet. Efter genomförd bokning skapas ett dokument i 

SharePoint över vad som blev bokat och underlaget till avropet placeras i ett hyllfack 

markerat med aktuell utleveransdag i väntan på plockning av truckchaufförerna (Karström, 
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logistikanställd, 130228; Observation, 130305). Om det uppstår osäkerhet kring hur 

delarna är förpackade eller deras utseende genomförs en kontroll av delarna på lagret innan 

transporten bokas. Det här för att skapa sig en uppfattning om delarnas egenskaper 

(Observation, 130305).  

Underlaget i hyllfacket hämtas av en truckchaufför som plockar alla avropade delar på 

lagret som med i utleveransen. Allteftersom delarna hittas förflyttas de till en lastningszon 

med truck och vald lastningszon samt placerade delar antecknas i underlaget. 

Tredjepartslogistikern anländer under den bestämda dagen och lastning av alla plockade 

delar genomförs vid den bestämda lastningszonen. Efter att logistikavdelningen vet exakt 

vilka delar som blir inkluderade i utleveransen och inte, noteras det. En fraktsedel skapas 

och skrivs ut som överlämnas till tredjepartslogistikern, vilket är tänkt att 

monteringsplatsen ska stämma av när utleveransen anländer. Underlaget som visar vad 

som blev avropat och inte scannas in och återrapporteras till berörd projektledare samt till 

monteringsplatsen så de vet vad som kommer att levereras (Karström, logistikanställd, 

130228; Observation, 130305). Processkartan över utförandet återfinns i bilaga 4. 

3.2.1.7 Logistiker 3 

Efter att projektledaren överlämnat avropet till logistikavdelningen och bokning av 

transport genomförts placeras underlaget i rätt hyllfack i väntan på att en truckchaufför ska 

hämta det. Utifrån underlaget letas alla delar upp på lagret och plockas efterhand som de 

hittas. Delarna förflyttas sedan och ställs vid en lastningszon som antecknas i underlaget. 

Likaså delarna som plockas antecknas. Vanligtvis genomförs därefter en snabb kontroll 

över om det som placerats på lastningszonen verkar få plats i den transport som bokats. 

Lastningen av de plockade delarna genomförs när tredjepartslogistikern anlänt och blivit 

hänvisad till bestämd lastningszon. Ännu en gång uppdateras underlaget manuellt efter att 

delarna med säkerhet får plats i utleveransen. En fraktsedel skapas över lastens innehåll 

och en kopia överlämnas till tredjepartslogistikern. Därefter scannas avropet in i 

SharePoint och mailas till vederbörande projektledare samt till monteringsplatsen för att 

förvarna om inkommande delar (Svensson, truckchaufför, 130228; Observation, 130305). 

Fraktsedeln skapas på logistikavdelningen och därmed behöver truckchauffören förflytta 

sig ett flertal gånger mellan till och från lastningszonen där fraktsedeln ska undertecknas 

innan utleveransen anses klar (Observation, 130305). I bilaga 5 återfinns processkartan 

över utförandet. 
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3.2.2 Respondenternas upplevda brister och egna observationer 

3.2.2.1 Projektledare 

Det händer ganska ofta att avropet startar en kort tid innan delarna är klara eller innan 

utsatt leveransdatum. Det bidrar till stress och fel dels för projektledaren dels för 

logistikavdelningen (Bengtsson, projektledare, 130221). Underlaget som överlämnas till 

logistikavdelningen kan vara olika detaljerat och ibland innehåller inte de interna 

följesedlarna alla nödvändiga uppgifter. Det beror tidvis på fel från konstruktörerna och 

andra gånger på att alla delar inte bifogats, som exempelvis de externa följesedlarna 

(Gustafsson, projektledare, 130221).  

Det är problematiskt att mycket behövs skrivas ut och sammanställas manuellt 

(Gustafsson, projektledare, 130221). Elektroniskt utförande hade sparat tid och det borde 

vara möjligt för alla eftersom det används ett Excel-dokument till följesedlarna och 

försättsbladet (Gustavsson, projektledare, 130221). Dock är logistikavdelningen i behov av 

utskrivna dokument som kan fyllas i manuellt på plats direkt vid plockningen och 

lastningen av utleveransen (Observation, 130305). 

Det händer att det blir fel när logistikavdelningen fyller i vad som blir plockat eller lastat 

och återrapporteringen till projektledaren blir därmed felaktig. Projektledaren tror att det 

finns rätt antal balkongdelar på monteringsplatsen fast det egentligen saknas, eller att fler 

delar behövs till monteringsplatsen trots att det egentligen levererats i rätt antal. Det är vid 

tidsbrist som problemen ofta uppstår på grund av att logistikavdelningen inte hinner räkna 

allt lika noggrant (Gustafsson, 130221). Att balkongdelar blir tillhörande fel utleverans och 

hamnar på fel monteringsplats är en situation som inträffar med jämna mellanrum, vilket 

kan bero på stress eller att delarna lagrats tillsammans med delar från ett annat projekt 

(Bengtsson, projektledare, 130221).   

Projektledaren kan bli kontaktad av logistikavdelningen i samband med lastningen av 

utleveransen gällande att vissa delar inte hittas på lagret, trots att delarna ska finnas där. 

Oordningen på lagret resulterar i att delar inte hittas, att delar blir inkluderade i fel 

utleverans eller att det tar väldigt lång tid att genomföra plockningen. Om de externa 

följesedlarna bifogas som innehåller logistikavdelningens intygande på att inleverans av 

delarna skett så undviker projektledaren att bli kontaktad lika ofta (Gustavsson, 

projektledare, 130221). För att minska risken för problem är det bra att kontakta 

produktionscheferna innan avropet påbörjas så att alla delar verkligen finns 
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färdigproducerade i tid. Det är också mycket bra om projektledaren har möjlighet att 

förflytta sig till lagret och kontrollera om alla externa delar finns tillgängliga (Smålander, 

projektledare, 130228).  

3.2.2.2 Logistikavdelningen 

Det kan vara otydligt vad som faktiskt ska avropas om hela den interna följesedeln 

överlämnas, när det egentligen enbart är exempelvis tio av femtio delar på följesedeln som 

ska avropas. De interna följesedlarna kan också innehålla uppgifter från föregående avrop, 

vilket gör att det ser ut som att delar ska avropas på nytt fastän så inte är fallet. Därför 

måste logistikavdelningen vid otydligheter gå igenom den interna följesedeln för att 

komma fram till vad som ska avropas denna gång. Att det på avropet står att allt ska 

avropas kan också inträffa, vilket ger osäkerhet kring vad som är allt och om något saknas. 

Det är även vanligt att avropet överlämnas för sent, trots att projektledarna vet hur viktigt 

det är att det lämnas i tid (Karström, logistikanställd, 130228; Rudberg, logistikchef, 

130228). 

De interna och externa följesedlarna inte ser likadana ut, vilket är ett tidsödande moment. 

Dessutom måste de externa följesedlarna scannas in eftersom de följer med inleveranserna 

utskrivna. Det hade varit bättre att ha ett underlag som innehåller allt till avropet 

(Karström, logistikanställd, 130228; Rudberg, logistikchef, 130228). Alla projektledare 

bifogar inte allt som behövs till avropet, utan då måste logistikavdelningen själva leta upp 

delar som fattas. Det kan vara externa följesedlar som fattas eller att orderbekräftelser 

bifogats i deras ställe, och då kan vikten eller rätt antal saknas. Det är få projektledare som 

antecknar prioriteringsordning av delar, det vill säga om allt som önskas avropas inte får 

plats eller om fler delar kan avropas än vad som var tänkt. Då krävs en extra kontakt 

(Rudberg, logistikchef, 130228). Det observerades (130305) att det förekommer avrop som 

inte innehåller alla nödvändiga uppgifter eller saknar prioriteringsanteckningar och 

projektledaren fick då bli kontaktad. Det förekom också avrop innehållande felaktigt 

bifogat externt underlag, såsom orderbekräftelser, och avrop med uppgifterna att allt från 

en leverantör ska avropas. 

Det är mycket tid som spenderas på att leta efter delar på lagret, vid plockningen eller om 

delarna ska hittas av annan anledning. Det är frustrerande att så pass mycket tid måste 

ödslas på att leta efter delar, som ibland inte ens finns. Det finns inget direkt system på 

lagret och delarna hittas för det mesta för att truckchauffören vet var de ställt delarna 
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tidigare. Lagret är grovt indelat efter om det är exempelvis stål eller aluminium, och om 

det är producerat internt eller externt. Annars är delarna placerade hur som helst, utan 

eftertanke om vad som ska levereras till monteringsplatsen först. Oftast hamnar delarna 

som behövs först längst in i lagret och då måste truckchaufförerna flytta på allt när de ska 

plockas (Rudberg, logistikchef, 130228; Svensson, truckchaufför, 130228). Det kan också 

vara så att märkningen på delarna försvinner, att det uppstår platsbris eller att snö täcker 

delarna, vilket är mycket tidskrävande. Eftersom det inte finns en given plats för delarna så 

placeras de sporadiskt där det finns plats (Karström, logistikanställd, 130228). Det går åt 

mycket onödig tid när det letas efter delarna på lagret och när delar inte hittas kan det 

också innebära andra problem som att utleveransen inte blir fullastad (Observation, 

130305). Nedanstående bild illustrerar ett av tälten på lagret som påvisar utrymmesbrist. 

 

Figur 3-15: Utrymmesbrist på lagret  

Det är viktigt att projektledaren stämmer av efter tidigare avrop så att de gamla uppgifterna 

inte kommer med i det nya avropet, annars är det ingen mening att återrapportering utförs. 

Rätt uppgifter är grundläggande för att en utleverans ska kunna lastas så bra som möjligt 

och att logistikavdelningen ska veta vilken typ av transport som ska bokas (Karström, 

logistikanställd, 130228; Rudberg, logistikchef, 130228). Det finns inga direkta skillnader 

eller rutiner för vem på logistikavdelningen som ska utföra vad. De bokar transporter, 

packar delar, plockar delar, kör truck och sköter annat administrativt arbete lite som det 

passar för stunden. En på logistikavdelningen kan först boka en transport och sedan gå ut 

på lagret för att köra truck. Då tar annan vid och gör någon bokning eller annan 

administration, exempelvis beställer pallar. Det blir mycket spring och frågande internt på 

logistikavdelningen (Observation, 130305).  
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3.3 Nulägesanalys 

 Figur 3-16: Analysmodell kapitel tre 

3.3.1 Processkartläggning 

Keller och Jacka (1999), Klotz et al. (2008) samt Paradiso och Cruickshank (2007) 

beskriver att en processkartläggning består av två faser, där processen först ska definieras 

och syftet med kartläggningen klargöras. Den andra fasen inkluderar insamlingen av data 

samt utformningen av kartorna. Först definierades avropsprocessen hos Balco som 

behövde granskas, vilket är från det att transportbehov av utleverans uppstår tills 

tredjepartslogistikern hämtat delarna. Syftet med kartläggningen var att illustrera ett nuläge 

samt standardisera och förbättra avropsprocessen, som idag är bristfällig, med avseende på 

onödig tidsåtgång. Syftet att beskriva ett nuläge stämmer bra överens med vad Damelio 

(1996), Heinrich et al. (2009), Klotz et al. (2008) samt Ljungberg och Larsson (2012) anser 

att en processkartläggning ska användas till. 

Ännu mer lämpligt är verktyget när en process utförs på olika sätt och ett företag vill 

identifiera skillnader och föreslå förbättringar (Graham, 2004). Hur processen gällande 
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och var i processen förekommer det brister som leder till onödig tidsåtgång?
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3.3.1 Jämförelse insamlad teori och empiri 
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utleveranserna utförs skiljer sig mellan olika projektledare och logistikavdelningen, där 

konsekvenser blir övertid, kvalitetsproblem och att viktiga aktiviteter missas. Balco önskar 

att avropsprocessen istället genomförs på ett likartat sätt (Fälth, personalchef, 130201; 

Rudberg, logistikchef, 130121). Det är viktigt att avropsprocessen genomförs på samma 

sätt eftersom Balco har problem med onödig tidsåtgång. Om de anställda har en 

förutbestämd process att följa som definierar aktiviteter i processen, ordning och hur de ska 

utföras bör processen kunna utföras snabbare och mer effektivt. Avropsprocessen blir då 

mer pålitlig och kan dessutom bidra till lägre kostnader för företaget. Innan processen kan 

standardiseras och säkerställa ett gemensamt utförande menar Christopher (2005) och 

Graham (2004) att olika utföranden av processen ska kartläggas och sedan jämföras för att 

identifiera skillnader och brister.  

För att ha möjligheten att jämföra olika utföranden av avropsprocessen hos projektledare 

och på logistikavdelningen definierades start, slut och alla aktiviteter som förekommer där 

emellan. Vilka aktiviteter som utförs, ordningsföljd samt när processen börjar är något som 

varierar i avropsprocessen enligt Rudberg (logistikchef, 130121). Det poängteras av 

Heinrich et al. (2009), Klotz et al. (2008), Ljungberg och Larsson (2012), Paradiso och 

Cruickshank (2007) samt Pojasek (2005) som viktigt att definiera i en process. Kartorna 

ska inte illustrera något ideal av processen, utan hur den faktiskt utförs är viktigt att 

urskilja när ett nuläge ska identifieras (Keller och Jacka, 1999; Klotz et al., 2008; Paradiso 

och Cruickshank, 2007). Eftersom ett nuläge och skillnader mellan olika anställda på Balco 

skulle synliggöras, gjordes en detaljerad processkarta för varje utförande som skiljer sig åt. 

Kartorna är indelade efter vilken avdelning på Balco som utför vad, vilket tagits fram 

genom intervjuer och observationer med de som är involverade i avropsprocessen. En 

processkarta som visar ett företags olika funktioner benämns enligt Jonsson och Mattsson 

(2005) som ett funktionsflödesschema. Det nämns som fördelaktigt av Heinrich et al. 

(2009), Ljungberg och Larsson (2012), Pojasek (2005) och Womack och Jones (2003) när 

en process sträcker sig över olika företagsgränser och när det förekommer problem i 

gränssnitten, vilket även är fallet för Balco. 

Förutom förekommande aktiviteter efter avdelningarna identifierades även dokument som 

används i avropsprocessen, och enligt Harrington et al. (1997) är det något som bör 

klargöras. Dessutom mättes tidsåtgången för avropsprocessen, se bilaga 6, vilket anses som 

behövlig information för att kunna styrka eventuella förbättringar enligt Hayes (2007) och 

Paradiso och Cruickshank (2007). Fördelaktigt är också att utöver kartorna inkludera en 
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mer detaljerad beskrivning och på så sätt ge ökad förståelse för utomstående (Chaneski, 

2000; Damelio, 1996; Pojasek, 2005). I rapporten finns detaljerade beskrivningar av 

utförandena som komplement samt korta förklaringar infogade i varje karta. Graham 

(2004) förklarar att efter att nulägeskartorna illustrerats ska förekommande brister och 

skillnader i processens utförande identifieras.  

3.3.2 Skillnader och förekommande brister i processen 

Enligt nulägeskartorna, se figur 3-13 och 3-14 samt bilaga 1-5, skiljer det sig på ett flertal 

ställen i avropsprocessen mellan projektledarna och logistikavdelningen. Det skiljer sig 

mest åt mellan olika projektledare och det är enbart på två ställen som processen inte utförs 

likartat av logistikavdelningen, nämligen aktivitet 8 och aktivitet 17. Det innebär att några 

är mer noggranna på att kontrollera än andra. En kontroll skiljer sig också åt mellan 

projektledarna, aktivitet 6 kontroll av externa delar. Annars är det när processen startar, om 

materialet skrivs ut eller inte, hur de interna följesedlarna fylls i, vad som bifogas, hur det 

överlämnas och hur det avstäms som skiljer sig åt mellan projektledarnas utföranden. Det 

är alltså när processen startar och aktiviteterna 1,2,3,5,6,8,17 och 25 som skiljer sig. I 

nedanstående figur visas var det skiljer sig i avropsprocessen mellan projektledare samt 

logistikavdelningen. 

 

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

1. Kontaktar
produktion

Några dagar innan 
utleverans uppstår ett behov 

och avropsprocessen startar.

1. Produktionen kontaktas 
för att se att allt finns 

producerat i tid.

2a. Följesedlarna och 
försättsblad skrivs ut  från 

SharePoint.

3. De interna delarna som 
ska avropas fylls i manuellt i 

den interna följesedeln.

4. Försättsblad till avropet 
fylls i manuellt och externa 

följesedlar bifogas.

2. Projektledaren hämtar 
underlag till avropet.

Behov av
utleverans uppstår

2.
Hämtar underlag

3.
Internt avrop

4. Försättsblad
och bilagor

Följes.

Förs.
blad

2a. SharePoint



 
47 

 

Figur 3-17: Skillnader i avropsprocessen 

Förutom problem som uppstår med orsak av att avropsprocessen utförs olika, som visas i 

figur 3-17, observerades det (130315) att det inte finns rutiner gällande vem på 

logistikavdelningen som ska utföra vad. Något annat mycket problematiskt som 

observerats är att det råder oordning på lagret, vilket kräver mycket onödig tidåtgång i 

avropsprocessen. I kommande avsnitt återges skillnader och förekommande brister i 

avropsprocessen från processens start till slut, samt vad det leder till och möjliga 

bakomliggande orsaker. 

5. Avropet överlämnas till 
logistikavdelningen.

25. Projektledaren stämmer 
av vad som var tänkt och vad 

som blev avropat.

Ett nytt avrop görs vid behov 
och vid problem vidtas 

åtgärder.

Ja

Nej

7. Avropet hämtas utifrån hur 
det överlämnats.

Aktivitet 9-16 inga 
skillnader.

8. Vid osäkerhet kring 
delarnas utseende utförs en 

kontroll på lagret.

6. De externa delarna 
kontrolleras.

Aktivitet 18-24 inga
skillnader.

17. Delarna kontrolleras om 
det är rimligt att de får plats 

i den bokade utleveransen.

Avropet anses vara slut när 
utleveransen är hämtad av 

tredjepartlogistikern.

5. Avrop
överlämnas

25.
Avstämning

6.
Kontroll av 

externa delar

7.
Hämtar avrop

8.
Kontroll av 

delar

Aktivitet 
9-16

17.
Kontroll

plockning

Aktivitet 
18-24

Allt 
levererat?

