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värdeskapande samt icke värdeskapande men nödvändiga. Aktiviteter som är icke
värdeskapande men nödvändiga för företaget är slöseri men som inte går att eliminera då
företaget är i behov av dessa aktiviteter. Alla former av slöseri, det vill säga allt som inte
skapar värde för nuvarande eller framtida kunder eftersträvar lean att eliminera eller i alla
fall reducera.
Syfte: Studien syftar till att kartlägga hur värdeflödet ser ut i ProfilGruppens
transportbokningsprocess med avseende på transport till inhemska kunder. Det syftar
även till att identifiera vilka typer av slöseri som existerar i värdeflödet samt vad som
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identifiera hur ProfilGruppen kan reducera och om möjligt eliminera identifierade typer
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Background: Activities can be grouped into three categories which are the value adding,
non-value adding and non-value adding but necessary. Activities that are non-value
adding but necessary for the company is waste but which can not be eliminated since the
company is in need of these activities. All forms of waste that is everything that does not
create value for current or future customers, lean aim to eliminate or at least reduce.
Purpose: The study aims to map the value stream of ProfilGruppens booking process to
domestic customers. It also seeks to identify the types of waste that exists in the value
stream and what causes each identified type of waste in the process. The study ultimately
aims to identify how ProfilGruppen can reduce and if possible eliminate the identified
types of waste in its transport booking process.
Method: A case study has been conducted where empirical data has been collected
through unstructured observations and semi-structured interviews. The theoretical
framework is based on scientific articles and literary sources.
Conclusions: ProfilGruppens value stream in the transport booking process is illustrated
through a Value Stream Mapping. Furthermore, both the causes and the root causes has
been identified by an Ishikawa diagram. Finally, the most common root causes identified
and suggestions been presented on how the root causes can be reduced and possibly
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1 Inledning
I det inledande avsnittet ges en presentation av företaget ProfilGruppen följt av en
bakgrund till studiens ämne vilka ligger till grund för en problemdiskussion.
Problemdiskussionen mynnar sedan ut i flertalet problemformuleringar följt av studiens
syfte. Vidare presenteras studiens disposition.

1.1 Företagsbeskrivning
ProfilGruppen AB grundades år 1981 och utvecklar samt tillverkar kundanpassade
profiler och komponenter i aluminium. ProfilGruppens huvudkontor är beläget i Åseda
och företaget är främst verksamma på den Nordeuropeiska marknaden med målsättning
att öka antalet marknadsandelar (ProfilGruppen.se, 2015). Detta återses i företagets vision
som lyder:
”Vår vision är att ProfilGruppen har en stark närvaro i norra delen av Europa och
betraktas av våra kunder som en av de ledande leverantörerna av innovativa lösningar i
aluminium.” (ibid.)
Det återfinns cirka 350 medarbetare på ProfilGruppen och företaget har cirka 700
kunder1. Företaget omsatte under 2013 cirka 730 miljoner SEK. Företaget vill
kännetecknas av ledorden kvalitetstänkande, effektivitet, kundfokus och entreprenörskap.
ProfilGruppen AB är moderbolaget i ProfilGruppen-koncernen och är sedan 1997 noterat
på Stockholmsbörsen. Konstruktion, produktutveckling och produktion sker i
dotterbolaget ProfilGruppen Extrusions och koncernens försäljning sker även genom
detta bolag eller något av säljbolagen som ProfilGruppen har i Norge och Tyskland
(ibid.).
ProfilGruppen använder aluminium för tillverkning och materialvalet är på grund av dess
låga vikt, styrka och hållfasthet samt att det är lättbearbetat och konstruktionsvänligt.
Ytterligare faktorer är den höga återvinningsfaktorn vilket ger materialet en låg
miljöpåverkan. I produktionsanläggningarna återfinns så kallade strängpressar för att
tillverka aluminiumprofiler och på ProfilGruppen finns det tre separata pressar där
företaget tillverkar de cirka 50 000 profiler som erbjuds. Företaget använder utöver de
interna produktionsanläggningarna även 42 externa bearbetningsanläggningar där
profilerna bearbetas på olika sätt (ibid.).
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ProfilGruppen förser sina kunder med lastbilstransport genom företagets kontrakterade
speditörer ÅGL Logistik samt Schenker. ÅGL är en lokal speditör som används mellan
de olika produktionsanläggningarna i Åseda. Respektive produktionsenhet lastar sitt gods
på en flakväxlare och kan med ett knapptryck signalera att ÅGL ska komma och hämta
det färdiglastade godset. Utöver företagets interna transporter sköter även ÅGL transport
till en kund som är lokaliserad i Klavreström. För de längre transporterna till kund
används Schenker som speditör. Bokning av transport sker då direkt till kund eller via
kommunikation tillbaka till ProfilGruppen. Anledningen att Schenker används som
speditör är på grund av att ett Schenkerbaserat åkeri är stationerat i Åseda och eftersom
ingen konkurrent har kunnat matcha företagets priser. Schenker har även avtalat att
försöka sänka ProfilGruppens transportkostnader med 5 % årligen2.