Utleverans hämtad



 
48 

3.3.2.1 Avropsprocessen startar vid olika tillfällen 

Projektledarna börjar avropa vid olika tillfällen. Någon börjar en hel vecka innan 

leveransdatum och någon annan börjar fem eller tre dagar innan. Att avropsprocessen 

startar vid olika tillfällen är ett problem. Om avropet överlämnas försent innebär det att 

logistikavdelningen inte hinner med allt de ska utföra, såsom plockning, eller att resterande 

aktiviteter stressas igenom. Om avropet istället överlämnas förtidigt kan det medföra fel 

och extraarbete som leder till onödig tidsåtgång, vilket också poängteras av Rudberg 

(logistikchef, 130228). Olika starttillfällen kan bero på att det råder osäkerhet kring när det 

bör påbörjas eller att det inte finns förståelse för att logistikavdelningen behöver tid till att 

boka utleverans och plocka delar. Det kan också vara ett resultat av utebliven dialog med 

produktionen eller ett mycket stressigt tidsschema, vilket stämmer överens med vad 

Bengtsson (projektledare, 130221), Karström (logistikanställd, 130228) och Rudberg 

(logistikchef, 130228) nämner som problematiskt. Osäkerhet i en process nämns av 

Hammer och Champy (1996) samt Hill (2005) som en brist som kräver specificering 

eftersom det ger fel och dåligt informationsutbyte, vilket kräver onödig tidsåtgång. 

3.3.2.2 Enbart några kontaktar produktionen  

Något annat som skiljer och är problematiskt i avropsprocessen är att inte alla kontaktar 

produktionen innan de börjar avropa, aktivitet 1. Det är viktigt att projektledaren försäkrar 

sig om att allt finns producerat i tid, vilket Smålander (projektledare, 120228) också 

nämner. De flesta projektledare försöker ta sig tiden att kontakta produktionen medan 

andra räknar med att allt går enligt produktionsplanen om de inte hör något annat. Det är 

riskfyllt eftersom det kan leda till att delar inte blir producerade innan utleveransen ska 

lastas eller att plockningen inte hinns med i tid. Delarna får då istället plockas när 

tredjepartslogistikern är på plats. En annan följd kan bli att delarna inte hinner bli 

färdigproducerade alls och utleveransen blir på så sätt inte fylld. Det ger Balco extra 

kostnader och onödig tidsåtgång eftersom fler transporter måste bokas och utleveransen 

som avgår endast blir delvis fylld. 

3.3.2.3 Mycket skrivs ut och utförs manuellt 

Aktiviteter som kan bör automatiseras enligt Harrington et al. (1997). Det hade varit 

fördelaktigt om fler delar i avropsprocessen kunde skötas enbart elektroniskt för att 

underlätta samt spara tid (Gustafsson, projektledare, 130221; Gustavsson, 130221; 

Observation, 130305). Samma underlag hämtas, aktivitet 2, men vissa skriver ut det och 

andra genomför aktiviteten enbart elektroniskt. Onödig tidsåtgång är resultatet av att 
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underlaget skrivs ut av projektledaren, vid aktivitet 2a, 7 och 25, som måste scanna in det 

igen och där logistikavdelningen skriver ut det ännu en gång. Andra nackdelar är att det 

blir mycket papper som måste sparas, förflyttas med projektledaren och samtidigt finns 

risken för att dokumenten försvinner om det inte sparas i SharePoint. Utskrift av 

fraktsedeln är ett måste eftersom tredjepartslogistikern behöver den med sig under 

utleveransen, men övriga utskrifter är onödiga. Hela avropsprocessen hade kunnat utföras 

elektroniskt, om det inte varit för att logistikavdelningen är i behov av utskrivna följesedlar 

vid plockningen samt lastningen. Det är alltså egentligen enbart nödvändigt med utskrivet 

underlag vid de tillfällena, om inte problemet blir löst med att truckchaufförerna behöver 

underlaget utskrivet i trucken. 

3.3.2.4 Internt avrop fylls i olika 

Även aktivitet 3 ifyllnad av internt avrop varierar, vilket är ett problem då det ibland 

innehåller onödig, felaktig eller för lite information. Fel mått- eller viktangivelser är 

exempel som i förlängningen tar onödig tidsåtgång för att leta upp rätt eller kompletterande 

information. Det är något som inträffar relativt ofta enligt Gustafsson (projektledare, 

130221), Karström (logistikanställd, 130228) och Rudberg (logistikchef, 130228). Korrekt 

information behövs för att kunna boka rätt transport och otydliga angivelser är inte 

acceptabelt, vilket nämns som förekommande av Karström (logistikanställd, 130228) och 

Rudberg (logistikchef, 130228). Dock kan det alltid bli fel på grund av den mänskliga 

faktorn. Felaktig eller otillräcklig information förklaras av Hammer och Champy (1996), 

Harrington et al. (1997) och Hill (2005) som en brist som skapar osäkerhet, fel samt 

onödig tidsåtgång. Anledningen till att de interna följesedlarna fylls i olika är troligtvis att 

det saknas rutiner eller ett bestämt sätt att utföra det på. Därför har de anställda skapat egna 

lösningar och egna utföranden. 

3.3.2.5 Interna och externa följesedlar skiljer sig åt 

Enligt processkartorna fyller alla i internt avrop och försättsblad, aktivitet 4, medan externt 

avrop sker med bifogade följesedlar som scannas in manuellt. Det externa avropet är ofta 

bristfälligt samt skiljer sig från gång till gång. Det kan som beskrivet av Gustafsson 

(projektledare, 130221), Rudberg (logistikchef, 130228) och Karström (logistikanställd, 

130228) vara fel underlag bifogat eller enbart kladdat på ett papper. När det externa 

avropet inte är komplett, utan saknar uppgifter måste logistikavdelningen spendera onödig 

tid på att leta upp informationen. Fel eller ofullständig bifogad information kan även bidra 

till fel i processen samt omarbete, vilket enligt Hammer och Champy (1996) och Hill 
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(2005) räknas som brister. Då Balco vill reducera onödig tidsåtgång och utföra fler delar i 

avropsprocessen elektroniskt borde de interna och externa följesedlarna bli mer lika.  

3.3.2.6 Avropet överlämnas olika 

Ännu en skillnad är att avropet överlämnas på tre alternativa sätt till logistikavdelningen, 

där varianten personligt överlämnande, aktivitet 5c, leder till onödiga utskrifter samt 

problemet att det inte finns sparat i SharePoint. Dessutom måste projektledaren förflytta 

sig från sin plats på kontoret till logistikavdelningen som resulterar i onödig tidsåtgång och 

ibland även väntetid om personen som söks inte är närvarande. Överlämnande delvis via 

mail och delvis via SharePoint, se aktivitet 5b, innebär onödigt letande efter komplett 

underlag innan det kan skrivas ut. Överlämning av avropet enbart via mail, aktivitet 5a, gör 

att allt finns samlat på samma ställe. Vissa projektledare mailar avropet till flera olika 

logistikadresser och någon projektledare mailar dessutom avropet till monteringsplatsen. 

Varför avropet överlämnas på olika sätt kan bero på att de anställda skapat sig en egen 

rutin och överlämnar på det sätt som de själva anser bäst. 

3.3.2.7 Enbart någon kontrollerar externa delar 

Efter att avropet överlämnats är det endast en projektledare som tar sig tiden att kontrollera 

de externa delarna i lagret, se aktivitet 6. Övriga projektledare nämnde inte det som något 

de utför. Ibland kan det vara svårt att hinna med kontrollen eller omöjligt vid de tillfällen 

som projektledaren inte sitter på kontoret och genomför avropet, vilket också nämns av 

Smålander (projektledare, 130228). Dock bör det endast uteslutas i specialfall och det som 

är tankeväckande är att enbart en projektledare nämner att kontrollen brukar genomföras. 

Utebliven kontroll kan leda till att inte alla externa delar finns tillgängliga vid tid för 

utleverans, eller att mycket tid spenderas förgäves på att leta efter delarna på lagret. Om de 

externa delarna inte inkluderas i utleveransen kan det bli så pass fel att balkongerna inte 

kan monteras på monteringsplatsen och därmed står bygget stilla. Är delarna av särskild 

stor betydelse kan det också innebära att ny utleverans måste genomföras omgående. 

Avsaknad på rutiner och krav på kontroll kan vara en bidragande faktor till att 

projektledarna inte tar sig tiden att leta efter de externa delarna. Brist på förståelse för 

negativa konsekvenser och för tiden som måste spenderas av logistikavdelningen för 

letande kan vara en annan. 
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3.3.2.8 Kontroller av logistikavdelningen skiljer sig 

Det förekommer mycket få skillnader mellan hur logistikavdelningen utför sin del i 

avropsprocessen. Det som skiljer sig är två kontroller. Endast en kontrollerar delar när det 

råder osäkerhet kring utseendet innan tredjepartslogistikern bokas, vilket är aktivitet 8. Det 

är fördelaktigt om kontrollen utförs eftersom det avgör hur mycket som får plats och hur 

många flakmeter som ska bokas. Kontroll efter plockningen, aktivitet 17, utförs även den 

enbart av en från logistikavdelningen. Det är positivt att snabbt göra en kontroll på om det 

är rimligt att allt får plats för då kan eventuella ändringar eller fel upptäckas i god tid. 

Det kan anses som onödigt att genomföra kontrollerna, men det kan ge logistikavdelningen 

möjligheten att planera transporterna bättre samt ge mer tid vid problem. Om kontrollerna 

inte genomförs kan det bli aktuellt att leta upp fler delar eller exkludera delar när 

tredjepartslogistikern väl är på plats, eller så kan det upptäckas att för få flakmeter bokats. 

Då kan det bli så drastiskt att utleveransen inte kan avgå alls eller med helt andra delar. Ett 

skäl till att inte alla utför kontrollen kan vara att på grund av tidsbrist eller att de anser sig 

veta hur delarna ser ut. Dock är balkongdelarna aldrig likadana eftersom de produceras 

efter varje enskilt projekt och därför kan en kontroll vid osäkerhet vara nödvändig oavsett 

vem som utför avropsprocessen. 

3.3.2.9 Inga rutiner för vem som utför vad på logistikavdelningen 

Det finns inga rutiner för vem på logistikavdelningen som ska utföra vad, utan det blandas 

lite som det passar för stunden mellan exempelvis bokning av transport, plockning på 

lagret, annat administrativt arbete och körning av truck (Observation, 130315). Det är ett 

problem på grund av att det blir mycket spring och frågande internt på logistikavdelningen. 

Det bidrar till onödig tidsåtgång eftersom det tar tid att sätta in sig i vad de andra redan 

gjort och vad som inte är utfört. Det skapar osäkerhet, ökar risken för att något glöms bort 

eller faller mellan stolarna, att det i efterhand är svårt att veta vem som utfört vad om det 

skulle uppstå frågor eller problem samt att det kan leda till dubbelarbete. En anledning till 

att det i dagsläget ser ut som det gör kan vara att de anser att det är mer givande att 

alternera mellan arbetsuppgifter, men det kräver också ökad tidsåtgång. 

Logistikavdelningen behöver struktureras bättre genom att specificera vem som ska utföra 

vad i avropsprocessen, med andra ord standardisera arbetsuppgifterna. 
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3.3.2.10 Avstämning av återrapportering skiljer sig 

Avstämningen genomförs inte på överensstämmande sätt, utan aktivitet 25 har lite olika 

utföranden och granskas inte alltid så noggrant. En stämmer av och sparar 

återrapporteringen i SharePoint samt i aktuell projektmapp, aktivitet 25a, och en annan 

stämmer av och uppdaterar enbart i SharePoint, aktivitet 25b. Den sista varianten, aktivitet 

25c, utförs nästintill likadant av två projektledare och innebär att återrapporteringen stäms 

av och därefter skrivs ut, med andra ord utförs manuellt. Avstämningen är väldigt viktig 

annars kan det enligt Karström (logistikanställd, 130228) och Rudberg (logistikchef, 

130228) resultera i att delar förbises att levereras eller att samma delar avropas flera 

gånger. En standardisering och rutiner för hur återrapporteringen bör stämmas av är 

nödvändigt för att det ska utföras på ett likartat och korrekt sätt. Ett mer fördelaktigt 

genomförande av avstämningen borde leda till minskad tidsåtgång i avropsprocessen. Alla 

projektledare kontaktar logistikavdelningen och eventuellt annan berörd del av företaget 

vid uppkomna problem av utleveransen, och processen startar igen om inte allt relevant 

blev hämtat. Tillskillnad från olikheter i när avropsprocessen startar har processen en 

gemensam slutpunkt.  

3.3.2.11 Onödig tidsåtgång på lagret 

Enligt Bengtsson (projektledare, 130221) händer det att delar inkluderas i fel utleverans 

och resulterar i extra transporter. Onödig tidsåtgång spenderas på att leta efter delar och 

alla hittas inte alltid trots att de ska finnas i lagret, vilket nämns av Gustavsson 

(projektledare, 130221) och observerades (130305). Det observerades (130305) också att 

plockningen, aktivitet 13, är mycket tidskrävande eftersom lagret endast är grovt indelat 

och mycket delar placeras där det finns plats, som bekräftas av Rudberg (logistikchef, 

130228) och Svensson (truckchaufför, 130228). Balco är i behov av bättre struktur och 

ordning på lagret så att reducerad tidsåtgång kan spenderas på att leta efter och flytta delar. 

Ökad kontroll behövs på vad som finns och inte finns i lagret, och på så sätt undvika att 

projektledarna eller logistikavdelningen behöver gå ut på lagret eller kontakta andra. Den 

dåliga strukturen och oordningen på lagret kan bero på att det inte finns angivelser för hur 

delarna ska lagras, utan det görs där det finns plats och efter hur det brukar vara. 

3.3.2.12 Sammanfattning skillnader och förekommande brister 

De flesta av ovanstående skillnader och förekommande brister kan åtgärdas genom en 

standardisering av avropsprocessens utförande från att transportbehov uppstår tills 

tredjepartslogistikern hämtat delarna. Utöver att standardisera avropsprocessen behöver 
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lagret förbättras där delarna får en bestämd placering och bättre märkning. Det här för att 

minska övrig onödig tidsåtgång i avropsprocessen. Nedanstående figur visar 

förekommande skillnader och brister i avropsprocessen med avseende på onödig tidsåtgång 

och hur problemen skulle kunna åtgärdas. 

Figur 3-18: Sammanfattning skillnader och förekommande brister 

  

Eller förbättring av lagret, standardisering av lagret?

Sammanfattning skillnader och förekommande brister

Avropsprocessen startar vid olika 
tillfällen

Endast några kontaktar produktionen Standardisering

Mycket skrivs ut och utförs manuellt Standardisering

Internt avrop fylls i olika         Standardisering

Interna och externa följesedlar Standardisering

Avropet överlämnas olika        Standardisering

Enbart någon kontrollerar externa delar Standardisering

Kontroller av logistikavdelningen Standardisering

Avstämning av återrapportering
skiljer sig

Standardisering

Onödig tidsåtgång på lagret             Förbättring av lagret

Inga rutiner för vem på 
logistikavdelningen som ska utföra vad

Standardisering

Standardisering
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3.4 Slutsatser processkartläggning 

Hur avropsprocessen utförs skiljer sig stort mellan olika projektledare, men även mellan 

logistikavdelningen, se processkarta 3-13 och 3-14, bilaga 1-5 samt sammanfattat i figur  

3-17. De områden där det skiljer sig gällande projektledarna är när avropsprocessen startar, 

om produktionen kontaktas, om avropet sköts manuellt eller elektroniskt, hur följesedlarna 

fylls i, vilket externt underlag som bifogas, hur avropet överlämnas, om kontroll av externa 

delar utförs samt hur återrapporteringen avstäms. Hos logistikavdelningen skiljer det sig 

enbart vid två aktiviteter, om kontroll av delar på lagret görs vid osäkerheter och om 

delarna som placeras på lastningszonen kontrolleras. Annars utförs övriga aktiviteter i 

avropsprocessen likartat. 

Nämnda skillnader tillsammans med avsaknaden på rutiner för vem på logistikavdelningen 

som ska utföra vad, orsakar förekommande brister i avropsprocessen. Det bidrar till onödig 

tidsåtgång, vilka borde kunna reduceras genom att standardisera avropsprocessen, se 

sammanfattat i figur 3-18. Ett gemensamt utförande på ett mer fördelaktigt sätt skulle 

reducera mycket av den onödiga tidsåtången, dock förmodligen inte eliminera den helt. På 

så sätt kan avropsprocessen genomföras snabbare, bättre och ge Balco tid över till annat. 

Det medför troligtvis även reducerat antal fel i processen samt ökar kontrollen så att 

avropsprocessen utförs som företaget önskar. En standardisering av avropsprocessen 

återfinns i nästkommande kapitel, nummer fyra.  

Förutom skillnaderna förekommer ett annat bristområde som leder till mycket onödig 

tidsåtgång i avropsprocessen, nämligen lagret. Delarna på lagret är placerade lite hur som 

helst och det råder oordning samt bristfällig märkning. Det resulterar i att mycket onödig 

tid spenderas på att leta efter delar vid plockningen. Dessutom har logistikavdelningen och 

projektledarna inte kontroll på vad som finns och inte finns i lagret. Problematiken skulle 

kunna åtgärdas genom en förbättring av delarnas placering i lagret samt märkningen, vilket 

återfinns i kapitel fem benämnt förbättring av lagret. 
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4. Standardisering av avropsprocessen 

Kapitlets innehåll hör till den andra problemfrågan och börjar med teori om syfte och 

tillvägagångssätt vid en standardisering av processer. Kapitlet fortsätter med empiri om 

hur Balco önskar utföra avropsprocessen. Därefter presenteras en analys där 

standardisering av avropsprocessens utförande genomförs, se figur 4-21 och möjlig 

reducering av onödig tidsåtgång uppskattas. Avslutande återfinns kapitlets slutsatser. 

 

Figur 4-19: Disposition kapitel fyra 

4.1 Standardisering av processer 

4.1.1 Standardiseringens syfte 

Standardisering syftar till att skapa regler och rutiner kring en process som säkerställer ett 

utförande, en användning och ett mer optimalt resultat. En process ska definieras exakt hur 

den ska utföras oavsett vem som utför den (Heinrich et al., 2009; Muenstermann et al., 

2010; Ross, 2004; Ungan, 2006). Som negativt för standardisering brukar hämmad 

innovation poängteras, men om företaget är medvetna om det och med jämna mellanrum 

försöker förbättra processen innebär en standardisering nästintill enbart fördelar. Trots 

standardiseringens attraktivitet bland företag finns det relativt få beskrivningar av hur en 

standardisering bör gå till (Davenport, 2005; Muenstermann et al., 2010; Shoham et al., 

2008; Ungan, 2006).  