1.2 Bakgrund
Företag tenderar att endast fokusera på sin kärnverksamhet, det vill säga de produkter,
komponenter, kompetenser eller produktionsteknologier där företaget är framgångsrikt
(Björklund, 2012). Björklund (2012) menar att detta sker för att mer resurseffektivt kunna
hantera den ökade konkurrensen medan Ljungberg och Larsson (2012) menar att det är
på grund av strategiska skäl då kärnkompetensen är en avgörande konkurrensfaktor. Ett
företags kärnkompetens kännetecknas av att det skapar kundvärde och realiserar
verksamhetens övergripande syfte (Ljungberg & Larsson, 2012). De processer som inte
tillhör företagets kärnverksamhet menar van Weele (2010) bör outsourcas, det vill säga
aktiviteten förläggs hos en extern aktör. Detta då det för det aktuella företaget minskar
kostnader samtidigt som kärnaktiviteten får mer fokus (van Weele, 2010).
Ljungberg och Larsson (2012) menar att det finns processer som inte är direkt kritiska för
en verksamhet och som inte räknas som en kärnprocess. Van Weele (2010) definierar
dessa processer som stödprocesser, vilka möjliggör och utgör stöd för kärnprocesserna.
Stödprocessernas uppgift är enligt Ljungberg och Larsson (2012) att få kärnprocesserna
att fungera, men ger i sig själva inte framgång för företaget. Stödprocessernas värde är
därför baserat på hur väl respektive process stödjer kärnprocesserna (Ljungberg &
Larsson, 2012). Vidare lyfter Ljungberg och Larsson (2012) hur viktigt det är att urskilja
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vilka stödprocesser som är mest betydelsefulla och att även en stödprocess kan vara viktig
för en organisations överlevnad.
Hines och Rich (1997) delar in företags aktiviteter i tre kategorier vilka är värdeskapande,
icke värdeskapande samt icke värdeskapande men nödvändiga. Aktiviteter som räknas
till värdeskapande ingår i den värdeskapande processen från råmaterial till färdig produkt
medan icke värdeskapande är direkt slöseri som inte är nödvändigt för verksamheten och
som därför bör elimineras. Aktiviteter som är icke värdeskapande men nödvändiga för
företaget menar Hines och Rich (1997) är slöseri men som inte går att eliminera då
företaget är i behov av dessa aktiviteter. Det kan exempelvis vara att gå en längre sträcka
för att plocka en komponent, packa upp gods eller att förflytta resurser. För att kunna
eliminera denna sortrens aktiviteter krävs det stora förändringar som ibland inte är
möjliga. Det kan därför vara av intresse att endast fokusera på att reducera aktiviteten
(Hines & Rich, 1997). Alla former av slöseri, det vill säga allt som inte skapar värde för
nuvarande eller framtida kunder, eftersträvar lean att eliminera eller i alla fall reducera
(Bergman & Klefsjö, 2012).
Företag fokuserar på att skapa värde för kunden och lean går ut på att undvika det som
inte bidrar till att skapa värde. På senare år har begreppet lean blivit allt mer integrerat
vid utvecklandet av verksamheter. Lean används framförallt i tillverkande företag men
har sedan en tid tillbaka även börjat sprida sig till andra typer av verksamheter som
exempelvis sjukvården. Detta indikerar att lean även kan användas i tjänsteorienterade
företag (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012).
Arbetet med ständiga förbättringar börjar med att förstå det nuvarande tillståndet
(Nahmias, 2009). Value Stream Mapping (VSM) är ett verktyg inom lean som Singh och
Singh (2013) presenterar används för att kartlägga det nuvarande tillståndet av ett
specifikt värdeflöde i syfte att identifiera slöseri. Slöseri kan delas in i nio kategorier vilka
enligt Ramesh och Kodali (2011), Bergman och Klefsjö (2012) samt Ljungberg och
Larsson (2012) är överproduktion, lagerhållning, defekter, onödiga rörelser, överarbete,
transport, väntan samt slöseri på grund av inkorrekta processer och slöseri på grund av
outnyttjad kunskap hos medarbetarna. VSM används även till att identifiera vilka typer
av slöseri som kan reduceras eller elimineras i en specifik verksamhet (Singh & Singh,
2013).