Standardisering av logistikprocesser är utmärkt för att uppnå och öka ett företags 

effektivitet, få en process att flöda snabbare och minska osäkerheten. Aktiviteter som ska 

förekomma och dess ordning blir mer förutsägbart, och på så sätt minskar undantag samt 

egna lösningar av en process. Det bidrar till minskade kostnader, användning av rätt 

utrustning och reducerad tidsåtgång. Det ökar också pålitligheten av att processen utförs på 

ett fördelaktigt sätt och att inga viktiga delar utesluts (Morash och Clinton, 1997). 

Standardisering är fördelaktigt vid betydelsefulla processer såsom packning eller lastning, 

där utförandet inte ska bero på vem som genomför det (Haessler och Talbot, 1991). En 
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standardisering ger märkbara fördelar när det förekommer skillnader i en process mellan 

olika avdelningar i ett företag. Det vill säga när en process har olika utföranden och ett 

gemensamt utförande eftersträvas (Brocke och Rosemann, 2010; Shoham et al., 2008). 

Processer som sträcker sig över företagsgränser behöver ofta standardiseras. På så sätt kan 

övergångarna, eller gränssnitten, inom företaget förtydligas. Det är självfallet inte 

tillräckligt med en standardisering, utan företaget måste se till att de anställda följer 

standardiseringen då den annars inte bidrar med något (Davenport, 2005). För att 

möjliggöra en standardisering av en process ska först processen definieras och sedan ska 

involverade i processen intervjuas eller processen observeras för att klargöra hur den 

utförs. Därefter ska processen delas in i olika steg där alla steg ska dokumenteras och olika 

utföranden ska föras samman till en standardiserad form (Ungan, 2006).  

4.1.2 Standardiseringens tillvägagångssätt 

Variationer i en process är kostsamt och bör reduceras. Det leder till ineffektiviteter och en 

förlorad möjlighet till att utföra en process på bästa sätt. Det resulterar i sin tur ofta i 

felaktiga dokument, försämrad kvalitet på processen och sämre informationsdelning. 

Onödig tidsåtgång och missnöjda kunder är också vanliga konsekvenser av att en process 

innehåller variationer (Brocke och Rosemann, 2010). Ett företag kan inte räkna med att 

anställda genom uppfattning, inställning och erfarenhet kommer att utföra en process på ett 

och samma sätt om det inte finns instruktioner på hur den bör genomföras (Griffith, 2000). 

Om en process har olika utföranden är det viktigt att de alternativa utförandena 

dokumenteras på en detaljerad nivå som urskiljer de olika arbetssätten (Haessler och 

Talbot, 1991).  

Vid standardisering ska det bestämmas när en process ska starta och när den slutar. Det ska 

även definieras vilka aktiviteter som ska ingå i processen och hur de ska utföras. Hur lång 

tid de olika aktiviteterna ska ta är också bra att definiera, för då har de anställda ett 

riktmärke att sträva efter. Det bidrar ideligen till att processen utförs snabbare, att den 

börjar i rätt tid samt att uppsatta tidsplaner efterföljs bättre. Hur processen ska 

dokumenteras, det vill säga vilka dokument som bör ingå och när de ska sparas, är en 

annan viktig parameter att standardisera (Davenport, 2005). Genom att definiera 

exempelvis aktiviteter, ordningsföljd, utrustning och estimerad tidsåtgång bridrar 

standardiseringen till att processen utförs mer effektivt med reducerad tidsåtgång. Det här 
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eftersom osäkerheter kring vad som ska utföras och vad som ska användas reduceras 

tillsammans med att press på tidsåtgången blir ett faktum (Muenstermann et al., 2010). 

Efter att nulägeskartorna är utformade och förbättringar föreslagits ska en ny karta 

utformas som representerar den standardiserade processen. Genom att inte enbart förklara 

utan faktiskt genomföra en ny karta, kan skillnader och åtgärdenas effekter tydliggöras på 

ett bättre sätt (Kemper et. al, 2010; Pojasek, 2005). För att genomföra en standardisering av 

en process med olika utförande kan antingen en av de redan existerande varianterna väljas 

ut som anses mest fördelaktig, eller så kan ett nytt genomförande utformas. Om det senare 

väljs bör det bli en blandning mellan de olika utförandena som innehåller det positiva från 

de olika varianterna. Till det behövs åsikter kring hur processen bör utföras från de som är 

involverade. När standardiseringen är slutförd är det bra om eventuella tidsbesparingar 

konkretiseras genom uppskattning eller faktiska mätningar, för att påvisa hur processen 

förbättrats (Muenstermann et al., 2010). 

4.1.3 Sammanfattning 

Standardisering syftar till att skapa ett gemensamt utförande av en process som säkerställer 

ett resultat, och det finns relativt få beskrivningar av hur det bör gå till (Heinrich et al., 

2009; Ross, 2004; Ungan, 2006). Standardiseringen ska instruera hur processen bör 

utföras, det vill säga när processen ska starta och sluta, vilka aktiviteter som ska ingå, 

ordningsföljd, utrustning som bör användas, hur dokumenten ska skötas samt hur lång tid 

processen ska ta (Davenport, 2005; Muenstermann et al., 2010). När olika genomföranden 

kartlagts och processen ska standardiseras, kan antingen en ny variant föreslås eller så kan 

en blandning av nuvarande utföranden skapa den nya processen. Då behövs åsikter kring 

hur processen bör utföras från de som är involverade (Muenstermann et al., 2010). 
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4.2 Hur Balco önskar utföra avropsprocessen 

Aktiviteter som skiljer sig åt mellan projektledare och logistikavdelningen samt 

förekommande brister som kan åtgärdas av en standardisering av processen är: 

avropsprocessens start, om produktionen kontaktas, att mycket skrivs ut och utförs 

manuellt, hur det interna avropet fylls i, att de interna och externa följesedlarna skiljer sig 

åt, hur avropet överlämnas, kontroll av externa delar, kontroller av logistikavdelningen 

samt hur återrapporteringen avstäms. Se sammanfattat i figur 3-18. Kommande avsnitt 

behandlar hur projektledarna och logistikavdelningen önskar utföra aktiviteterna i 

processen. 

4.2.1 Avropsprocessens start 

För projektledarna spelar det ingen större roll när avropet startar. Det som är viktigt är att 

allt hinns med i tid utan stress, att allt blir inkluderat i utleveransen och att inget exkluderas 

på grund av att delar inte hinner plockas eller inte finns färdigproducerade (Fokusgrupp, 

projektledare, 130315). Av någon anledning inträffar det relativt ofta att avropet påbörjas 

en kort tid innan delarna är klara eller precis innan utsatt leveransdatum, vilket bidrar till 

stress (Bengtsson, projektledare, 130221). Det är bestämt sedan tidigare att projektledarna 

ska överlämna avropet tre dagar innan utleveransdatum, men det verkar tolkas lite olika. 

Det är tre vardagar som behövs för att hinna med allt innan utleveransen (Fokusgrupp, 

logistikavdelningen, 130228). 

4.2.2 Kontakt med produktionen 

Helst skulle produktionen inte behöva kontaktas eftersom det känns som ett onödigt 

moment när delarna egentligen ska vara färdigproducerade enligt en förbestämd tidsplan. 

Det är produktionen som ska göra kontakt vid eventuella förseningar. För närvarande kan 

projektledarna dock inte vara säkra på att det görs, utan de får ofta försent kännedom om 

förseningar och därför kontaktas produktionen för säkerhetsskull. Det tar onödig tid, men 

det sparar problem senare i processen (Fokusgrupp, projektledare, 130315). Det är 

angeläget att projektledaren försäkrar att allt finns producerat i tid. Det bidrar annars till 

mycket påtagliga problem om delarna inte kan levereras till monteringsplatsen som 

planerat (Fokusgrupp, logistikavdelningen, 130228; Smålander, projektledare, 130228).  
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4.2.3 Elektroniskt utförande 

Det hade varit fördelaktigt om fler aktiviteter gällande avropen kunde skötas elektroniskt, 

som ifyllnad och sammanställning, för att inte behöva använda scanner eller skrivare. 

Avropen hade kunnat utföras enbart med hjälp av en dator, det vill säga inte varit lika 

bundet till kontoret. Elektroniskt utförande hade också troligtvis minskat risken för att fel 

görs i samband vid manuell ifyllnad, att mindre mängd papper behövs skrivas ut och bäras 

runt på, samt att det inte hade blivit lika tidskrävande. Allt ska kunna skötas elektroniskt, 

men idag får projektledarna ändå återrapporteringen scannad och då hjälper det inte att 

avropet innan dess är elektroniskt genomfört (Fokusgrupp, projektledare, 130315). 

Elektroniskt genomförande hade sparat mycket tid och varför inte alla gör det idag är 

underligt (Blomster, verksamhetsutvecklare, 130417). Så mycket som det bara är möjligt 

ska genomföras elektroniskt och alla papperskopior bör undvikas (Fokusgrupp, 

logistikavdelningen, 130228). 

4.2.4 Ifyllnad av internt avrop 

Det ska tydligt synas vad som projektledaren vill avropa så jämförelser från tidigare avrop 

inte behövs göras. Projektledarna får gärna markera särskilt i den interna följesedeln eller 

på annat sätt utmärka exakt vad som ska avropas. På det interna avropet ska det också 

finnas någon form av prioriteringsordning, vad som är viktigast att det kommer med och 

vad som kan tas med om det finns plats över. Det är angeläget eftersom projektledaren ofta 

avropar utan tanke på vad som får plats i en transport. Då blir delar utelämnade eller 

transporterna inte helt fyllda (Fokusgrupp, logistikavdelningen, 130228). En 

prioriteringsordning är säkerligen bra för logistikavdelningen och att fylla i det är inte 

särskilt tidskrävande. Samtidigt skulle det troligtvis fylla utleveranserna bättre 

(Fokusgrupp, projektledare, 130315; Smålander, projektledare, 130228). 

4.2.5 Interna och externa följesedlar 

Det är svårt att få en uppfattning om helheten kring avropet eftersom allt inte finns samlat i 

ett dokument. I nuläget gör alla lite som de vill och produktionen skapar egna dokument 

för varje del, exempelvis ett gällande målning och ett annat gällande räcken, och sedan 

laddar upp det i SharePoint. Det är sedan upp till projektledaren att sammanställa allt som 

ska avropas och det hade varit bättre om alla öppnar dokumenten som redan finns och 

sedan bara sparar dem. Dessutom finns de externa följesedlarna på ett annat sälle, vilket 

skapar ett extra moment. Det optimala hade varit om alla uppgifter finns samlade i ett 
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likadant dokument vid varje avrop och att dokumentet är kopplat till alla involverade i 

projektet. Förutom länkade till det specifika projektet ska dokumenten också vara länkade 

till bilder på delarna om det finns tvivel kring hur de ser ut. I dagsläget fungerar det inte 

alltid och det är mycket information som måste letas upp (Fokusgrupp, projektledare, 

130315). Det är önskvärt att följesedlarna är likadana så att alla viktiga uppgifter, såsom 

mått och antal, finns på ett ställe och att logistikavdelningen inte behöver leta efter det. De 

externa följesedlarna scannas in, vilket gör att dokumenten alltid är olika beroende på 

leverantör. Det blir mycket papper som ska granskas innan utleveransen kan bokas. Rätt 

externa följesedlar måste vara bifogade, det vill säga inte någon orderbekräftelse eller 

annan papperslapp, utan de påskrivna följesedlarna från inleveransen (Fokusgrupp, 

logistikavdelningen, 130228). Det är inte alls tidskrävande att flytta eller länka information 

mellan olika platser i dokumenten, så länge som informationen finns tillgänglig och 

noterad i dokumentet från början. Det skulle troligtvis enbart krävas en dags arbete för att 

göra mindre ändringar i dokumenten (Blomster, verksamhetsutvecklare, 130417). 

4.2.6 Överlämning av avropet 

För närvarande överlämnas avropet på olika sätt. Det mailas, uppdateras till viss del i 

SharePoint eller överlämnas personligen. Personligt överlämnande fungerar bra eftersom 

då behöver logistikavdelningen inte skriva ut det och allt finns på ett ställe. Annars önskas 

avropet mailas över med rätt externt underlag och inget onödigt i den interna följesedeln. 

Eventuella viktiga parametrar som logistikavdelningen behöver veta ska projektledaren 

informera om antingen på försättsbladet, via mail eller genom annan kontakt (Fokusgrupp, 

logistikavdelningen, 130228). Det utgör ingen större skillnad om avropet mailas eller 

uppdateras i SharePoint, för ett mail skickas oavsett. Däremot hade det varit bra om 

projektledaren kan få en bekräftelse på att avropet mottagits så det inte behöver uppstå 

osäkerhet kring det (Fokusgrupp, projektledare, 130315). 

4.2.7 Kontroll av externa delar 

Det är nästintill nödvändigt att projektledaren förflyttar sig till lagret och kontrollerar om 

alla externa delar finns tillgängliga. Annars är det ofta som delarna fattas och att ny 

utleverans måste bokas, vilket är kostsamt och tidskrävande (Smålander, projektledare, 

130228). Det är sällan som kontroll av externa delar hinner genomföras och helst hade det 

inte behövt göras, utan projektledaren ska kunna lita på att delarna finns i lagret eftersom 

de är beställda i förväg (Fokusgrupp, projektledare, 130315). Visst hade det hjälpt om 
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projektledarna inte avropar externa delar som inte finns, utan att de kontrollerar delarna 

först (Fokusgrupp, logistikavdelningen, 130228). 

4.2.8 Kontroller av logistikavdelningen 

Det är viktigt att utleveranserna fylls så bra som möjligt samt att risken reduceras för att de 

lastas med fel antal eller med delar tillhörande ett annat projekt (Fokusgrupp, 

projektledare, 130315). Om det inte finns någon vetskap om hur delarna ser ut är det 

nödvändigt att kontrollera dem innan transporten bokas. Annars kan en lastbil anlända som 

exempelvis har alldeles för låg takhöjd. Att likaså kika extra noga på delarna som plockats 

kan säkert öka chanserna för att upptäcka fel eller ge förståelse för om mer får plats i den 

bokade utleveransen (Fokusgrupp, logistikavdelningen, 130228). 

4.2.9 Vem på logistikavdelningen som ska utföra vad i avropsprocessen 

Antagligen har arbetsuppgifterna ändrats med tidens gång mellan anställda på 

logistikavdelningen, med orsak av att det ansetts mer underhållande att alternera mellan 

olika uppgifter. Så är inte tanken från början, utan arbetsfördelningen borde ses över om 

det inte finns tydliga angivelser kring vad som ska utföras av vem. Det är viktigt att det 

inte råder osäkerhet kring vem som ansvarar för vilken arbetsuppgift eller vem som andra 

anställda ska vända sig till vid frågor (Fälth, personalchef, 130417).  

4.2.10 Avstämning av återrapportering 

När återrapporteringen mailats till projektledaren finns det tvivel om att allt blir rätt om 

systemet automatiskt räknar ut vad som är kvar att avropa och inte. Därför görs istället en 

sammanställning manuellt, när tid finns, för att inte utelämna några delar. Avstämningen 

hade såklart varit bra om det hade kunnat utföras elektroniskt istället och på så sätt undvika 

onödig tidsåtgång (Fokusgrupp, projektledare, 130315). Det hade varit fördelaktigt om den 

interna följesedeln kunde uppdateras direkt i SharePoint. Nu måste projektledarna stämma 

av återrapporteringen manuellt, annars kan samma delar avropas flera gånger. Om det inte 

genomförs är det ingen mening att återrapportering sker från början (Fokusgrupp, 

logistikavdelningen, 130228). Avstämningen kan utföras automatiskt så länge som 

projektledarna, produktionen och logistikavdelningen fyller i alla uppgifter på ett korrekt 

sätt i följesedlarna (Blomster, verksamhetsutvecklare, 130417).  
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4.3 Analys standardisering av avropsprocessen 

 

Figur 4-20: Analysmodell kapitel fyra 

Ett gemensamt utförande av avropsprocessen är vad Balco är i behov av eftersom det i 

dagsläget förekommer så pass många olika varianter. Ett gemensamt utförande 

överensstämmer med vad Heinrich et al. (2009), Muenstermann et al. (2010), Ross (2004) 

och Ungan (2006) förklarar att en standardisering syftar till. Enligt Davenport (2005) 

skiljer sig ofta utföranden åt när processer sträcker sig över olika avdelningar, vilket också 

är fallet för Balco. Det är viktigt med ett bestämt utförande när det gäller betydelsefulla 

processer såsom packning eller lastning (Haessler och Talbot, 1991), där det för Balco 

förekommer skillnader. Därför är de i behov av en standardisering som ökar pålitligheten, 

förbättrar processen och reducerar tidsåtgången, vilket är fördelar som företag kan få ta del 
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av enligt Brocke och Rosemann (2010), Morash och Clinton (1997) samt Shoham et al. 

(2008). 

Vid standardiseringen av avropsprocessen hos Balco har variationer reducerats, som 

Brocke och Rosemann (2010) nämner som en viktig del. I linje med vad Griffith (2000) 

förklarar har även instruktioner på hur avropsprocessen ska utföras kompletterats till 

kartan. Instruktionerna återger när avropsprocessen startar och slutar, vilka aktiviteter som 

utförs, ordningsföljden, utrustning som behövs, förekommande dokument samt processens 

tidsåtgång, vilka alla är parametrar som måste definieras vid standardisering av en process 

enligt Davenport (2005). Standardiseringen baseras på vad som kartlagts i kapitel tre, 

skillnader samt förekommande brister. Enligt Muenstermann et al. (2010) bör tidsåtgången 

i processen mätas, och antingen kan en av de redan existerande varianterna väljas ut till 

standardiseringen eller så kan ett nytt utförande skapas som utgår från de involverades 

tankar och åsikter. Inget direkt exemplariskt utförande av avropsprocessen hos Balco har 

kunnat urskiljas. Därmed har processen standardiserats utifrån det positiva från 

varianterna, egna observationer samt hur projektledarna och logistikavdelningen önskar 

utföra avropsprocessen. 

4.3.1 Standardisering av avropsprocessens utförande 

Avropsprocessen består i nuläget av 25 aktiviteter och det skiljer sig åt i utförandena samt 

förekommer brister vid många av aktiviteterna, se figur 3-17. Det som behöver 

standardiseras är avropsprocessens start, vem på logistikavdelningen som ska utföra vad 

samt aktivitet 1,2,3,5,6,8,17 och 25. Hur de bör utföras för att ge Balco en standardiserad 

och förbättrad process samt reducera tidsåtgången beskrivs i kommande avsnitt. 

4.3.1.1 Avropsprocessens start 

Om avropsprocessen startar i rätt tid kan projektledarna och logistikavdelningen undvika 

stress. Dessutom hinner alla viktiga aktiviteter utföras såsom kontroll av externa delar, 

plockning och avstämning av återrapporteringen. Det nämns som väsentligt av Bengtsson 

(projektledare, 130221) och vid fokusgrupperna (logistikavdelningen, 130228; 

projektledare, 130315). Eftersom Balco vill reducera tidsåtgången hjälper det inte heller 

om avropet överlämnas överdrivet tidigt då det ibland innebär att projektledaren vill göra 

ändringar, vilket är vanligt enligt Karström (logistikanställd, 130228) och Rudberg 

(logistikchef, 130228).  
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Avropsprocessen ska starta så att projektledaren hinner överlämna avropet tre vardagar 

innan utleveransen avgår, inte senare och inte tidigare. Beroende på vad avropet innehåller 

och hur lång tid det tar får projektledaren anpassa starten så att överlämningen sker i tid. 

Lagom start för avropsprocessen är ungefär fem vardagar innan utleverans, det vill säga två 

vardagar innan överlämning, men det är anpassningsbart om projektledaren anser sig 

behöva mer tid. 

4.3.1.2 Kontakt med produktionen 

Egentligen är kontakta produktionen, aktivitet 1, ett onödigt moment, vilket också 

projektledarna anser (Fokusgrupp, projektledare, 130315). Samtidigt minskar det risken för 

att delar inte finns färdigproducerade och att problem uppstår senare i processen. 

Exempelvis att utleveransen blir dåligt fylld, vilket är relativt vanligt enligt 

logistikavdelningen (Fokusgrupp, 130228) och Smålander (projektledare, 130228). Varför 

produktionen själva inte hör av sig och när i avropsprocessen produktionen kontaktas kan 

däremot diskuteras. I nuläget utförs aktiviteten, om den utförs alls, efter att avropet startat 

vilket egentligen är försent. Det hade varit bättre om produktionen kontaktas innan avropet 

startar eller att ansvaret istället blir produktionens att kontakta vid eventuella förseningar.  

Det tar så pass lite tid att kontakta produktionen att reduceringen av problem senare i 

avropsprocessen överväger den onödiga tidsåtgången för kontakten. Dessutom kan det 

bidra till mer onödig tidsåtgång senare i processen om nya avrop måste utföras på grund av 

att produktionen inte kontaktades. Så en dialog mellan projektledarna och produktionen 

ska ske redan innan avropsprocessen startar. Aktiviteten ska alltså utföras, men inte under 

denna avropsprocess. I framtiden när Balco kan lita mer på att alla rutiner följs och att allt 

utförs, borde projektledarna inte behöva kontakta produktionen utan att det istället blir 

produktionens ansvar att meddela vid avvikelser från tidsplanen. 

4.3.1.3 Elektroniskt utförande 

Logistikavdelningen och projektledarna vill utföra så mycket som det går elektroniskt för 

att undvika scanning, utskrifter samt otydligheter (Fokusgrupp, logistikavdelningen, 

130228; Fokusgrupp, projektledare, 130315). Varför vissa projektledare skriver ut 

underlaget, fyller i det manuellt och sedan scannar in det, som vid aktivitet 2 och 25, är 

märkligt, vilket Blomster (verksamhetsutvecklare, 130417) instämmer i. Kanske beror det 

på gamla vanor, en rädsla att våga lita på systemet eller oförståelse för att tid kan sparas. 

Egentligen hade hela avropsprocessen kunnat utföras elektroniskt, om det inte hade varit 



 
65 

för behovet av utskrivet underlag vid plockningen samt lastningen. Elektroniskt utförande 

skulle troligtvis resultera i reducerad tidsåtgång, en mindre mängd utskrifter, försäkring om 

att dokumenten finns sparade, minskad osäkerhet gällande vilket dokument som är det 

senaste, säkerställa att avropet ser likadant ut utan personliga lösningar samt att 

överlämning sker på samma sätt. Dessutom kan projektledaren återrapporteras tidigare 

eftersom de kan följa underlaget direkt via SharePoint om något inte blir lastat och behöver 

inte vänta på att bli mailade efter att tredjepartslogistikern lämnat lastningszonen. 

Elektroniskt utförande av avropsprocessen innebär att projektledaren fyller i underlaget till 

avropet direkt via SharePoint utan att skriva ut det, det vill säga aktivitet 2b. Avropet 

överlämnas sedan elektroniskt, aktivitet 5, till logistikavdelningen och återrapporteringen 

sker istället direkt vid lastningen. För att utförandet ska kunna bli elektronisk måste Balco 

köpa in elektroniska läsplattor som truckchaufförerna kan använda vid plockning och 

lastning. Det skulle reducera tidsåtgången avsevärt eftersom de kan nå avropen, bilder och 

information direkt i trucken utan att alltid behöva gå in på logistikavdelningen. 

Elektroniska läsplattor skulle troligtvis lösa problemet med att vissa delar i 

avropsprocessen i dagsläget måste utföras manuellt. På så sätt behövs inga dokument 

skrivas ut eller scannas in och återrapporteringen skulle också kunna utföras elektroniskt. 

Det medför att projektledarna inte behöver sammanställa manuellt, utan att systemet 

automatiskt räknar fram vad som blev och inte blev avropat. För att lyckas med enbart ett 

elektroniskt utförande av avropsprocessen måste förutom att avropen fylls i elektroniskt 

även de interna och externa följesedlarna blir mer lika. 

4.3.1.4 Ifyllnad av internt avrop 

Det är viktigt att det tydligt syns vad som ska avropas, att inga onödiga delar bifogas samt 

att prioriteringsordning finns inkluderat, vilket logistikavdelningen samstämmer i 

(Fokusgrupp, 130228). Projektledarna ser inte det som särskilt tidskrävande (Fokusgrupp, 

130315). Även andra viktiga uppgifter som påverkar bokningen eller lastningen ska 

inkluderas för att undvika extra kontakt och onödig tidsåtgång, som observerades 

(130305). Projektledaren behöver specificera exakt vad som ska avropas även om det för 

projektledaren själv verkar vara tydligt. En följesedel enbart innehållande delar som ska 

avropas, en antecknad prioriteringsordning samt eventuell annan betydelsefull information 

bör vara allt som logistikavdelningen behöver. Det minskar risken för fel, projektledarna 

behöver inte kontaktas i onödan och på så sätt minskar tidsåtgången i avropsprocessen. 
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Projektledaren ska fylla i alla interna delar som ska avropas i den interna följesedeln, 

aktivitet 3, elektroniskt via SharePoint. Bland delarna ska projektledaren även markera en 

prioriteringsordning så de mest relevanta delarna blir lastade och på bästa sätt fyller 

utleveransen. I följesedeln som överlämnas till logistikavdelningen ska endast de delar som 

ska avropas finnas specificerade i exakt antal tillsammans med information som 

logistikavdelningen behöver för att boka, plocka och lasta utleveranser på ett fördelaktigt 

sätt. I bilaga 8 och 9 finns exempel på hur ett försättsblad och en intern följesedel kan se ut. 

4.3.1.5 Interna och externa följesedlar 

För att undvika att underlaget till avropen ofta skiljer sig eller att all information inte alltid 

finns med bör de externa följesedlarna se likadana ut och fyllas i som de interna. Allt 

underlag samlat på ett ställe kopplat till projektet, vilket också nämns som önskvärt från 

projektledarna (Fokusgrupp, 130315) och logistikavdelningen (Fokusgrupp, 130228). 

Enligt Blomster (verksamhetsutvecklare, 130417) är det inte särskilt tidskrävande att flytta 

information mellan olika platser i dokumenten för att få allt samlat. Logistikavdelningen är 

i behov av samma uppgifter oavsett om det är interna eller externa delar som ska avropas, 

såsom mått, vikt och antal. Vid korrekta angivelser behöver tid inte ödlas på att kontakta 

varandra eller leta efter rätt uppgifter. Om de externa delar som ska avropas fylls i 

elektroniskt i ett dokument precis som för interna delar säkrar det att logistikavdelningen 

får de uppgifter som är nödvändiga, att ingen projektledare missar eller tar fel externa 

följesedlar, att tidsåtgången kan reduceras och att antalet fel förmodligen kan minskas. 

Ett förslag är att logistikavdelningen fyller i de externa delarna i en följesedel när delarna 

anländer, det vill säga vid inleveransen. Det här istället för att scanna in de olika 

följesedlarna och sedan maila dem till projektledarna som sedan mailar tillbaka dem vid 

det aktuella avropet. Ett annat alternativ är att projektledarna fyller i uppgifterna när de 

beställer de externa delarna och att logistikavdelningen vid inleverans uppdaterar 

underlaget som sedan också fylls i vid avropet. Det externa underlaget blir i och med det 

tillgängligt för alla involverade oavsett var de befinner sig. Det innehåller all behövlig 

information och det behöver inte scannas in eller skrivas ut. När projektledarna sedan ska 

avropa de externa delarna, är det bara att göra det på samma sätt som för de interna. Fylla i 

följesedeln elektroniskt, lägga till en prioriteringsordning och enbart överlämna de delar 

som faktiskt ska avropas tillsammans med den interna följesedeln samt försättsbladet. 

Externa följesedlar i SharePoint istället för scannade dokument är en nödvändig del för att 

processen ska kunna utföras enbart med elektroniska medel.  
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4.3.1.6 Överlämning av avropet 

För logistikavdelningens del går det bra att överlämna avropet, aktivitet 5, personligen 

(Fokusgrupp, 130228) som gör att allt finns på ett ställe tillsammans med att värt att tänka 

på förmedlas. Dock kräver det mycket onödig tidsåtgång. Personligt överlämnande är inte 

positivt för avropsprocessen i helhet, då det inte överensstämmer med enbart elektroniskt 

utförande. Att delvis överlämna avropet via SharePoint är inte heller ett bra alternativ med 

orsak av att allt inte finns samlat samt att eventuella angelägenheter inte kan förmedlas, 

vilket är ett önskemål av logistikavdelningen (Fokusgrupp, 130228). För projektledarna 

utgör det ingen större skillnad hur det överlämnas för ett mail skickas oavsett, men ibland 

är det osäkert om mailet mottagits (Fokusgrupp, projektledare, 130315). Från 

tidsbesparingssynpunkt och för att möjliggöra ett elektroniskt utförande ska avropet mailas 

från projektledarna till logistikavdelningen. 

Projektledarna ska efter att försättsblad, interna och externa följesedlar fyllts i maila allt på 

en och samma gång tillsammans med eventuell information som projektledaren anser att 

logistikavdelning bör ha. Samtidigt som det reducerar tidsåtgången, eftersom kontakt inte 

behöver göras eller uppgifter letas upp, försäkrar det att allt underlag finns sparat. Avropet 

ska mailas enbart till logistikavdelningen, det vill säga inte till monteringsplatsen då det 

görs vid senare tillfälle i samband med återrapporteringen. Ett bekräftelsemail ska också 

skickas från logistikavdelningen när avropet mottagits så projektledaren vet det med 

säkerhet. 

4.3.1.7 Kontroll av externa delar 

Det är nödvändigt för avropsprocessens helhet att kontrollen av externa delar, aktivitet 6, 

genomförs eftersom det annars kan leda till onödig tidsåtgång och extra kostnader. Ändock 

är det enligt projektledarna ibland svårt att hinna med (Fokusgrupp, 130315; Smålander, 

projektledare, 130228). Tillfället för kontrollen kan ifrågasättas, då den enligt Smålander 

(projektledare, 130228) genomförs efter det att avropet överlämnats, vilket är försent. Då 

finns de externa delarna redan inkluderade i avropet och om projektledaren sedan kommer 

fram till att delarna inte finns i lagret är det tveksamt att de hinner inkluderas i 

utleveransen. Kontrollen borde istället utföras i ett tidigare skede, det vill säga innan 

avropet överlämnats och fyllts i. 

Projektledaren ska kontrollera att de externa delarna som ska avropas finns i lagret innan 

underlaget börjar fyllas i, det vill säga efter att processen startat men innan underlaget 
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hämtas. Om alla delar finns tillgängliga i lagret kan projektledaren fortsätta med avropet, 

annars får passande åtgärder vidtas såsom att kontakta logistikavdelningen eller berörd 

leverantör. 

4.3.1.8 Kontroller av logistikavdelningen 

Kontrollen av delar, aktivitet 8, är nödvändig om den som bokar transporten inte vet hur 

delarna ser ut eller är förpackade, vilket logistikavdelningen håller med om (Fokusgrupp, 

130228). Utan den informationen kan det nästintill bli omöjligt att boka en transport. Om 

bilder på delarna finns tillgängliga i SharePoint kan logistikavdelningen söka efter 

informationen där istället för att behöva leta på lagret. Kontrollen efter plockningen, 

aktivitet 17, är fördelaktig att utföra eftersom det tar relativt lite tid och minskar risken för 

fel, som enligt projektledarna (Fokusgrupp, 130315) är relativt vanligt. Kontrollen ger 

möjligheten att upptäcka om fel delar är plockade samt om det finns för lite utrymme eller 

plats över i utleveransen. Dock kan det alltid bli så att det finns eller inte finns plats när 

delarna väl lastas, men det ger tillfälle att upptäcka det tidigare. Det kräver samtidigt en 

viss erfarenhet från truckchaufförerna då en helt nyanställd kanske inte kan utföra den 

uppskattningen. 

Kontroll av delar, aktivitet 8, kan alltså genomföras i SharePoint med hjälp av bilder på 

delarna som är länkade till delarna i projektet. Det reducerar onödig tidsåtgång då 

kontrollen inte längre behöver utföras på lagret, dock förutsätter det att bilderna verkligen 

finns tillgängliga. Kontroll av plockningen, aktivitet 17, genomförs på lastningszonen där 

delarna kontrolleras att de tillhör rätt projekt, är plockade i rätt antal och uppskattas få plats 

i utleveransen. Om det verkar finnas plats över kan truckchaufförerna plocka fler delar 

efter projektledarnas angivna prioriteringsordning på avropet. 

4.3.1.9 Vem på logistikavdelningen som ska utföra vad i avropsprocessen 

Vem på logistikavdelningen som utför vad i avropsprocessen bestäms lite för stunden och 

det växlas mellan att boka transporter, köra truck eller annat administrativt arbete 

(Observation, 130315). Det är något som frambringats med tiden och som behöver ändras 

på eftersom det inte ska råda tvivel om vem som ska utföra vad enligt Fälth (personalchef, 

130417). Det är bättre att en person är involverad i några delar av avropsprocessen, 

exempelvis utför allt administrativt arbete såsom bokar transporter. Sedan kan någon annan 

fokusera på och utföra mer praktiskt arbete som att köra truck när det behövs eller plocka 

delar. Det skulle ge möjligheten att utföra aktiviteterna med reducerad tidsåtgång eftersom 
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personen får in rutiner, de behöver inte sätta sig in vad som gjorts och inte gjorts av andra. 

Det skulle troligtvis inte heller bli lika mycket dialoger eller frågande internt på 

logistikavdelningen. Det skulle förmodligen likaså bidra med ökad kontroll över vem som 

ska göra vad, i efterhand vem som gjort vad och vem som är ansvarig. Ytterligare fördelar 

med bestämda arbetsuppgifter är att andra vet vem som ska utföra vad och därmed vem 

som ska kontaktas vid frågor.  

4.3.1.10 Avstämning av återrapportering 

Avstämningen utförs för närvarande manuellt av de flesta projektledarna (Fokusgrupp, 

projektledare, 130315), vilket är helt oförståeligt enligt Blomster (verksamhetsutvecklare, 

130417). Det kräver onödig tid eftersom det egentligen kan utföras automatiskt i 

SharePoint. Projektledarna ska granska avstämningen, men de ska inte manuellt behöva 

räkna fram vad som är kvar att avropa. Om vad som lastats och inte uppdateras direkt via 

SharePoint, vilket är ett önskemål från logistikavdelningens sida (Fokusgrupp, 130228), 

behöver inte återrapporteringen mailas. För att undvika att samma delar avropas flera 

gånger samt skapa möjligheten till en överblick borde alla delar finnas i samma 

dokumentfil, men under olika flikar och rubriker. Nya rubriker eller flikar kan skapas efter 

önskemål som tydligt visar vad som är avropat och kvar att avropa, så att projektledare och 

logistikavdelningen blir nöjda. Enligt Blomster (verksamhetsutvecklare, 130417) är det 

inte alls tidskrävande att göra ändringar i dokumenten av karaktären flytta uppgifter eller 

sammanställa det på ett annorlunda sätt.  

Avropet återrapporteras till projektledaren direkt efter lastningen och då ska någon form av 

automtiskt meddelande skickas gällande att uppdateringar gjorts. Projektledarna blir varse 

om vad som blivit lastat och inte via mail eller uppdatering i mobilen. Avstämningen som 

tidigare utförts manuellt genomförs elektroniskt, vilket sparar mycket onödig tid. 

Projektledaren behöver endast granska återrapporteringen för att få vetskap om något blev 

utelämnat från utleveransen och i så fall vad. Sedan kan återrapporteringen sparas i aktuell 

projektmapp.  

4.3.1.11 Sammanfattning standardiserat utförande 

Avropsprocessen består efter standardiseringen totalt av 22 aktiviteter istället för 25. 

Tillskillnad från tidigare utförs en kontroll av tillgängliga delar som aktivitet 1, vilket 

avgör vad som kan avropas och inte. Därefter hämtas underlaget i SharePoint och allt fylls 

i samt överlämnas elektroniskt, det vill säga via mail. Innan bokning kontrolleras delarna 
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vid osäkerhet med hjälp av bilder i SharePoint och ett transportbokningsdokument skapas 

som tidigare. Plockningen genomförs och antecknas samtidigt i en elektronisk läsplatta och 

en kontroll av de plockade delarna utförs. När tredjepartslogistikern anländer lastas delarna 

och underlaget uppdateras elektroniskt igen, vilket gör att projektledarna direkt får tillgång 

till återrapporteringen via SharePoint utan att behöva vänta på efterföljande aktiviteter. 