3

1.3 Problemdiskussion
ProfilGruppen vill förbättra företagets transportarbete av profiler till företagets inhemska
kunder. Anledningen till förbättring är främst ur en kostnadsaspekt då företaget har svårt
att prissätta transporter till kund. Det är ofta förekommande att det verkliga transportpriset
inte överensstämmer med det förkalkylerade vilket gör att ProfilGruppen får stå för
mellanskillnaden som kan leda till att en affär blir en ”förlustaffär” endast för att
transportkostnaderna överstigit vinstmarginalen. Den andra anledningen är ur en
miljöaspekt då ProfilGruppen är ISO 14000-certifierade och därmed eftersträvar att
minska företagets miljöbelastning3. Att vara ISO 14000-certifierade betyder att företaget
åtagit sig att ständigt minska verksamhetens totala miljöbelastning (Bergman & Klefsjö,
2012).
En del av ProfilGruppens transportarbete är transportbokning. Rutinerna kring bokning
av transport till kund från de olika anläggningarna misstänks vara en bidragande faktor
till de minskade vinstmarginalerna. Det kan exempelvis vara flera mindre fyllda
transporter bokade från ProfilGruppens lokala produktionsanläggningar som sedan ska
till samma kund. Aluminium är ett skrymmande material samtidigt som de profiler och
komponenter som företaget tillverkar även varierar i storlek. Detta gör det även oklart hur
mycket plats som egentligen är ledigt på respektive lastbil. Bokningsrutinerna är
samtidigt något som ”växt fram” under företagets livstid och har därmed ingen direkt
vetenskaplig koppling. Med hänsyn till detta är det alltså inte säkert att principer som
konsolidering tas med i beräkning när en transportbokning skapas och är därmed ingen
bearbetad process.4
För att skapa förutsättningar för förbättring i en process krävs det enligt Paradiso och
Cruickshank (2007) samt Jonsson och Mattsson (2012) att en processkartläggning
genomförs. En processkartläggning möjliggör enligt Ljungberg och Larsson (2012) att
förståelse för processen och dess aktiviteter kan skapas och det möjliggör även att ett
förbättringsarbete kan påbörjas. Value Stream Mapping är en typ av processkartläggning
som kartlägger en process värdeflöden vilket utgör en grund för att kunna identifiera
slöseri. För att kunna förbättra ett företags processer krävs det enligt Jonsson och
Mattsson (2012) att aktiviteter som är inte är värdeskapande och som därmed inte bidrar
till ett högre värde på en vara eller tjänst identifieras och reduceras. Om möjligt menar
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Jonsson och Mattsson (2012) att aktiviteterna ska elimineras för att på så sätt ge företaget
ökad produktivitet. ProfilGruppen önskar identifiera de aktiviteter som räknas som slöseri
för att kunna identifiera vad som orsakar de olika typerna av slöseri. Företaget önskar
därefter att identifiera hur ProfilGruppen kan reducera och, om möjligt, eliminera
identifierade typer av slöseri i den studerade processen5. Det är viktigt att företag strävar
efter att förbättra verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta är enligt Bergman och
Klefsjö (2012) på grund av att externa kundkrav på kvalitet ökar. Förutom ökad kvalitet
finns det även enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) en önskan om att förbättringar
ska leda till kostnadsreducering samt produktivitetsförbättring i form av ökat
resursutnyttjande,

något

som

även

ProfilGruppen

önskar6.

Olika

typer

av

förbättringsinsatser kan uppnå detta så länge det handlar om förbättringar inom ramen för
verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Kvalitetsutvecklingens grundregel är
enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 47) att "det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre
kvalitet till en lägre kostnad". Bergman och Klefsjö (2012) menar därmed att detta är
något som samtliga företag borde följa och eftersträva att uppnå. Ax, Johansson och
Kullvén (2009) menar att utöver kunder kan även samhället, och ibland även anställda,
driva utvecklingen av att företaget hanterar miljöfrågor som uppkommer.

1.4 Problemformulering
Ur problemdiskussionen har följande problemformuleringar tagits fram.
Problemformulering 1:
Hur ser värdeflödet ut i ProfilGruppens transportbokningsprocess med avseende på
transport till inhemska kunder?
Problemformulering 2:
Vilka typer av slöseri kan identifieras samt vad orsakar respektive slöseri i
ProfilGruppens transportbokningsprocess med avseende på transport till inhemska
kunder?
Problemformulering 3:
Hur kan ProfilGruppen reducera och om möjligt eliminera identifierade typer av slöseri
i transportbokningsprocessen med avseende på transport till inhemska kunder?

5
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1.5 Syfte
Studien syftar till

att

kartlägga hur värdeflödet

ser ut

i

ProfilGruppens

transportbokningsprocess med avseende på transport till inhemska kunder. Det syftar
även till att identifiera vilka typer av slöseri som existerar i värdeflödet samt vad som
orsakar respektive identifierad typ av slöseri i processen. Studien ämnar även identifiera
hur ProfilGruppen kan reducera och om möjligt eliminera identifierade typer av slöseri i
företagets transportbokningsprocess.
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1.6 Disposition
Figur 1 illustrerar studiens disposition.
Kapitel 1: Inledning

Kapitel 2: Metod
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3.1 Teoretisk referensram
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3.3 Analys
3.4 Slutsats
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i ProfilGruppens transportbokningsprocess med avseende på transport till inhemska
kunder?
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4.2 Empiri
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4.4 Slutsats

Kapitel 5: Tillvägagångssätt för val av slöseri att reducera och om möjligt eliminera

Kapitel 6: Hur kan ProfilGruppen reducera och om möjligt eliminera identifierade
typer av slöseri i transportbokningsprocessen med avseende på transport till
inhemska kunder?
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6.2 Analys
6.3 Slutsats
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Figur 1 – Studiens disposition
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2 Metod
I detta avsnitt presenteras studiens metoder samt det urval som gjorts. Vidare presenteras
aspekter som tas i hänsyn vid framställandet av studien.