Efter lastningen skapas en fraktsedel som måste skrivas ut till tredjepartslogistikern som 

tidigare. Beroende på vad som blev exkluderat från utleveransen går avropsprocessen om 

från början. Nedanstående figur visar den standardiserade avropsprocessen och för att 

jämföra med tidigare olika utföranden se figur 3-13 och 3-14 samt bilaga 1-5. I bilaga 7 

återfinns en mer detaljerad beskrivning över hur den standardiserade avropsprocessen ska 

utföras. 

 

 

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

3.
Internt avrop

2.
Hämtar underlag

1.
Kontroll av

delar

Processen startar så 
överlämning sker tre 

vardagar innan utleverans.

1. Kontroll av att alla delar 
som ska avropas finns på 

lagret.

4. Projektets externa 
följesedel fylls i elektroniskt.

5. Försättsblad till avropet 
fylls i elektroniskt.

2. Underlaget till avropet 
hämtas i SharePoint. 

3. Projektets interna 
följesedel fylls i elektroniskt.

Behov av
utleverans uppstår

SharePoint

4.
Externt avrop

5. Försättsblad 
skapas
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17.
Kontroll

plockning

14. Till lastn.zon

11. Väntar
på plock

8.
Kontroll av 

delar

6. Avropet överlämnas via 
mail med allt aktuellt 

underlag till avropet.

8. Vid osäkerhet om utseende 
kontrolleras delarna via 

bilder i SharePoint.

9. Transport bokas via 
telefon, mail eller internet.

10. Transportboknings-
dokument skapas via 

SharePoint.

11. Avropet väntar på en 
truckchaufför för plockning.

14. De plockade delarna 
förflyttas till en lastningszon.

13. Truckchauffören plockar
alla delar som ska avropas.

16. Delarna placeras på en 
lasningszon i väntan på

tredjepartslogistiker. 

12. Tillgänglig truckchaufför 
hämtar avropet med hjälp av

elektronisk läsplatta..

15. Zon och plockade delar
noteras elektroniskt.

7. Avropet öppnas via mailen 
och en bekräftelse skickas 

till projektledaren.

18. Utleverans lastas och 
delar antecknas elektroniskt.

Återrapportering sker 
samtidigt via SharePoint till 

projektledarna.

17. Delarna kontrolleras om 
de får plats och om rätt delar 

plockats.

6. Avrop
överlämnas

7.
Hämtar avrop

9.
Bokar transport

10. SharePoint

12.
Avrop hämtas

13.
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15. Plockning
antecknas

16. Placeras
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Figur 4-21: Standardiserat utförande av avropsprocessen 

4.3.2 Reducering av onödig tidsåtgång 

Eftersom ett flertal aktiviteter kan uteslutas genom ett standardiserat utförande kan onödig 

tidsåtgång reduceras. Tid kan också sparas genom att några andra aktiviteter kan utföras 

effektivare med borttagna moment eller att aktiviteten utförs elektroniskt. Figuren som 

följer visar möjlig och uppskattad reducering av onödig tidsåtgång baserat på de tidigare 

olika utförandena samt tiden för den standardiserade avropsprocessen. Se bilaga 6 för en 

mer ingående tabell och beskrivning av avropsprocessens tidigare tidsåtgång och 

utgångspunkten för tidsbesparingarna. 

Allt 
levererat?

19. Till log.avd

22. Projektledaren  stämmer 
av återrapporteringen, vilken 

sparas i SharePoint och 
aktuell projektmapp.

Ett nytt avrop utförs vid 
behov och vid problem 

vidtas åtgärder.

Ja
Nej

19. Truckchaufför kör till 
logistikavdelningen för att 

hämta fraktsedel.

20. En fraktsedel skapas och 
skrivs ut.

21. Truckchaufför kör till 
lastningszonen och lämnar 

fraktsedel.

Avropsprocessen är slut när 
utleveransen är hämtad av 

tredjepartlogistikern.

20.
Fraktsedel skapas

21. Till lastn.zon

22.
Avstämning

SharePoint

Utleverans hämtad
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Figur 4-22: Reducering tidsåtgång standardisering 

Genom standardiseringen av avropsprocessen kan den aktiva tidsåtgången reduceras från 

tidigare 3 timmar och 19 minuter som kortast eller 3 timmar 47 minuter som längst till  

2 timmar och 55 minuter. Med aktiv tid menas tiden för alla aktiviteter då något utförs av 

projektledarna eller logistikavdelningen, med andra ord inte inkluderat väntan. Det innebär 

en reducering av avropsprocessens tidsåtgång med 24 till 52 minuter, vilket syns i figuren 

ovan. Den inaktiva tiden är oförändrad, men i dagsläget är väntetiden inget problem för 

Balco. Det är bättre att delarna väntar än att de inte är färdigplockade i tid tills 

tredjepartslogistikern anländer och att förseningar uppstår eller att utleveranserna blir 

dåligt fyllda. Det är också omöjligt att eliminera den inaktiva tidsåtgången helt med tanke 

på att tredjepartslogistikern måste få tid från bokad transport tills delarna kan hämtas. 

Istället är det tiden som det tar att utföra avropsprocessen som minskat, vilket också varit 

fokus i rapporten. I figuren framkommer det vilka aktiviteter som förändrats samt vilken 

skillnad i tidsåtgång det innebär. Reduceringen av tidsåtgången får projektledarna och 

Nr (tidigare) Aktivitet Förändring Tid Min Max

1 (6) Kontroll av delar Ingen 13 min

2 (2b) Hämtar underlag Elektroniskt, ingen utskrift 2 min 2 min 3 min

3 (3) Internt avrop Elektroniskt, allt samlat 5 min 10 min

4 (4) Externt avrop Elektroniskt, inga bilagor 3 min 5 min

5 (4) Försättsblad Elektroniskt 1 min 2 min

6 (5a) Avrop överlämnas via mail Ingen 2 min 2 min 10 min

7 (7b) Avrop hämtas via mail Allt finns samlat 2 min 2 min 4 min

8 (8) Kontroll av delar Bilder istället för på lagret 2 min 12 min

9 (9) Bokning transport Ingen 7 min

10 (10) Transportdokument skapas Ingen 2 min

11 (11) Väntar på plock Ingen 1 dag

12 (12) Avrop hämtas Elektroniskt 1 min 3 min

13 (13) Plockning Ingen 90 min

14 (14) Förflyttning till lastningszon Ingen 2 min

15 (15) Plockning antecknas Ingen 2 min

16 (16) Placeras på lastningszon Ingen 1 dag

17 (17) Kontroll plockning Ingen 3 min

18 (18 & 24) Lastning och återrapportering Återrapportering automatiskt 30 min 45 min

19 (19) Förflyttning till logistikavd. Ingen 3 min

20 (20) Fraktsedel skapas och skrivs ut Kan skapas i läsplattan 3 min 5 min

21 (21) Föflyttning till lastningszon Ingen 3 min

22 (25b) Avstämning Elektroniskt 1 min 2 min 6 min

Total aktiv tid: 2 tim 55 min

Total inaktiv tid: 2 dagar

Reducering tidsåtgång: 24-52 min

Tidigare
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logistikavdelningen ta del av eftersom aktiviteter kan reduceras i tidsåtgång som utförs av 

båda parter. Med andra ord är det fördelaktigt för både projektledarna och 

logistikavdelningen att standardisera avropsprocessen och utföra den på ett smartare och 

bättre sätt. Reducerad tidsåtgång gynnar även företaget i helhet eftersom tid kan spenderas 

på annat och avropsprocessen utförs med minskad risk för att något missas.   
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4.4 Slutsatser standardisering av avropsprocessen 

Avropsprocessen kan standardiseras med avseende på onödig tidsåtgång genom en klar 

definition av hur alla aktiviteter bör utföras samt att många aktiviteter kan utföras 

elektroniskt och mer effektivt, se figur 4-21. Det som standardiserats är: när 

avropsprocessen ska starta; att kontakt med produktionen ska ske innan start; att utförandet 

i så stor mån som möjligt sker elektroniskt; hur följesedlarna ska fyllas i; att det externa 

avropet ska utföras som det interna; att överlämning ska ske via mail; hur kontrollen av 

externa delar samt av logistikavdelningen ska utföras; att vem som ska utföra vad på 

logistikavdelningen bestäms och till sist hur avstämningen ska utföras. 

För att Balco ska kunna genomföra standardiseringen av avropsprocessen måste vilja och 

förståelse för att ändra nuvarande utföranden finnas hos projektledarna och 

logistikavdelningen. Avropsrocessen ska inte utföras som den tidigare gjorts utan alla ska 

utföra den enligt standardiseringen. Balco behöver också införskaffa elektroniska läsplattor 

till truckarna annars kan avropsprocessen inte utföras elektroniskt. Följesedlarna måste 

fyllas i korrekt samt externa delar fyllas i precis som för de interna i en följesedel. Då 

behövs inga scannade kopior och risken för fel bifogat underlag elimineras. Utöver 

nämnda är det också nödvändigt att arbetsfördelningen på logistikavdelningen blir mer 

tydlig och att projektledarna litar på systemet till att utföra avstämningen elektroniskt. Allt 

för att undvika onödig tidsåtgång i avropsprocessen.  

Om standardiseringen av avropsprocessen efterföljs skulle Balco kunna reducera 

tidsåtgången med 24 till 52 minuter, se figur 4-22. Det ger projektledarna och 

logistikavdelningen tid över till annat arbete och tillsammans med reduceringen av 

tidsåtgången skulle Balco även troligtvis få färre antal fel i avropsprocessen. Likaså 

förbättrad kvalitet är en sannolik effekt, både i avropsprocessen och i andra processer hos 

Balco. Ökad kontroll är också en trolig effekt av standardiseringen, och när processen 

utförs mer fördelaktigt borde det leda till bättre planerade och fyllda utleveranser som 

minskar kostnaderna. För att stödja elektroniskt utförande och minska onödig tidsåtgång 

ytterligare behöver Balco också förbättra lagret, vilket presenteras i nästkommande kapitel.  
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5. Förbättring av lagret 

Liksom föregående kapitel tillhör förbättringen av lagret rapportens andra problemfråga. 

Inledningsvis presenteras teori gällande artikelplacering, zonindelning och märkning. 

Därefter återges hur lagret för närvarande ser ut hos Balco. Kapitlet fortsätter med en 

analys kring hur lagret kan förbättras samt möjlig och uppskattad reducering av onödig 

tidsåtgång i avropsprocessen. Slutligen återfinns de slutsatser som dragits.   

 

Figur 5-23: Disposition kapitel fem 

5.1 Artikelplacering, zonindelning och märkning 

Ett företag ska sträva efter att deras lager på bästa sätt utnyttjar ytan, utrustningen, de 

anställda, tillgängligheten samt skyddar produkterna från att bli skadade. Lagret borde 

planeras efter att det ska kunna innehålla så många produkter som möjligt och ungefär när 

de troligtvis kommer att plockas. Det borde dessutom vara flexibelt för att klara av snabba 

leveranser eller oförutsedda förändringar (Jonsson och Mattsson, 2005; Ross, 2004). Det 

kan vara effektfullt att med jämna mellanrum se över lagret, hur artiklarna är placerade 

samt hur de är märkta (Cardona et al., 2012). Artiklar ska vara placerade i lagret så att ytan 

utnyttjas bra och att förflyttningstiden blir så kort som möjligt (Larson et al., 1997). 

5.1.1 Fast, flytande och korrelerad placering 

Om en produkt har en given plats i lagret där den alltid ska vara, har den en fast placering. 

Det gör det enkelt att alltid hitta produkten och det ger en indikation på om något i lagret är 

slut. Dock passar det inte alla typer av produkter och det kräver bland annat mer utrymme 

(Arnold et al., 2008; Jonsson och Mattsson, 2005). Vid flytande placering av artiklar finns 

ingen given plats, utan de placeras där det passar för stunden och där det finns utrymme. 

Det är svårare att veta var i lagret artiklarna finns placerade och det är nödvändigt att ha ett 

administrativt system som visar var allt finns lagrat. Positivt är att det utnyttjar lagerytan 

på ett bra sätt (Grant et al. 2006). Flytande placering ökar också flexibiliteten eftersom 
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artiklar kan anlända till lagret i princip vilken ordning som helst och ändå placeras så att de 

blir åtkomliga (Hedelind et al., 2006).  

En blandning mellan fast och flytande placering kan också användas, där artiklar med 

exempelvis ett visst utseende ska vara placerade på ett bestämt område i lagret. Sedan 

inom det givna området kan artiklarna placeras slumpmässigt (Larson et al., 1997). För att 

minska hanteringsarbetet och underlätta i lagret kan det för vissa företag vara fördelaktigt 

att ha korrelerad placering. Det innebär att artiklar som ingår i en och samma order eller i 

samma projekt placeras intill varandra (Jonsson och Mattsson, 2005). 

5.1.2 Zonindelning 

För att utnyttja lagerytan på ett fördelaktigt sätt kan det bli aktuellt att dela in lagret i olika 

zoner (Glock och Grosse, 2012). Zonerna ska vara passande för företaget, exempelvis efter 

produkter som plockas ofta eller mindre ofta, hur produkterna är förpackade eller olika 

egenskaper. Att utnyttja lagrets yta på ett smart sätt är en av de viktigaste förutsättningarna 

för ett framgångsrikt lager. En dåligt utnyttjad lageryta leder till extra kostnader och 

onödig tidsåtgång. Var produkterna ska placeras i lagrets olika zoner ska specificeras, 

likaså hur mycket som borde få plats i varje zon och i hela lagret (Ross, 2004). Om lagret 

är dåligt planerat och layouten mindre fördelaktig kan det minska lagrets output, ge ökade 

kostnader, försämra flödet i lagret och tillsammans bidra till att det tar längre tid att hitta 

och plocka artiklar. Dessutom kan de anställda bli missnöjda, vilket i sin tur kan resultera i 

ett ännu sämre flöde och ökad tidsåtgång (Lambert och Stock, 1993).  

Produkternas egenskaper spelar en stor roll vid fastställande av placering och zonindelning. 

Produkter som är väldigt stora och där storleken är viktig är bra att placera på ett lager med 

öppen yta, det vill säga inte i någon hylla (Ross, 2004). Enligt Grant et al. (2006) och 

Lambert och Stock (1993) är det främst produkternas egenskaper som ska bestämma hur 

de ska lagras. Lagret bör utnyttja lokalens höjder om det är möjligt och om hyllor används 

ska de vara anpassade efter produkterna och tillgänglig utrustning. Om företaget har 

möjlighet att uppdatera och dokumentera hur mycket av lagrets yta som används, ger det 

nyttig information om hur mycket yta som finns kvar. Lagret kan ha förutbestämda platser 

till alla produkter eller så kan lagret enbart vara indelat i zoner. Då är de inte menade till 

några särskilda i förväg, utan där placeras det som passar bäst vid varje tillfälle. Självfallet 

kan det även vara gynnsamt att använda en blandning. Det är bra om produkter lagras med 

andra produkter som de passar ihop med, såsom till storlekt, vikt eller andra egenskaper. 
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Även Müller (2002) påpekar att det är fördelaktigt att placera artiklar i zoner efter vad som 

är naturligt, såsom storlek, egenskaper eller tid för plockning. Artiklarna kräver då samma 

utrustning och förenklar för de som arbetar i lagret. 

Larson et al. (1997) nämner att när ett lager delas in i zoner kan det anges i antal meter 

eller i antal lagerplatser och det som är tydligast bör användas. Om lagret är utspritt över 

olika områden kan det förutom att delas in i zoner också märkas och delas in i större 

regioner. Det här för att påvisa vad för typ av artikel det är eller i vilken del av lagret det är 

placerat. 

 

Figur 5-24: Lagerzoner och regioner (inspirerad av Larson et al., 1997)  

5.1.3 Märkning 

Artiklar i ett lager behöver märkas för att de snabbt ska kunna hittas utan att anställda är 

tvungna att granska mer detaljerade beskrivningar. Utan märkning är det svårt att 

kontrollera ett lager och det kan bli nästintill omöjligt att hitta olika artiklar. Både 

artiklarna och lagret ska vara märkt, vilket minskar risken för fel samt reducerar 

tidsåtgången. Märkningssystemet ska vara så enkelt som möjligt för att undvika 

missförstånd och utan att bli för komplicerat för de anställda. Det ska som minst innehålla 

vad det är för artikel, var det är placerat och antalet för att ge effekt. Det kan också vara 

aktuellt att inkludera ett batch- eller projektnummer samt datum för när det anlände till 

lagret (Müller, 2002). 

Elektronisk märkning som minskar fel och reducerar tidsåtgången markant i ett lager är 

streckkoder. Det kan ses som en stor investering, men tidsbesparingarna och sänkningen av 

fel brukar betala för streckkodsystemet relativt fort. Streckkoder är inte det enda 
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elektroniska märkningssystemet, men ett av de vanligaste och minst kostsamma. För att 

införa streckkoder behövs förutom koderna också inläsningsutrustning och skrivare 

(Jonsson och Mattson, 2005; Müller, 2002). Streckkoder möjliggör automatisk datafångst 

utan manuell inmatning, vilket gör att det går mycket fortare och innebär färre antal fel. 

Koderna är användbara vid fraktsedels- och följesedelsinformation och i samband med 

produktion. Det kan registrera in- och uttag ur lager, färdigtidspunkter eller annan viktig 

information. Streckkoder är ett pålitligt och tidsbesparande informationssystem vid 

produktion och lagersammanhang, som på många sätt kan underlätta för logistiken (Grant 

et al., 2006).  