2.1 Forskningsmetod
Studien ämnar att genomföra en processkartläggning vilket enligt Ljungberg och Larsson
(2012) syftar till att skapa en förståelse. Enligt Bryman och Bell (2013) samt Björklund
och Paulsson (2012) lämpar sig en kvalitativ studie då det kännetecknas av att skapa
förståelse för ett specifikt problem. Vidare kommer de kvalitativa data som kännetecknas
av ord att kompletteras med kvantitativ data i form av siffror i enlighet med Eriksson och
Wieders Heim-Paul (2014). Detta för att den kvantitativa forskningsmetoden har tydliga
riktlinjer över hur processen ska gå tillväga där fokus är på orsaken till varför en viss
händelse uppstår. Kvantifiering av insamling och analys av data ger konsekventa resultat
oavsett vem som genomför dem enligt Bryman och Bell (2013) och kommer därmed ge
studien en objektiv bild av de flöden som sker i företaget.

2.2 Vetenskapsteoretiskt synsätt
Positivism kommer användas som vetenskapligt synsätt i studien då kunskap anses vara
objektivt, detta i enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014). Det positivistiska
synsättet är en kunskapsteoretisk ståndpunkt enligt Bryman och Bell (2013) vilket styrker
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014). Positivismen understryker att vetenskapen och
således teorin som alstras genom den ska vara objektivt förankrad (Bryman & Bell, 2013).
Björklund och Paulsson (2012) menar att undersökaren endast är en observatör som inte
påverkar det som undersöks vilket skulle ge samma resultat oavsett vem observatören är.
Studien kommer genom ett positivistiskt synsätt ge en objektiv bild av verksamheten där
egna åsikter och värderingar utesluts för att inte påverka resultatet.

2.3 Vetenskaplig forskningsansats
Studien kommer grunda sig i deduktion då ansatsen utgår från befintlig teori som sedan
styr insamling av empiriskt material (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & WiedersheimPaul, 2014). Den deduktiva ansatsen ökar objektiviteten då studien kommer ta
utgångspunkt i redan befintlig teori. Det medför att resultatet inte påverkas av enskildas
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uppfattningar eller åsikter. Ett objektivt och värderingsfritt resultat är samtidigt ett
kriterium som krävs för att resultatet kan anses positivistiskt (Bryman och Bell, 2013).

2.4 Undersökningsdesign
I studien tillämpas en fallstudie på ProfilGruppen då endast ett fall vill undersökas. Yin
(2014) styrker detta då en fallstudie är en empirisk undersökning där endast en aktuell
företeelse, process eller organisation studeras i dess verkliga kontext. Bryman och Bell
(2013) beskriver att metoden genomförs för att forskaren vill urskilja specifika drag för
ett specifikt fall. Metoden möjliggör därmed en mer djupgående undersökning på
ProfilGruppen då syftet är att kartlägga samt identifiera eventuella typer av slöseri och
om möjliga förbättringar finns i företagets transportbokningsprocess. Yin (2014) hävdar
att metoden är att föredra när en beskrivande forskningsfråga ska besvaras och möjlighet
att studera det aktuella skeendet finns.

2.5 Datainsamling
Insamling av data kan ske både primärt och sekundärt och kan även vara av både teoretisk
och empirisk karaktär (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I
denna studie kommer samtliga former att förekomma. Primärdata som används under
denna studie kommer främst samlas in genom semi-strukturerade intervjuer. Detta
eftersom respektive intervjuguide kommer vara utformad så respondenten erhåller stor
frihet och möjlighet till följdfrågor finns. Detta säkerställer att en korrekt bild av
verksamheten och dess aktiviteter kan ges. Under studien kommer även ostrukturerade
observationer genomföras då händelser registreras. Detta för att verkligt kunna beskriva
händelser. Vidare kommer insamling av sekundärdata för relevant teori ske i form av
facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Empirisk sekundärdata kommer tillhandahållas
av ProfilGruppens databas samt kommer studien ta del av företagets hemsida.
Yin (2014) rekommenderar att flertalet datainsamlingsmetoder bör användas vid en
fallstudie för att säkerställa kvaliteten, även kallat triangulering. Triangulering medför att
flertalet empiriska informationskällor kommer användas för att öka studiens validitet och
reliabilitet (Yin, 2014; Björklund & Paulsson, 2012). Eriksson och Wiedersheim-Paul
(2014) menar att triangulering ställer källor mot varandra så det kan identifieras om de
stödjer eller motsäger varandra.
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2.6 Urval
Studien kommer baseras på ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att studiens
respondenter valdes ut individuellt för att kunna besvara studiens syfte. Det betyder att
vissa har haft större sannolikhet för att bli valda (Bryman & Bell, 2013). Yin (2014)
hävdar att det är lämpligt att samla in empiriskt underlag via intervjuer med personer som
besitter den kunskap som studieområdet avser. Fredrik Hasselby, strategisk inköpare på
ProfilGruppen hänvisade under introduktionen av studien till andra relevanta
respondenter. Studien kommer tillämpa ett snöbollsurval som urvalsmetod. Snöbollsurval
innebär att kontakt tas med de som anses vara relevanta för studien. Dessa respondenter
kan därefter även hänvisa till ytterligare respondenter som kan vara relevanta för studien
(Bryman & Bell, 2013). Figur 2 presenterar studiens respondenter med namn och position
samt vilka datum intervju har skett med respektive respondent.
Respondent