5.1.4 Sammanfattning 

Ett lager ska på ett bra sätt utnyttja ytan, utrustning, de anställda samt vara flexibelt för 

ändringar (Jonsson och Mattsson, 2005; Ross, 2004). Artiklar kan ha en fast placering i 

lagret enligt Arnold et al. (2008) och Jonsson och Mattsson (2005) eller placeras där det 

passar bäst för tillfället, det vill säga en flytande placering (Grant et al., 2006; Hedelind et 

al., 2006). Ett företag kan också placera artiklar tillhörande samma projekt intill varandra, 

vilket av Jonsson och Mattsson (2005) benämns som korrelerad placering. Ett annat 

alternativ som nämns av Larson et al. (1997) är att blanda mellan fast och flytande 

placering samt vid behov dela in lagret i regioner. Ett lager kan sedan delas in i olika zoner 

för att på ett bra sätt använda lagerutrymmet, där artiklarna ska placeras efter vad som är 

lämpligt såsom utseende eller plockningsfrekvens (Glock och Grosse, 2012; Müller, 2002; 

Ross, 2004). Artiklarna i lagret behöver märkas så att de snabbt och enkelt kan hittas samt 

för att företaget ska kunna bevara kontrollen över lagret (Müller, 2002). Streckkoder är ett 

sätt att elektroniskt märka och samla in information kring artiklarna, in- och uttag eller 

annat nödvändigt, som minskar tidsåtgången samt reducerar antalet fel markant  

(Grant et al., 2006).   
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5.2 Lagret hos Balco 

Lagret är utspritt över lite olika platser på området, där några delar av lagret är inomhus 

och andra är utomhus. Det går bra att lagra mycket utomhus eftersom det är stål, 

inglasningar eller andra delar som är producerade för utomhusbruk. Balco har tre 

lagerområden som logistikavdelningen placerar delar på och plockar från. Ett är inomhus 

där externa delar lagras och två är utomhus, vilka kallas för A-plan och B-plan. Ytterligare 

ett lagerområde används vid behov och hyrs in från ett närliggande företag (Karström, 

logistikanställd, 130410; Svensson, truckchaufför, 130410; Observation, 130410). 

Nedanstående figur visar hur lagret är fördelat på området. 

Figur 5-25: Lagerområden Balco 

5.2.1 Placering av delar 

Det finns inga givna platser för delarna eller något dokument som för närvarande visar var 

de finns eller ska finnas på lagret. Vid varje plockning eller annat tillfälle måste istället 

logistikavdelningen leta efter delarna. Så ofta som det går försöker liknande delar, såsom 

inglasningar eller betongplattor, placeras intill varandra. Vissa delar behöver lagras 

inomhus, där ett exempel är fogmassa som annars kan bli förstört utomhus eller ett annat 

där delarna är placerade i kartonger som också kan bli skadat. Annars placeras så mycket 
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som det går på lagerområdena utomhus eftersom det är närmre vid lastningen (Karström, 

logistikanställd, 130410; Svensson, truckchaufför, 130410).  

Delar placeras där de brukar stå samt om de är interna eller externa, inglasningar, 

aluminium eller stål. Annars placeras delarna hur som helst inom området och där det finns 

plats. Det finns ingen garanti för att delarna står på ett visst område i lagret, utan den grova 

indelningen försöker endast efterföljas så ofta som det går. Delarna har en T-kod som 

anger om det är aluminium, T01, stål, T21, eller räcke, T11, och det är något som lagret 

försökt anpassas efter som det ser ut idag (Rudberg, logistikchef, 130228; Svensson, 

truckchaufför, 130410).  

För det mesta vet truckchaufförerna ungefär var de placerat delarna vid inleverans eller när 

de är färdigproducerade, och på så sätt har de lite koll på var delarna finns i lagret. 

Däremot om någon nyanställd skulle börja, om någon förutom truckchaufförerna vill hitta 

delarna eller om truckchauffören varit ledig när delarna placerades på lagret har de ingen 

vetskap om var de är placerade (Svensson, truckchaufför, 130228). 

5.2.2 Zonindelning 

På A-plan lagras delar som är klara och som plockas av logistikavdelningen inför 

utleveranser tillsammans med produktionsmaterial som inte berör utleveranserna. Det finns 

tält så delar kan lagras under tak, containrar som gammalt material eller skräp kan placeras 

i för återvinning och ett antal grovt indelade zoner. Två av tälten lagrar plockningsdelar, 

vilka kallas för BT och PMH. De består av två våningar utmed sidorna samt lagring i 

mitten. Sedan finns ett annat tält som endast används vid behov om delar inte kan placeras 

någon annanstans. Utmed husväggen till logistikavdelningen och produktionen finns också 

lagringsmöjligheter under tak, där ofta externt eller lite mer känsligt material placeras. 

Området är indelat i bokstäverna A-E samt N och F-L tillhör produktionens lagring av 

material (Karström, logistikanställd, 130410; Svensson, truckchaufför, 130410; 

Observation, 130410). Figuren nedan visar en mer detaljerad bild över hur 

logistikavdelningens lager på A-plan ser ut för närvarande. 
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Figur 5-26: Nuvarande zoner A-plan 

På B-plan lagras delar som kan plockas till utleveranser och så finns det 

uppställningsplatser i väntan på lastning. Det finns två in- och utgångar till lagerområdet 

och precis som för A-plan brukar samma delar, såsom inglasningar, ställas i närheten av 

varandra. Ibland försöker truckchaufförerna även placera delar som tillhör samma projekt 

på närliggande platser (Karström, logistikanställd, 130410; Svensson, truckchaufför, 

130410; Observation, 130410). Zonerna som finns idag är för stora och det hade varit 

bättre med mindre som skulle göra det lättare att hitta på lagret, exempelvis sju meter breda 

zoner. Det är lagom för både inglasningar och luckor (Svensson, truckchaufför, 130410). I 

figur 5-27  visas nuvarande indelning av B-plan. 
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 Figur 5-27: Nuvarande zoner B-plan  

5.2.3 Märkning 

Delarna är märkta med en T-kod, tillhörande projektnummer samt ett arbetskortsnummer 

som anger exakt vilken pall delarna står på. Alltså har varje pall ett specifikt 

arbetskortnummer. Delarna kan också vara märkta med ett ritningsnummer från 

konstruktörerna för att visa om det är skillnader mellan olika inglasningar i samma projekt 

(Rudberg, logistikchef, 130228; Svensson, truckchaufför, 130410).  

Det är relativt ofta som märkningen försvinner, blir utsuddat, ändrat eller av annan 

anledning inte förblir som det är tänkt. Ibland händer det också att snö eller mycket regn 

skadar märkningen, vilket är ett problem då många av delarna är lagrade utomhus 

(Karström, logistikanställd, 130228). Märkningen är ofta mycket bristfälligt utförd av 

produktionen, som enbart delvis eller inte alls märker delarna som producerats. Det kan 

också vara så att antalet saknas eller endast uppskattats. Med andra ord är det ingen 

ordning och reda vad gäller märkningen av delar (Blomster, verksamhetsutvecklare, 

130417).  
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5.3 Analys förbättring av lagret 

 

Figur 5-28: Analysmodell kapitel fem 

Det observerades (130305; 130410) att det spenderas mycket onödig tid på att leta efter 

delar på lagret och att det inte finns något system för var delar ska finnas eller vad som ska 

plockas först. Det nämns också som frustrerande av Blomster (verksamhetsutvecklare, 

130417), Rudberg (logistikchef, 130228) och Svensson (truckchaufför, 130228). Balco 

använder inte deras lagerområden på ett bra sätt och det är inte särskilt flexibelt då delar 

blockerar varandra och placeras där det finns plats. Flexibilitet, bra utnyttjande av 

lagerytan, tillgänglighet och så liten tidsåtgång som möjligt ska eftersträvas enligt Jonsson 

och Mattsson, (2005), Larsson et al. (1997) samt Ross (2004). Eftersom lagret är involverat 
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i utleveranserna och avropsprocessen, men även många andra processer hos Balco, är de i 

stort behov av att förbättra lagret och reducera tidsåtgången. De behöver också öka 

kontrollen över vilka delar som finns lagrade och inte. Förbättrat lager skulle förutom 

reducering av onödig tidsåtgång och ökad kontroll troligtvis också öka möjligheten att 

lagra fler delar på samma utrymme utan att behöva placera delar temporärt där det finns 

plats.  

5.3.1 Placering av delar 

Delarna på lagret hos Balco har inga givna platser och de tillämpar därmed inte vad  

Arnold et al. (2008) och Jonsson och Mattsson (2005) förklarar som fast placering. Utan 

delar placeras där det finns plats, om det är externt eller internt samt efter T-koden 

(Karström, logistikanställd, 130410; Rudberg, logistikchef, 130228; Svensson, 

truckchaufför, 130410). Hur delarna placeras stämmer bra överens med vad  

Grant et al. (2006) och Hedelind et al. (2006) kallar för flytande placering, vilket kan göra 

det svårare att ha kontroll på var artiklar är placerade i lagret men samtidigt ökar 

flexibiliteten och utnyttjandet av lagerytan. Anledningen till att truckchaufförerna för det 

mesta vet ungefär var delarna finns placerade på lagret är för att de tidigare ställt delarna 

där (Svensson, truckchaufför, 130228).  

Fast placering är något som Balco inte bör tillämpa eftersom alla deras delar är 

projektbaserade och aldrig är exakt samma från gång till gång. Endast flytande placering är 

inte heller fördelaktigt eftersom delarna då kan placeras var som i lagret. Däremot lämpar 

sig en blandning bra för Balco där de olika typerna av delar har sitt område och sedan 

placeras enligt vad som anses bäst inom området, vilket överensstämmer med vad  

Larson et al. (1997) nämner. Att delar inte placeras mer projektvis är märkligt då 

truckchaufförerna måste leta över hela lagret för att plocka delar från ett och samma 

projekt. Det borde vara smidigare för Balco att placera delar med samma T-kod från 

samma projekt intill varandra, vilket Jonsson och Mattsson (2005) benämner korrelerad 

placering av artiklar.  

Balco behöver ha större kontroll över var delar är placerade samt vad som finns och inte 

finns i lagret. Förslagsvis kan logistikavdelningen elektroniskt fylla i delarna i ett 

lagersystem när de anländer vid inleverans eller är färdigproducerade. På så sätt vet Balco 

exakt var delarna är placerade. Det ger också möjligheten att i dokumentet se om delar 

finns i lagret eller inte och vad som saknas, både för projektledarna och för 
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logistikavdelningen. Det som är viktigt är att dokumentet alltid hålls uppdaterat, vilket 

innebär att delar måste tas bort från systemet när de levererats till kunden eftersom 

dokumentet endast ska innehålla vad som faktiskt finns i lagret. Med hjälp av dokumentet 

kan kontroll av delar, aktivitet 1 i den standardiserade processen, utföras elektroniskt utan 

att projektledarna behöver förflytta sig till lagret. Plockningen av logistikavdelningen, 

aktivitet 13, skulle också reducera onödig tidsåtgång då de vet exakt var alla delar finns 

placerade. Dokumentet ger även Balco möjlighet att se hur mycket av lagrets yta som 

används, vilket är nyttig information enligt Grant et al. (2006) och Lambert och Stock 

(1993). 

5.3.2 Zonindelning 

Lagerytorna som Balco använder är utspridda över olika områden varav ett är inomhus och 

tre är utomhus, A-plan, B-plan och ett inhyrt område (Karström, logistikanställd, 130410; 

Svensson, truckchaufför, 130410; Observation, 130410). Lagerområdena kan jämföras 

med vad Larson et al. (1997) kallar för lagerregioner. Annars är lagret endast grovt indelat 

i zoner efter hur delarna brukar placeras, se figur 5-26 och 5-27. Zonerna idag är alldeles 

för stora och enligt Svensson (truckchaufför, 130410) hade sju meter breda zoner varit mer 

lämpligt. Som nämns av Grant et al. (2006), Lambert och Stock (1993), Müller samt  

Ross (2004) ska zonerna i lagret vara naturligt indelade, efter exempelvis produkternas 

vikt, storlek eller tid för plockning. Zoner ska inte finnas bara för sakens skull, utan de är 

till för att på ett mer fördelaktigt sätt utnyttja lagerytan (Glock och Grosse, 2012). Ett 

dåligt planerat lager leder ofta enligt Lambert och Stock (1993) till ökade kostnader, 

försämrat flöde och onödig tidsåtgång, vilket också stämmer bra överens med situationen 

på Balco. 

De nuvarande zonerna behöver bli mindre och ett förslag är att en zon exempelvis 

innehållar alla inglasningar för ett projekt. Det skulle med stor säkerhet göra det enklare att 

hitta delarna på lagret. När delar tillhörande samma projekt placeras intill varandra 

tillämpas enligt Jonsson och Mattsson (2005) korrelerad placering. Inglasningar till samma 

projekt blir alltså inte placerade på flera olika ställen i lagret så som det görs idag på Balco. 

Zonen som väljs antecknas i lagersystemet som tidigare nämnts, vilket gör lagret 

strukturerat och att det blir lätt att hitta de olika delarna.  

Enligt Karström (logistikanställd, 130410) och Svensson (truckchaufför, 130410) är det 

endast två av tälten, BT och PMH, samt en annan liten del av A-plan som har specifika och 
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namngivna zoner, nämligen A-E och N. F-L tillhör istället produktionen. För närvarande är 

zonerna, placeringen av delar och namngivningen inkonsekvent och det skulle behövas en 

mer logisk indelning av lagret. Det enklaste och minst tidskrävande för Balco är att behålla 

så mycket som möjligt av nuvarande benämningar och fortsätta dela in lagret efter det. Ett 

annat alternativ är att börja om från början och dela in lagret efter vad som egentligen är 

mest logiskt. Dock skulle det innebära att ändringar måste göras i alla system. Detta kan 

innebära mycket tidsåtgång, samt en risk för att den nya indelningen blandas ihop med den 

gamla. Det kan då orsaka förvirring bland projektledare, produktionen och 

logistikavdelningen. Figuren nedan visar ett förslag på hur A-plan kan delas in i sju meter 

breda zoner och hur de kan namnges efter hur det är benämnt idag. 

 

Figur 5-29: Förbättringsförslag zoner A-plan 

Sammanfattningsvis har alla tidigare större zoner delats in i mindre som är sju meter breda. 

Zonerna benämns med bokstäverna A-Z, där A-L samt N fanns tidigare. Alla zoner är 

numrerade, se exempel tält BT som är vidare indelat med siffrorna 1-11. Utgångspunkten 

har varit logistikavdelningen samt tidigare benämningar och ju längre bort från 

logistikavdelningen desto senare bokstav och högre siffra. I de fall där det finns flera 

lagringsplan, exempelvis i tälten, benämns de med Ö och N för övre och nedre plan. Ett 
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exempel är BT1Ö som betyder tält BT, zon 1 och övre plan. Mindre zoner innebär inte att 

delar från samma projekt inte kan placeras på flera intilliggande zoner, utan det är enbart 

att anteckna i dokumentet vilka zoner som används till projektet. A-plan är indelat i tälten 

BT, PMH och R samt zonerna A-E och M-P, där zon M är lagerplatsen inomhus för 

externa delar. B-plan har zonerna S-Z och två uppställningszoner som delats in i de mindre 

zonerna A-D istället för siffror, se exempel uppställningsplats 2. Det är med anledning av 

att särskilja uppställningsplatserna från övriga zoner. Utöver nämnda finns även det 

inhyrda lagerområdet att ta till vid behov. Såklart är den föreslagna zonindelningen 

anpassningsbar och om Balco önskar kan den utvecklas ytterligare efter vad som passar 

lagret och delarna som vanligtvis placeras på de olika områdena. Figur 5-30 visar ett 

förslag på hur B-plan kan benämnas och delas in i mindre zoner. 

 

  Figur 5-30: Förbättringsförslag zoner B-plan 

5.3.3 Märkning 

Delarna märks i nuläget med bland annat tillhörande projektnummer (Rudberg, 

logistikchef, 130228; Svensson, truckchaufför, 130410), men det försvinner ofta, ändras 

eller genomförs inte alls från produktionen (Blomster, verksamhetsutvecklare, 130417; 
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Karström, logistikanställd, 130228; Observation, 130315). Märkning av artiklar är 

nödvändigt för att ha kontroll över lagret, minska antalet fel och snabbt kunna hitta på 

lagret (Müller, 2002). Balco behöver märka sina delar bättre och mer strukturerat. De 

behöver också garantera att alla delar alltid blir märka från produktionen, men också av 

logistikavdelningen. Bristfällig märkning leder annars till onödig tidsåtgång för 

projektledarna och logistikavdelningen som inte vet vad som finns i lager och inte eller var 

i lagret det finns. Det leder troligen även till onödiga fel, extra kostnader och 

kvalitetsbrister såsom att fel delar skickas till fel monteringsplats. Andra konsekvenser kan 

bli att utleveransen inte blir helt fylld, att fel antal skickas eller att det blir nödvändigt med 

fler transporter. Korrekt och kontinuerlig märkning är nödvändigt för att Balco ska kunna 

fortsätta leverera kvalitet till sina kunder, utnyttja sina lagerområden på ett bra sätt och få 

kontroll över sina delar. 

Ett förslag är att märkningen omfattar T-kod, projektnummer, arbetskorts- eller 

ritningsnummer och att delarna åtminstone märks när de är färdigproducerade. Ser Balco 

värde i att märka delarna tidigare och kunna följa delarna i produktionen är det också en 

möjlighet. Frånsett den tidiga märkningen ska de åtminstone märkas vid färdigställandet i 

produktionen och var de placeras på lagret. Likaså logistikavdelningen ska märka de delar 

som anländer externt tillsammans med alla andra delar som placeras på lagret. Balco skulle 

kunna utföra märkningen elektroniskt med hjälp av streckkoder, vilket enligt  

Grant et al. (2006), Jonsson och Mattsson (2005) och Müller (2002) minskar felen och 

onödig tidsåtgång samtidigt som det inte är särskilt kostsamt och mycket pålitligt. 

För att införa elektronisk märkning behövs koder, skrivare och inläsningsutrustning 

(Jonsson och Mattson, 2005; Müller, 2002). Utöver det behöver Balco även ett lagersystem 

som är tillgängligt för berörda och kopplat till streckkoderna. Ett lagersystem som också är 

kopplat till lagerområdena och zonerna så var delarna placeras kan fyllas i, är enligt 

Blomster (verksamhetsutvecklare, 130417) inte är särskilt komplicerat utan skulle kräva 

några veckors jobb för att utveckla. Att investera i streckkoder skulle säkerligen ge positiva 

effekter, som tidigare nämnts, för många olika delar inom Balco såsom projektledarna, 

produktionen och logistikavdelningen. Det skulle också avspegla sig fördelaktigt för 

konstruktörer och beredare som får bättre struktur och kontroll över delarna. Om fler delar 

kan få plats på samma lagerområden som idag behöver inte heller det extra området längre 

hyras in. Truckchaufförerna behöver inte utföra dubbelarbete och tredjepartslogistikerna 

slipper vänta lika länge på logistikavdelningen för att exempelvis få fraktsedlar. Ett 
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lagersystem ger också indikationer på hur mycket plats på lagret som finns till förfogande 

och att endast delar som finns på lagret, det vill säga är färdigproducerade, avropas från 

projektledarna. Då behöver inga halvfulla utleveranser avgå eller extratransporter bokas, 

vilket reducerar tidsåtgång och sparar kostnader.    