Position

Intervjudatum

Anneli Svensson

Transportbokare ProfilGruppen

2015-04-08,

2015-04-10,

2015-05-12
Bernis Köppen

Innesäljare på ProfilGruppen

2015-04-02

Eva Blom

Logistiker på ProfilGruppen

2015-04-20

Kent Petersson

Säljare på Schenker

2015-04-10

Fredrik Hasselby

Strategisk inköpare

2015-05-12, 2015-05-13

Figur 2 – Respondenturval

2.7 Sanningskriterier
Studien kommer behandla både kvalitativ och kvantitativ data och kommer eftersträva
samtliga sanningskriterier som Yin (2014) presenterar en empirisk fallstudie ska uppfylla.
De sanningskriterier som Yin (2014) presenterar är validitet, reliabilitet, replikerbarhet,
trovärdighet och äkthet. För att stärka studiens validitet kommer både primär- och
sekundärdata användas i syfte att stärka den information som ges. Studien kommer även
använda sig av triangulering som Björklund och Paulsson (2012) samt Yin (2014)
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beskriver. Detta genom att samla in flertalet källor för att öka validiteten och reliabiliteten
på de teoretiska samt de empiriska källorna. För att uppnå reliabilitet samt replikerbarhet
kommer dokumentation av intervjuer ske för att minimera studiens fel och eventuella
fördomar. Detta för att kunna ge samma resultat om annan part genomfört studien.
Intervjuerna kommer även sammanställas för att säkerställa studiens trovärdighet och
äkthet för att ge en mer rättvisande bild. Berörda parter på fallföretaget kommer även få
möjlighet att granska sammanställningar av den information som de uppgett vid
intervjuer samt kommer respondenterna får möjlighet att granska studien innan
publicering för att kunna åtgärda eventuella avvikelser.

2.8 Forskningsetiska aspekter
I studien kommer samtliga principer som Bryman och Bell (2013) samt Yin (2014) lyfter
fram att eftersträvas för att nå en etisk forskning. De forskningsetiska aspekter som
Bryman och Bell (2013) samt Yin (2014) presenterar är informations-, samtyckeskonfidentialitets-, anonymitets- och nyttjandekravet samt falska förespeglingar.
Respondenter kommer, för att uppfylla informationskravet bli informerade om studiens
syfte och även vad intervjun avser att beröra innan möte för intervjun sker. Det ger
respondenten möjlighet till förberedelse och även möjlighet till att komplettera med
information som hen inte är påläst om. Samtyckes-, konfidentialitets- och
anonymitetskravet kommer uppfyllas genom att respondenter tar del av att deras
deltagande sker frivilligt och att om så önskas har de, likt som viss affärsinformation om
företaget, rätt att anonyma. Respondenterna ska även bli informerade om att de när som
under studiens gång har rätt att avbryta deras medverkan. Inför respektive intervjutillfälle
kommer respondenten ta del av information om studiens forskningsetiska aspekter. Den
information som delges presenteras i bilaga B. Respondenterna kommer även få ta del av
studiens slutversion. För att uppfylla konfidentialitets- och anonymitetskravet kommer
det material och de respondenter som vill hållas anonyma bli behandlade därefter och
kommer heller inte avslöjas till utomstående efter studiens avklarande. Detta kommer ske
för att uppfylla nyttjandekravet som även säger att insamlad information endast kommer
användas för att nå studiens syfte. För att uppnå kravet om att inte ge falska förespeglingar
kommer inte felaktig eller vilseledande information ges ut medvetet. Om så sker kommer
berörda bli informerade med en rättelse. Vidare är det av vikt att respondenterna inte
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känner sig misstolkade eller förda bakom ljuset i enlighet med de etiska principer Bryman
och Bell (2013) nämner.

2.9 Analysmodell
I studien kommer en specifikt konstruerad analysmodell användas i enlighet med
Björklund och Paulsson (2012). Analysmodellen är konstruerad på ett sådant sätt att den
första problemformuleringen måste bli besvarad innan den andra problemformuleringen
kan påbörjas. Detsamma gäller för den tredje problemformuleringen. Figur 3 presenterar
den konstruerade analysmodellen.
Problemformulering 1
Teoretisk referensram

Empiri
Analys
Slutsats

Problemformulering 2
Teoretisk referensram

Empiri
Analys
Slutsats

Problemformulering 3
Teoretisk referensram

Analys
Slutsats
Figur 3 – Analysmodell
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2.10 Metodsammanfattning
Figur 4 presenterar de valda metoderna för studien.
Forskningsmetod

Kvalitativ och kvantitativ

Vetenskapligt synsätt

Positivism

Vetenskaplig forskningsansats

Deduktion

Undersökningsdesign

Fallstudie

Datainsamling

Semistrukturerade

Primärdata

Sekundärdata

intervjuer,

ostrukturerade observationer
Hemsida,

facklitteratur,

vetenskapliga

artiklar, utdrag ur företagets databas

Urval

Icke-sannolikhetsurvalet snöbollsurval

Sanningskriterier

Flertalet källor av både primär- och

Validitet

sekundär

data

vid

datainsamling

triangulering av både empiriska och
teoretiska källor.
Reliabilitet och

Sammanställning av intervjuer, beskrivning

replikerbarhet

av studiens tillvägagångssätt.

Trovärdighet och

Berörda parter får möjlighet att granska

äkthet

sammanställning av intervjuer.

Forskningsetiska aspekter

Respondent informeras om studiens syfte
samt vad intervjun kommer avse före
intervjutillfället. Respondenter kommer få

Informationskravet
Samtyckeskravet

ta del av bilaga B.
Frivilligt deltagande och möjlighet att
avbryta när som.
Information om respondent och företag

Konfidentialitetskravet som avses vara konfidentiellt kommer
behandlas därefter.
Anonymitetskravet

Möjlighet för respondent att vara anonym.
Insamlad information kommer endast

Nyttjandekravet
Falska förespeglingar

användas i syfte att framställa studien.
Felaktig information ska inte förekomma.

Figur 4 – Metodsammanfattning
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3 Hur

ser

värdeflödet

ut

i

ProfilGruppens

transportbokningsprocess med avseende på transport till
inhemska kunder?
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram samt den empiri som använts för
att besvara den första problemformuleringen. Vidare följs detta av en analys och en
slutsats som besvarar den första problemformuleringen som sedan utgör grunden för den
andra problemformuleringen.