5.3.4 Reducering av onödig tidsåtgång 

Precis som standardiseringen av avropsprocessen bidrar förbättringarna av lagret med 

reducering av onödig tidsåtgång. Dels eftersom logistikavdelningen eller projektledarna 

inte behöver leta efter delar vid plockningen, aktivitet 13. Dels att kontrollen av delar innan 

avropet börjar, aktivitet 1, kan genomföras elektroniskt utan kravet att förflytta sig till 

lagret. Plockningen och lastningen behöver inte antecknas i följesedeln, utan det 

uppdateras vid scanningen av delar, som också sparar tid. Via lagersystemet kan 

projektledarna och logistikavdelningen få vetskap om vilka delar som är färdigproducerade 

och inte samt var de är placerade på lagret. Dock är det endast möjligt om Balco genomför 

förbättringsförslagen i form av införande av ett lagersystem, bättre zonindelning och 

streckkoder som nämnts tidigare. Nedanstående figur visar möjlig och uppskattad 

reducering av onödig tidsåtgång genom förbättringarna av lagret för berörda aktiviteter i 

den standardiserade avropsprocessen.  

 

Figur 5-31: Reducering tidsåtgång förbättring av lagret 

Ytterligare reducering av avropsprocessens tidsåtgång är möjlig, nämligen 31 minuter. Hur 

aktiviteterna förändrats och vilken reducering i tid det innebär syns i figuren ovan. Det är 

både projektledare och logistikavdelningen som gynnas av förbättringarna i lagret och som 

på så sätt får ta del av den reducerade tidsåtgången. I ett större perspektiv är det 

fördelaktigt även för Balco i helhet eftersom tid kan spenderas på annat tillsammans med 

att lagret får bättre struktur och att kontrollen ökar över vad som finns i lagret och inte.   

Nr (tidigare) Aktivitet Förändring Tid Tidigare

1 (6) Kontroll av delar Elektroniskt, ej på lagret 4 min 13 min

13 (13) Plockning av delar Behöver inte leta, finns i 1 tim 1,5 tim

lagersystemet

15 (15) Plockning antecknas Scannas 1 min 2 min

18 (18 & 24) Lastning och återrapportering Scannas, ej antecknas 29 min 30 min

Reducering tidsåtgång: 41 min

Reducering tidsåtgång förbättring av lagret
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5.4 Slutsatser förbättring av lagret 

Avropsprocessen kan förbättras med avseende på onödig tidsåtgång genom att lagret delas 

in i zoner, placeringen av delar förändras till det bättre och att elektronisk märkning införs. 

Dålig struktur på lagret och bristfällig artikelplacering bidrar till onödig tidsåtgång både för 

avropsprocessen och för ett flertal andra processer hos Balco som är kopplade till lagret. 

Genom att tillämpa en flytande placering där delarna placeras projektvis och skapa ett 

lagersystem som visar var alla delar finns placerade på lagret kan tidsåtgången reduceras. 

Vid plockningen behöver logistikavdelningen inte leta efter delar och Balco kan veta vad 

som är färdigproducerat och inte. En bättre zonindelning behövs också, se förslag i figur 

5-29 och 5-30, där nuvarande zoner delats in i mindre och benämns med bokstäverna A-Z 

samt nummer och övre eller nedre plan. Det skulle troligen göra det enkelt för Balco att ha 

kontroll över lagret och hur mycket utrymme som finns disponibelt. Dessutom behöver 

märkningen av delarna förbättras, där ett förslag är att införa elektronisk märkning och till 

det behövs streckkoder, skrivare och inläsningsutrustning införskaffas. Märkningen ska 

genomföras kontinuerligt för alla delar, vilket ska utföras av produktionen vid 

färdigproducerad del samt av logistikavdelningen vid inleverans av delar.  

Balco skulle kunna reducera tidsåtgången i processen med ytterligare 41 minuter, se figur 

5-31, genom att införa nämnda förbättringsförslag gällande lagret. Förutom reduceringen 

av onödig tidsåtgång ökar också kontrollen över lagret, vilka delar som finns i lagret, var 

de är placerade samt hur mycket utrymme som finns till förfogande. Fler delar skulle 

troligtvis få plats på samma lagerområden och det externa lagret som hyrs in skulle inte 

längre behövas, vilket sparar kostnader. Därtill bidrar lagersystemet till att endast 

färdigproducerade delar avropas samt att utleveranserna kan planeras och fyllas på ett mer 

fördelaktigt sätt.   
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6. Slutsatser och egna reflektioner 

Kapitlet börjar med en presentation av rapportens slutsatser för varje problemfråga samt 

övergripande slutsatser. Därefter föreslås rekommendationer till Balco och hur rapportens 

resultat integrerar med samhälleliga aspekter. Egna reflektioner och kritik samt 

rapportens bidrag återfinns efterföljande och sist framförs förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

1. På vilka sätt utförs avropsprocessen i nuläget och var i processen förekommer det 

brister som leder till onödig tidsåtgång? 

Problemfråga 1 besvarades i kapitel tre, där processkartor för projektledarnas och 

logistikavdelningens olika utföranden av avropsprocessen i nuläget presenterades. 

Projektledarnas utföranden visualiseras i figur 3-13 och bilaga 1-3 och 

logistikavdelningens återfinns i figur 3-14 samt bilaga 4-5. Var i processen det 

förekommer brister som leder till onödig tidsåtgång illustreras sammanfattat i figur 3-17. 

Främst är det skillnader i utförandet av avropsprocessen som leder till onödig tidsåtgång, 

och mest skiljer det sig åt mellan projektledarna. Det är när avropsprocessen startar och 

aktiviteterna 1,2,3,5,6,8,17 och 25 som skiljer sig åt. Tillsammans med avsaknaden på 

rutiner för vem på logistikavdelningen som ska utföra vad i processen leder det till onödig 

tidsåtgång. Identifierade skillnader och brister borde kunna reduceras genom en 

standardisering av processen. Förutom nämnda bidrar oordning på lagret till mycket 

onödig tidsåtgång i avropsprocessen. 

2. Hur kan avropsprocessen standardiseras och förbättras med avseende på onödig 

tidsåtgång? 

Hur avropsprocessen kan standardiseras och förbättras besvarades i kapitel fyra och fem. I 

figur 4-21 visas den standardiserade processen och i bilaga 7 presenteras en detaljerad 

beskrivning av hur den ska utföras. Det är skillnaderna och bristerna, identifierade vid 

processkartläggningen, som standardiserats och antalet aktiviteter minskar då från 25 till 

22. Nästintill alla aktiviteter kan utföras elektroniskt samt utan utskrifter. Om 

standardiseringen tillämpas skulle Balco kunna reducera tidsåtgången i avropsprocessen 

med 24 till 52 minuter, se figur 4-22. För att reducera onödig tidsåtgång i avropsprocessen 

ytterligare kan lagret förbättras genom att tillämpa flytande artikelplacering där delarna 

placeras projektvis samt ett införande av ett lagersystem som visar var alla delar finns 

placerade. Tillsammans med elektronisk märkning av delarna och förbättrad zonindelning 
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av lagret, vilket illustreras i figur 5-29 och 5-30, kan 41 minuter onödig tidsåtgång därtill 

reduceras. Reduceringen av tidsåtgången gällande lagret presenteras i figur 5-31. 

Genom att standardisera och förbättra avropsprocessen enligt rapportens förslag kan 

onödig tidsåtgång totalt reduceras med uppskattningsvis 1 timme och 5 minuter upp till  

1 timme och 33 minuter. Då avropsprocessen vanligtvis utförs en gång om dagen, ger det 

en reducering på knappt 6 timmar i veckan eller 300 timmar på ett år. På så sätt finns det 

mycket tid som kan spenderas på annat mer väsentligt. Även antalet fel blir möjligen färre i 

avropsprocessen, med tanke på standardiseringen och rutinerna gällande vad som faktiskt 

ska utföras. Ökad kvalitet i avropsprocessen leder troligtvis även till ökad kvalitet i andra 

relaterade processer. Förbättringarna av lagret gör det enkelt för Balco att ha kontroll över 

vad som finns i lagret, var delarna finns placerade och hur mycket utrymme som finns till 

förfogande. Dessutom skulle säkerligen fler delar få plats på samma lagerområden och det 

externa lagret skulle inte längre behöva hyras in. En annan sannolik effekt av 

standardiseringen och förbättringarna är bättre planerade och fyllda utleveranser som också 

bidrar till lägre kostnader. Reducering av onödig tidsåtgång i avropsprocessen innebär i 

förlängningen även många andra positiva aspekter, såsom att projektledare och 

logistikavdelningen får mer disponibel tid och att Balco får möjligheten att hantera fler 

antal projekt, vilket i sin tur leder till ökade intäkter. Alternativt att samma antal projekt 

kan genomföras av färre anställda. Genom lägre kostnader finns möjligheten till sänkta 

priser, som förbättrar företagets position gentemot sina konkurrenter. Den potentiella 

ökade kvaliteten i främst avropsprocessen men även i relaterade processer går hand i hand 

med hur Balco profilerar sig. Det utgör på så sätt ett steg i rätt riktning att uppnå deras 

vision som marknadsledande i Europa på kvalitativa balkonger. 

6.2 Rekommendationer till Balco 

Samtidigt som data samlades in förankrades förbättringsförslagen genom fokusgrupperna 

gällande hur avropsprocessen ska standardiseras. Därav är projektledarna och 

logistikavdelningen delvis insatta i vad som behöver förändras, och rapportens förslag har 

inte genomförts endast i samråd med ledningen. För att få ta del av alla fördelar som den 

standardiserade och förbättrade avropsprocessen kan bidra med behöver ett antal åtgärder 

genomföras.  
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På kort sikt, inom en månad, behöver Balco: 

 Genomföra ett introducerande och motiverande möte  

Mötet är en förberedande fas, där ledningen får de anställda införstådda med nuvarande 

skillnader och brister i avropsprocessen för att skapa en förståelse för relevansen av 

standardiseringen och förbättringarna. Närvarande behöver förutom ledningen 

projektledarna och logistikavdelningen vara, men även nyckelpersoner från 

produktionen och IT-avdelningen samt konstruktörer och beredare. Vid tillfället ska 

den standardiserade avropsprocessen och hur den ska utföras introduceras för alla. 

 Skapa en rutin för införande av uppgifter av beställda externa delar  

Införa en rutin att projektledarna vid beställning av externa delar direkt fyller i 

uppgifter som behövs till avropet, som medför att informationen finns att tillgå senare 

vid avropets start. Det innebär att inga externa bilagor behövs och att underlaget finns 

tillgängliga för alla via SharePoint. 

 Börja utföra den standardiserade avropsprocessen  

Projektledare och logistikavdelningen börja utföra avropsprocessen enligt 

standardiseringen. Det vill säga såsom att utföra aktiviteterna elektroniskt och inte 

manuellt, inte skriva ut underlag eller själva ladda upp dokument, att de interna och 

externa avropen fylls i korrekt tillsammans med en prioriteringsordning, försäkran 

finns om att delar finns färdigproducerade innan avropet startar, utföra kontroller vid 

behov och stämma av avropet innan processen är slut. 

 Införskatta elektroniska läsplattor  

Elektroniska läsplattor behöver köpas in till logistikavdelningen och truckarna, annars 

kan inte avropsprocessen utföras elektroniskt. Läsplattorna ska användas vi 

plockningen, lastningen samt exempelvis åtkomst av bilder och information i 

SharePoint. 

 Skapa en tydlig arbetsfördelning på logistikavdelningen  

Personalchefen tydliggöra arbetsfördelningen på logistikavdelningen så att alla vet vem 

som ska göra vad och vem som ansvarar för vad i avropsprocessen. 
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På längre sikt, inom ett år, behöver Balco: 

 Dela in nuvarande lagerområden i zoner  

Dela in lagret i mindre och namngivna zoner, förslagsvis som rapporten återger 

nämligen efter bokstäver, siffror samt övre och under plan. Alla delar placeras 

projektvis efter vad som lämpar sig bäst inom den bestämda zonen, för exempelvis 

inglasningar.  

 Utforma ett lagersystem  

Lagersystemets utformande ansvarar verksamhetsutvecklare och andra relevanta 

personer såsom logistikavdelningen för. Lagersystemet ska visa var alla delar finns 

placerade samt hur mycket utrymme som finns till förfogande tillsammans med andra 

funktioner, exempelvis att projektledarna via SharePoint kan se vilka delar som finns 

tillgängliga i lagret. Viktigt är att alltid hålla lagersystemet uppdaterat. 

 Sluta hyra in det externa lagerområdet  

Avskaffa det externa lagret som hyrs in, då fler delar får plats på ordinarie 

lagerområden. 

 Införa elektronisk märkning  

Delarnas märkning ska innefatta T-kod, projektnummer, antal samt arbetskorts- eller 

ritningsnummer. Till genomförandet behövs streckkoder, skrivare och 

inläsningsutrustning. Alla delar ska märkas och kopplas samman med lagersystemet, 

där rapportens förslag är att märka delarna åtminstone från att de är färdigproducerade. 

Det kan även finnas värde i att märka delarna tidigare och följa dem genom 

produktionen. 

 Göra uppföljning av åtgärderna  

Efter en tid genomföra uppföljning av åtgärderna för att ta reda på vad 

standardiseringen och förbättringarna i avropsprocessen faktiskt bidragit med. Det kan 

göras med hjälp av mätningar, kontroller och svarsenkäter av de involverade i 

processen. Uppföljningen syftar till att försäkra sig om att åtgärderna bidragit med 

positiva effekter, att projektledarna och logistikavdelningen följer standardiseringen 

samt ge grund för ytterligare förbättringar.  
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6.3 Egna reflektioner och kritik 

Inledningsvis spenderades relativt mycket tid på definition av problem hos Balco och på att 

finna en struktur på rapporten, vilket genomgående gynnat och präglat arbetet med 

rapporten. Omfattningen på rapporten blev mer än vad som från början förväntades, då 

utöver standardiseringen av processen även förbättring av lagret blev aktuellt. Det här för 

att skapa ett bra resultat för Balco som inte enbart till liten del reducerar onödig tidsåtgång 

i avropsprocessen, utan gav en mer helhetssyn. Bidragande till rapportens omfattning var 

även att det ansågs nödvändigt med en grundlig och omfångsrik empirisk insamling för att 

skapa förståelse kring utföranden och förekommande brister kopplat till processens olika 

aktiviteter. Det har varit utmanande att skapa en översiktsförståelse när processen kartlagts 

på en så detaljerad nivå och när dokumentation av alla varianter av utföranden var 

nödvändig. Rapporten har genomförts självständigt inom uppsatta tidsramar och 

förutbestämda seminarietillfällen, med hjälp av kontaktpersoner på Balco samt opponenter, 

handledare och examinator.  

I efterhand stämmer rapportens syfte och föreslagna åtgärder bra överens med vad Balco 

från början ville ha hjälp med för att komma i bukt med sina nuvarande upplevda problem. 

Om möjlighet funnits till att göra rapporten på nytt hade dock intervjuad 

verksamhetsutvecklare inkluderats i rapporten i ett tidigare skede för att ge förståelse kring 

hur olika delar i avropsprocessen faktiskt utförs tillsammans med hur SharePoint är 

uppbyggt. Förståelse skapades först mot slutet i rapporten, vilket hade underlättat under 

arbetets gång samt troligtvis förbättrat utförda intervjuer med projektledare och 

logistikavdelningen. En önskan finns också att produktionen skulle blivit mer delaktig i 

rapporten eftersom de på ett flertal olika sätt är relaterade till avropsprocessen. 

Processkartläggning har varit ett passande verktyg för att illustrera processen på ett tydligt 

sätt samt identifiera förekommande skillnader och brister i de olika företagsavdelningarna. 

Troligtvis har inte alla någonsin möjliga utföranden kartlagts då avropsprocessen baseras 

på projekt och för det mesta skiljer sig från gång till gång. Däremot har det varit 

fördelaktigt med flera kartor i jämförelse med bara en samt att alla projektledare varit 

involverade i rapporten. För att vara kritisk kan tiden och utrymmet i rapporten som 

krävdes av processkartläggningen ifrågasättas om det inte nästintill varit lika givande med 

djupgående intervjuer och fokusgrupperna. Kanske hade inte alla skillnader och brister 

identifierats, men rapporten hade kunnat fokusera mer på utförliga förbättringsförslag, 
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såsom att utforma lagersystemet eller mer exakt utforska olika förslag till den elektroniska 

märkningen.  

Det var också komplicerat att finna en röd tråd för förbättringarna av lagret eftersom den 

egentligen inte passar särskilt bra in med standardiseringen av avropsprocessen. Trots det 

är så pass avgörande för den onödiga tidsåtgången och nära relaterad till processen. Det 

mest fördelaktiga ansågs ändå vara att placera förbättringarna av lagret i ett eget kapitel 

och inte nämna det i inledningskapitlet. Det med anledning av att det från rapportens 

början inte fanns vetskap om bristerna i lagret, utan att de först efter processkartläggningen 

identifierades och analyserades fram. Dessutom fanns önskan om att inkludera kartor över 

nuvarande lagerområden för att på bästa sätt göra det tydligt för läsaren, men då det inte 

fanns att tillgå från Balco blev det istället aktuellt med egenillustrerade figurer över 

lagerområdena.   

Tiderna i rapporten är klockade men de påverkas av så pass många olika parametrar, 

exempelvis vilka problem som uppstår, om delar hittas och hur mycket avropet avser, att 

de kan vara tillfälliga för just denna rapport. Det innebär att reduceringen av tidsåtgången 

kan vara mer och kan vara mindre. Dock är förekommande bristområden inte tillfälliga 

utan de har identifierats oberoende av tiden, så det är endast reduceringen av tidsåtgång 

som inte är säkerställd. Vid intervjuerna kan respondenterna ha framhävt olika delar i 

processen och blivit påverkade av intervjuaren eller situationen att de blir observerade. 