3.1 Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen för den första problemformuleringen presenteras
definition av process samt en beskrivning av materialanskaffningsprocessen. Vidare
presenteras Value Stream Mapping samt dess symboler.
3.1.1 Processer
Enligt Jonsson och Mattsson (2012) kan en verksamhet förklaras som ett nätverk av
processer. Det är väsentligt att arbeta efter samma definition då olika definitioner ger
olika fokus (Ljungberg & Larsson, 2012). En process definieras enligt Ljungberg och
Larsson (2012) som ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som
använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som
tillfredsställer behovet. Paradiso och Cruichshank (2007) definierar en process som en
serie av aktiviteter som länkade tillsammans omvandlar input till en produkt eller
serviceoutput. Aktiviteter kan enligt Ljungberg och Larsson (2012) vara antingen
värdeadderande eller icke värdeadderande. Värdeadderande aktiviteter är aktiviteter som
direkt skapar värde för att tillfredsställa kunden. Aktiviteterna karaktäriseras av att det är
något kunden är villig att betala för. Icke värdeadderande aktiviteter skapar inte något
värde för kunden och är heller inte något som kunden är redo att betala för (Ljungberg &
Larsson, 2012).
Keyte och Locher (2008) skiljer på produktionsprocesser och administrativa processer.
Produktionsprocesser syftar till de processer där fysisk tillverkning äger rum och som
direkt bidrar till att skapa värde för kunden. I administrativa processer sker ingen fysisk
tillverkning utan verkar för att stödja företagets behov (Keyte & Locher, 2008). En
process karaktäriseras av att det finns ett tydligt syfte som förklarar processens existens
samt att det finns tydlig start- och slutpunkt för processen (Ljungberg & Larsson, 2012;
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Keller & Jacka, 1999). Processer ämnar att uppfylla ett internt eller externt kundbehov
och en process påbörjas när ett behov identifieras och slutar när behovet är tillfredsställt
(Ljungberg & Larsson, 2012; Jonsson & Mattsson, 2012).
Ljungberg och Larsson (2012) samt Jonsson och Mattsson (2012) presenterar tre
kategorier som processer är indelade i beroende på dess funktion. Kategorierna är
kärnprocess, stödprocess och ledningsprocess. Kärnprocesser är enligt Jonsson och
Mattsson (2012) samt Lumsden (2012) processer som direkt bidrar till en organisations
kundvärde. Stödprocesser syftar till att tillhandahålla kärnprocesser med resurser. För att
en kärnprocess ska kunna operera utan externa störningar krävs det ofta en eller flera
stödprocesser som verkar för att skydda kärnprocessen (Bergman & Klefsjö, 2012;
Ljungberg & Larsson, 2012). Ledningsprocessers huvudsakliga uppgift är att ta beslut om
verksamhetens mål och strategier och syftar även till att stödja och genomföra
förbättringar av företagets övriga processer (Bergman & Klefsjö, 2012).
3.1.2 Value Stream Mapping
Value Stream Mapping (VSM) är en form av processkartläggning som syftar till att
kartlägga ett företags värdeflöde (Rother & Shook, 2003). Begreppet kartläggning
används enligt Ljungberg och Larsson (2012) samt Anjard (1995) då en illustration av en
process syfte, uppbyggnad och utseende kan ske. En processkartläggning ger en
helhetssyn av en eller flera processer i ett företag och beskriver hur verksamhetens olika
delar är sammankopplade för att skapa kundvärde på ett lättförståeligt sätt (Anjard, 1995).
Ett värdeflöde är enligt Rother och Shook (2003) både värdeadderande och icke
värdeadderande aktiviteter som behövs för att kunna förädla en produkt. I administrativa
processer kan värdeflödet ses som aktiviteter som stödjer en organisations behov för
produktion. Tillverkande företag gör dock ofta misstaget att inte inkludera administrativa
processer vid en VSM (Keyte & Locher, 2008).
Ljungberg och Larsson (2012) menar att det är viktigt att medarbetarna i verksamheten
förstår hur de olika avdelningarna är kopplade då de påverkar varandra. Problem
synliggörs först då en kartläggning sker. Processer blir med tiden korrigerade för att
anpassas till nya arbetsmetoder men korrigeringarna i processerna sker ofta ur mindre
perspektiv än det ämnade område processen är menad att agera över. För den enskilda
avdelningen på företaget kan korrigeringen vara rationellt byggd, men då processen
påverkar andra aktiviteter i organisationen kan korrigeringen ha negativa konsekvenser
på andra avdelningar (Ljungberg & Larsson, 2012).
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En kartläggning kan underlätta att eliminera missförstånd mellan avdelningar och visa
samtliga samband mellan avdelningarnas aktiviteter och processer. Enligt Ljungberg och
Larsson (2012) samt Jonsson och Mattsson (2012) är det endast ett fåtal personer som har
full förståelse för hur processerna i hela verksamheten är utformade. En konsekvens av
detta är att medarbetare blir avskärmade från att förstå hur deras arbetsuppgifter skapar
kundvärde. En visualiserad kartläggning visar medarbetarna hur deras arbetsuppgifter
skapar kundvärde ur ett helhetsperspektiv (Ljungberg & Larsson, 2012). VSM är ett
verktyg som hjälper till att visualisera och skapa förståelse för vad det är för värde som
flödar i företaget under en produkts uppkomst, både materiellt och informationsbaserat.
Det materiella flödet består av resurser som används för framställandet av produkten
medan det informationsbaserade flödet består av signaler, kontroll och kommunikation
av det materiella flödet (Braglia, Carmignani & Zammori, 2006; Rother & Shook, 2003;
Singh & Singh, 2013). Rother och Shook (2003) anser att informationsflödet är minst lika
viktigt att kartlägga som det materiella och att det ibland även kan vara av större vikt.
Singh och Singh (2013) menar att det materiella flödet beskriver hur resurser flödar från
leverantör till kund medan informationsflödet flödar från kund till leverantör vilket
illustreras i Figur 5.

Information
Produktionsflöde
Material

Figur 5 – Produktionsflöde (Rother & Shook, 2003, s. 5)

VSM är ett verktyg som kartlägger förhållandet mellan informationsflödet och
materialflödet vilket inget annat verktyg gör enligt Rother och Shook (2003). Verktyget
möjliggör att slöseri kan identifieras i kartlagd process (Rother & Shook, 2003; Seth, Seth
& Goel, 2008). Vidare menar Mattsson (2002) att VSM kan användas för att identifiera
överflödiga steg och aktiviteter som inte utförs effektivt och en kartläggning innebär att
de områden där problem finns synliggörs.
Enligt Keyte och Locher (2008) är det inte ovanligt att VSM främst anses som ett verktyg
som används i produktionsprocesser i en organisation. Keyte och Locher (2008) menar
att VSM dock även kan tillämpas i icke tillverkande processer så som administrativa som
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exempelvis kundservice och materialanskaffning. Distinkta skillnader existerar mellan
produktionsprocesser och administrativa processer. Informationsflödet i administrativa
processer är enligt Keyte och Locher (2008) ofta löst strukturerat och ordningsföljden
tenderar att vara informell vilket försvårar identifiering och kartläggning av värdeflödet.
Vidare tenderar administrativa processer att stödja flera olika värdeflöden som i sin tur
försvårar kartläggning av enskilda värdeflöden.
En kartläggning av en produkts totala värdeflöde kan vara relativt svårt att genomföra då
värdeflödet kan sträcka sig utanför det egna företagets gränser till följd av att en produkt
har förädlingsprocesser i andra företag. Vid VSM är det rekommenderat att endast
fokusera på det värdeflöde som återfinns inom det egna företagets gränser. En VSM som
sträcker sig utanför företaget är komplicerat och kan ibland vara omöjligt då vissa
leverantörer inte är samarbetsvilliga (Rother & Shook, 2003).
3.1.2.1 Fyra faser i VSM
Keyte och Locher (2008) delar in VSM i fyra faser. De fyra faserna är produktfamilj,
illustrering av det nuvarande tillståndet, illustrering av det framtida tillståndet samt en
handlingsplan vilka illustreras i Figur 6. De två senare faserna kommer inte behandlas i
denna studie då syftet inte är att skapa ett framtida tillstånd och därmed heller inte att
utveckla en handlingsplan för att nå det framtida tillståndet.
Produktfamilj