Eftersom alla projektledare och de flesta inom logistikavdelningen fått vara delaktiga i 

rapporten har trots det en förståelse skapats för processens utföranden. Positivt är att 

datainsamlingen skett genom intervjuer, observationer och fokusgrupper som gav en bred 

förståelse. 

6.4 Rapportens bidrag 

Rapportens bidrag har främst varit av praktiskt slag med orsak av att den fokuserat på 

Balco och deras avropsprocess. För Balco bidrar rapporten med utveckling och reducering 

av onödig tidsåtgång tillsammans med bättre rutiner, ökad kvalitet och lägre kostnader som 

en konsekvens av standardiseringen och förbättringarna. Eftersom rekommenderade 

åtgärder och förbättringsförslag utgår från åsikter från insatta i avropsprocessen är det med 

relativt stor säkerhet att de genomförs. De är även rimliga utan att innebära särskilt mycket 

tid eller resurser då avstämning gjorts mer flera olika avdelningar inom Balco. Förutom det 

praktiska bidraget bekräftar rapporten även de teoretiska referensramarna. Teori kring syfte 
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och tillvägagångssätt för standardisering av processer har kunnat bekräftas på Balco, ett 

internationellt och relativt stort företag inom tillverkningsindustrin. Även teori gällande 

processkartläggning och förbättringar av lager, med fokus på zoner, artikelplacering och 

märkning, har kunnat tillämpas på Balco och deras verklighet.  

6.5 Samhällsekonomiska aspekter 

Rapportens slutsatser utvecklar och stärker Balco, vilket är bra för konkurrensen och 

utmanar andra företag i regionen. Det kan göra Balco mer attraktivt och inbringa intresse 

för privatpersoner att starta egna företag genom belysningen på tillverkningsindustrin samt 

göra Växjö med omnejd mer tilltalande. Om intäkterna kan öka eller kostnaderna markant 

bli lägre kan Balco utöka sin verksamhet och på så sätt skapa arbetstillfällen. Fler 

arbetstillfällen kan också bli en konsekvens hos leverantörerna om det blir aktuellt med fler 

projekt för Balco och att fler leverantörer anlitas. Att avropsprocessen förändras till ett 

elektroniskt utförande går i linje med dagens utveckling och företagsamhet via internet. 

Andra företag med liknande situation, eller samarbetspartners till Balco, kan bli inspirerade 

att utveckla sin organisation på ett likartat sätt. Det elektroniska utförandet minskar antalet 

utskrifter, vilket är positivt för miljön. Från miljösynpunkt är det också fördelaktigt med 

exempelvis mindre utsläpp genom att Balco nyttjar färre transporter med anledning av 

bättre planerade utleveranser och färre returer. Balco behöver vara medvetna om att deras 

utveckling och åtgärder även påverkar deras intressenter och andra i omgivningen. 

6.6 Förslag till vidare forskning 

För att ta rapporten vidare ett steg kan förslagsvis processerna innan avropet, såsom 

produktionen, eller processen efter, det vill säga själva utleveransen studeras med avseende 

på att reducera onödig tidsåtgång i ytterligare utsträckning. Avropsprocessen skulle också 

kunna studeras från ett kostnadsperspektiv istället för ett tidsperspektiv. Ett annat alternativ 

för vidare forskning skulle kunna vara att utveckla de interna och externa följesedlarna, 

skapa standardiserade rutiner för plockningen eller gå vidare med lastningen av 

utleveranserna. Ytterligare förslag till vidare forskning med utgångspunkt från rapporten är 

att studera olika alternativ till elektronisk märkning eller införande av ett lagersystem.  
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Bilaga 1 Projektledare 2 

I bilagan återfinns processkartan för avropsprocessens utförande av projektledare 2. 

 

 

 

  

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

25c.
Avstämning

Behov av 
utleverans uppstår 

2. 
Hämtar underlag

Fem dagar innan utleverans
uppstår ett behov och 

avropsprocessen startar.

2. Projektledaren hämtar 
underlag till avropet.

2a. Följesedlarna och 
försättsblad skrivs ut  från 

SharePoint.

Följes.

3. De interna delarna som 
ska avropas fylls i manuellt 

i den interna följesedeln.

Förs.
blad

4. Försättsblad till avropet 
fylls i manuellt och externa 

följesedlar bifogas.

5a. Avropet  överlämnas 
genom att det scannas in  

och mailas till logistik-
avdelningen.

25c. Återrapporteringen 
stäms av och skrivs ut.

Vid utebliven leverans 
av alla relevanta delar 

görs ett nytt avrop.

Ja

Nej

Avropsprocessen slutar när 
utleveransen är hämtad av 

tredjepartlogistikern.

2a. SharePoint

4. Försättsblad
och bilagor

3. 
Internt avrop

5a. Avrop
överlämnas

Aktivitet
7-24.

Allt 
levererat?

Utleverans hämtad
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Bilaga 2 Projektledare 3 

I bilagan presenteras processkartan för avropsprocessens utförande av projektledare 3. 

  

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

Fyra dagar innan utleverans 
uppstår ett behov och 

avropsprocessen startar.

1. Produktionen kontaktas 
för att se att allt finns 

producerat i tid.

2b. Följesedlarna och 
försättsblad finns 

tillgängliga i SharePoint.

3. De interna delarna som 
ska avropas fylls i digitalt i 

den interna följesedeln och 
uppdateras automatiskt i 

SharePoint.

4. Försättsblad till avropet 
fylls i digitalt och externa 

följesedlar bifogas.

5b. Försättsbladet och 
externa bilagor mailas till 

logistikavdelningen. Internt 
avrop finns i SharePoint.

25b. Stämmer av vad som 
var tänkt och vad som blev 

avropat med hjälp av 
återrapporteringen. Den 

interna följesedeln  
uppdateras automatiskt 
och sparas i SharePoint.

Eventuellt görs ett nytt 
avrop beroende på vad 

som inte blev levererat.

2. Projektledaren hämtar 
underlag till avropet.

Ja

Nej

Avropsprocessen slutar när 
utleveransen är hämtad av 

tredjepartlogistikern.

Utleverans hämtad

1. Kontaktar
produktion

2.
Hämtar underlag

3.
Internt avrop

2b. SharePoint

4. Försättsblad
och bilagor

SharePoint

5b. Avrop
överlämnas

Aktivitet
7-24

25b.
Avstämning

SharePoint

Allt 
levererat?

Utleverans hämtad
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Bilaga 3 Projektledare 4 

I bilagan återfinns processkartan för avropsprocessens utförande av projektledare 4. 

 

  

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

Några dagar innan 
utleverans uppstår ett behov 

och avropsprocessen startar.

1. Produktionen kontaktas 
för att se att allt finns 

producerat i tid.

2a. Följesedlarna och 
försättsblad skrivs ut  från 

SharePoint.

3. De interna delarna som 
ska avropas fylls i manuellt 

i den interna följesedeln.

4. Försättsblad till avropet 
fylls i manuellt och externa 

följesedlar bifogas.

5c. Avropet förflyttas 
personligen till 

logistikavdelningen.

25c. Vad som var tänkt och 
vad som blev avropat 

stäms av och skrivs ut.

Ett nytt avrop görs vid 
behov och vid problem 

vidtas åtgärder.

2. Projektledaren hämtar 
underlag till avropet.

5c. Avrop överlämnas och stäms av

Ja

Nej

Avropsprocessen slutar när 
utleveransen är hämtad av 

tredjepartlogistikern.

Följes.

Förs.
blad

Behov av
utleverans uppstår

1. Kontaktar
produktion

2. 
Hämtar underlag

3.
Internt avrop

Aktivitet
7-24

4. Försättsblad
och bilagor

2a. SharePoint

25c.
Avstämning

Allt 
levererat?

Utleverans hämtad
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Bilaga 4 Logistiker 2 

I bilagan återfinns processkartan över processens utförande av logistikavdelningen 2. 

 

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

13. 
Plockning

12. 
Avrop hämtas

11. Placeras
i hyllfack

9.
Bokar transport

8.
Kontroll av 

delar

5. Avropet ska överlämnas 
till logistikavdelningen tre 

vardagar innan utleverans.

7. Avropet hämtas olika 
beroende på om det mailas, 

finns i SharePoint eller 
överlämnas personligen.

9. Transport bokas via 
telefeon, mail eller internet.

10. Transportboknings-
dokument skapas via 

SharePoint.

11. Avropet placeras i ett 
hyllfack i väntan på 

truckchaufför.

14. Delarna förflyttas med
truck från lagret till en 

lastningszon.

13. Truckchauffören letar på
lagret och plockar delar.

16. Delarna placeras på en 
lasningszon i väntan på

tredjepartslogistiker. 

12. Tillgänglig truckchaufför 
hämtar avropet.

Personligen Mail SharePoint

7b. Det via mail skrivs ut 
direkt och 7c. resterande 

underlag finns annars 
uppdaterat i SharePoint.

15.Zon och delar noteras 
manuellt i den följeesedeln.

8. Vid osäkerhet kring 
delarnas mått eller utseende 

kontrolleras de på lagret.

7a.

5. Avrop
överlämnas

15. Plockning
antecknas

7. 
Hämtar avrop

7b.Skriver ut
underlag

7c. Share
Point

10. SharePoint

16. Placeras
på lastn.zon

14. Till lastn.zon
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Aktivitet 25

22. Till log.avd.

19. Till log.avd.

22. Truckchaufför kör till 
logistikavdelningen igen.

18.Utleverans lastas och 
delarna antecknas manuellt.

19. Truckchaufför som lastat 
kör till logistikavdelningen 

för att hämta fraktsedel.

20. En fraktsedel skapas 
och skrivs ut.

21. Truckchaufför kör till 
lastningszonen och lämnar 

fraktsedel.

24. Underlaget återrapport-
eras till projektledaren via 

mail och mailas även till 
monteringsplatsen.

23.Underlaget scannas in i 
SharePoint.

18.
Lastning

20.
Fraktsedel skapas

21. Till lastn.zon

23. SharePoint

24.
Återrapportering
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Bilaga 5 Logistiker 3 

I bilagan presenteras processkartan över processens utförande av logistikavdelningen 3.

  

Projektledare Logistikavdelning Beskrivning

19. Till log.avd.

14. Delarna förflyttas med 
truck från lagret till en 

lastningszon.

13. Truckchauffören letar 
på lagret och plockar delar.

16. Delarna placeras på en 
lasningszon i väntan på

tredjepartslogistiker. 

22. Truckchaufför kör till 
logistikavdelningen igen.

12. Tillgänglig truckchaufför 
hämtar avropet i hyllfacket.

15. Zon och plockade delar
noteras i den interna 

följesedeln manuellt.

18. Utleverans lastas och 
delarna antecknas manuellt 

i den interna följesedeln.

19. Truckchaufför som lastat 
kör till logistikavdelningen 

för att hämta fraktsedel.

20. En fraktsedel skapas 
och skrivs ut.

21. Truckchaufför kör till 
lastningszonen och lämnar 

fraktsedel.

24. Underlaget återrapport-
eras till projektledaren via 

mail och mailas även till 
monteringsplatsen.

23. Underlaget scannas in 
i SharePoint.

17. Delarna som plockats 
kontrolleras om de verkar

få plats i den bokade  
transporten.

5. Avropet ska överlämnas 
till logistikavdelningen tre 

vardagar innan utleverans.

7-11. Utförs av annan på 
logistikavdelningen.

5. Avrop
överlämnas

18.
Lastning

Aktivitet
7-11

12.
Avrop hämtas

13.
Plockning

14. Till lastn.zon

15. Plockning
antecknas

16. Placeras
på lastn.zon

17.
Kontroll

plockning

20.
Fraktsedel skapas

21. Till lastn.zon

22. Till log.avd.

23. SharePoint

24.
Återrapportering

Aktivitet
25
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Bilaga 6 Avropsprocessens tidsåtgång 

I bilagan presenteras tiderna för avropsprocessens aktiviteter. Tiden för de olika 

utförandena summerades var för sig och den kortast möjliga tiden för avropsprocessen 

samt den längsta visas i total aktiv tid. Efter det presenteras avropsprocessens totala 

inaktiva tid, som utgörs av aktivitet 11 och 16.  

 

  

Nr Aktivitet Vem som utför Tid

1 Kontaktar produktion Projektledare 3 min

2a Hämtar underlag med utskrift Projektledare 3 min

2b Hämtar underlag utan utskrift Projektledare 2 min

3 Internt avrop Projektledare 10 min

4 Försättsblad och externa bilagor Projektledare 7 min

5a Avrop överlämnas via mail Projektledare 2 min

5b Avrop överlämnas via SharePoint Projektledare 2 min

5c Avrop överlämnas personligen Projektledare 10 min

6 Kontroll av externa delar Projektledare 13 min

7a Hämtar avrop vid personligt överlämnande Logistikavdelningen 3 min

7b Hämtar avrop via mail Logistikavdelningen 2 min

7c Hämtar avrop via mail och SharePoint Logistikavdelningen 4 min

8 Kontroll av delar vid osäkerhet Logistikavdelningen 12 min

9 Bokning transport Logistikavdelningen 7 min

10 Transportdokument skapas i SharePoint Logistikavdelningen 2 min

11 Avrop placeras i hyllfack Logistikavdelningen 24 tim normalt sett

12 Avrop hämtas av truckchaufför Logistikavdelningen 3 min

13 Plockning Logistikavdelningen 90 min varav 30 min letande

14 Förflyttning till lastningszon Logistikavdelningen 2 min

15 Plockning antecknas Logistikavdelningen 2 min

16 Placeras på lastningszon Logistikavdelningen 24 tim normalt sett

17 Kontroll av plockade delar Logistikavdelningen 3 min

18 Lastning Logistikavdelningen 30 min

19 Förflyttning till logistikavdelningen Logistikavdelningen 3 min

20 Fraktsedel skapas och skrivs ut Logistikavdelningen 5 min

21 Förflyttning till lastningszon Logistikavdelningen 3 min

22 Förflyttning till logistikavdelningen Logistikavdelningen 3 min

23 Underlaget scannas in i SharePoint Logistikavdelningen 2 min

24 Återrapportering till projektledaren Logistikavdelningen 15 min

25a Återrapportering avstäms och sparas i mapp Projektledare 4 min

25b Återrapportering avstäms och sparas i SharePoint Projektledare 3 min

25c Återrapportering avstäms och skrivs ut Projektledare 6 min

Total aktiv tid: 3 tim 19 min-3 tim 47 min

Total inaktiv tid: 2 dagar
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Bilaga 7 Beskrivning standardiserat utförande 

I bilagan återfinns en detaljerad beskrivning över hur den standardiserade processen ska 

utföras.   

Processen ska börja så att projektledarna överlämnar avropet till logistikavdelningen tre 

vardagar innan delarna blir hämtade av tredjepartslogistikern. Innan processen startar har 

projektledaren försäkrat sig om att alla delar finns färdigproducerade och produktionen har 

i god tid meddelat om avvikelser från tidsplanen blivit tvungna. Aktivitet 1 i processen är 

att kontroll av delarna utförs av projektledaren, vilket avgör vad som kan avropas och inte. 

Därefter hämtas underlaget till avropet, aktivitet 2, i SharePoint där interna delar som ska 

avropas fylls i elektroniskt i den interna följesedeln, aktivitet 3, och externa delar avropas 

på samma sätt, aktivitet 4, utan att något skrivs ut. Även ett försättsblad till avropet fylls i 

elektroniskt, aktivitet 5, med en prioriteringsordning och eventuell information som är 

nödvändig för logistikavdelningen. Försättsblad och allt underlag finns tillgängligt för alla 

i SharePoint och inga egna dokument ska scannas in. Projektledaren överlämnar avropet 

via mail, aktivitet 6, innehållande alla uppgifter som logistikavdelningen behöver för 

bokning av transport samt plockning av delar.  

Logistikavdelningen hämtar avropet, aktivitet 7, och en bekräftelse om att avropet tagits 

emot skickas till projektledaren. Vid osäkerhet om delarnas utseende eller hur de är 

förpackade kan det uppgifterna hämtas genom bilder i SharePoint från produktionen, vilket 

är aktivitet nummer 8 i processen. Transport bokas baserat på delarna som avropats, 

aktivitet 9, och ett transportbokningsdokument skapas i SharePoint, aktivitet 10. Därefter 

väntar avropet på att en truckchaufför ska få tid för att plocka delarna, aktivitet 11, 12 och 

13, där en elektronisk läsplatta används vid plockningen för att få tillgång till allt underlag. 

De plockade delarna förflyttas till en lastningszon, aktivitet 14, och zonen samt delarna 

noteras i underlaget elektroniskt, aktivitet 15 i processen. Delarna får vänta på att 

tredjepartslogistikern anländer, aktivitet 16, och en snabb kontroll utförs av de plockade 

delarna, aktivitet 17, för att få möjligheten att uppskatta om allt får plats i den bokade 

transporten samt om det är rätt delar som plockats. Delarna lastas och antecknas 

elektroniskt med läsplattan i den interna följesedeln, aktivitet 18, som gör 

återrapporteringen tillgänglig för projektledarna i samma stund. Alltså kan projektledarna 

följa lastningen om så önskas och direkt få uppfattningen om vad som inte kommer bli 

inkluderat i utleveransen och inte. Truckchauffören kör till logistikavdelningen för att 



 
ix 

skapa och skriva ut en fraktsedel, aktivitet 19 och 20, och kör därefter tillbaka till 

lastningszonen och överlämnar fraktsedeln till tredjepartslogistikern, aktivitet 21. 

Avstämningen, aktivitet 22, utförs elektroniskt och inte manuellt där vad som blev 

inkluderat i utleveransen och inte automatiskt sammanställs. Projektledaren behöver inte 

skriva ut något eller manuellt räkna fram vad som blev exkluderat. Uppgifterna sparas 

automatiskt i SharePoint och vid nästa avrop i samma projekt finns det tillgängligt. 

Försäkerhetsskull är det också fördelaktigt om projektledaren sparar alla avrop i den 

aktuella projektmappen för att ha allt samlat vid eventuella problem. Som tidigare avgör 

vad som blev inkluderat i utleveransen och inte om avropsprocessen börjar om från början 

eller om den anses vara slut. 
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Bilaga 8 Försättsblad 
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Bilaga 9 Intern följesedel 
 

 