Illustrering av det nuvarande tillståndet

Illustrering av det framtida tillståndet

Handlingsplan
Figur 6 – Fyra steg i VSM (Rother & Shook, s.7)

Produktfamilj

Den första fasen i VSM Keyte och Locher (2008) beskriver är att bestämma vilken
produktfamilj som ska kartläggas. Vid genomförandet av en VSM ska fokus vara på
endast en produktfamilj. Rother och Shook (2003) menar att detta är på grund av att en
specifik kund inte är intresserad av företagets samtliga produkter utan endast liknande
produkter som det köpande företaget är intresserad av att köpa. En VSM över ett företags
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samtliga produkter är även komplicerat om inte företaget enbart har en produktgrupp.
Den produktgrupp som VSM ska innefatta ska definieras tydligt innan en kartläggning
påbörjas. Detta för att tydligt kunna följa just den avsedda produktgruppen (Rother &
Shook, 2003).
En VSM innebär att fokus inte riktas till en process utan fokus riktas istället till helheten.
På så sätt undviker företag att endast en process optimeras vid förbättringsarbete. En
kartläggning av en produktfamilj kan däremot skilja sig åt då den enligt Keyte och Locher
(2008) kan genomföras på fyra nivåer.
Företagsövergripande nivå: Den företagsövergripande nivån används då syftet är att
åskådliggöra hur olika enheter i en leverantörskedja samverkar för att stödja en produkt
eller tjänsts slutkund.
Enhetsnivå: Denna nivå används då syftet är att åskådliggöra hur en eller flera enheter
samverkar för att stödja en kund utanför företaget.
Tvärfunktionella nivån: Den tvärfunktionella nivån används då syftet är att omstrukturera
arbetsflödet i en specifik process.
Processnivå: Kartläggning på processnivå används då syftet är att genomföra en
förändring av en arbetsuppgift i en process.
Illustrering av det nuvarande tillståndet

Den andra fasen i VSM är att illustrera företagets nuvarande tillstånd som ska ge en
övergripande bild av värdeflödet (Keyte & Locher, 2008). Ett företags nuvarande
situation kan identifieras genom att sammanställa en nulägeskarta. Nulägeskartan visar
hur den fokuserade delen av företaget är strukturerat och utgör ett utgångsläge för att
identifiera problem i företagets arbetsflöde.
3.1.3 Tillvägagångssätt för illustrering av det nuvarande tillståndet
Den information som ligger till grund för kartläggningen kan tas fram på olika sätt
(Ljungberg & Larsson, 2012). Vid påbörjandet av en VSM menar Tapping (2007) att data
ska samlas in och att de grundläggande produktionsstegen ska gås igenom innan
kartläggning sker. Det är viktigt att samtliga som ingår i kartläggningsteamet
kommunicerar syftet med aktiviteterna (Tapping, 2007). Paradiso och Cruickshank
(2007) menar att det enklaste sättet är att använda sig av en beskrivning av värdeflödet,
men att detta endast är möjligt för mindre komplexa processer. De processer som är av
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störst betydelse för ett företag utgörs sällan av denna typ utan har en mer komplex
karaktär (Paradiso & Cruickshank, 2007). Paradiso och Cruickshank (2007) menar att
komplexa processer kräver en kartläggning som visuellt kan beskriva arbetssättet.
3.1.3.1 Kartläggningsaktiviteter i VSM
Martin och Osterling (2014) presenterar fem aktiviteter som beskriver framtagningen av
en VSM. De fem aktiviteterna är den första processpromenaden, kartans layout, den andra
processpromenaden, addera detaljer till kartan samt summering av kartan (Martin &
Osterling, 2014).
1. Första processpromenaden

Rother och Shook (2003) hävdar att en fysisk promenad ska genomföras i syfte att följa
värdeflödet som avses studeras. Den första processpromenaden ska ge en förståelse för
flödet och de aktiviteter och processer som ingår. Under promenaden menar Martin och
Osterling (2014) att observation samt kontakt med anställda är möjligt. Promenaden
syftar även till att visa värdeflödet ur en verklig kontext snarare än hur någon vill eller
hur någon vill att det borde se ut. Efter den första processpromenaden ska en kartläggning
av promenaden genomföras. Kartläggningen visar hur värdeflödet såg ut för just den
promenaden som genomfördes och utformningen kan bli påverkad av variationer eller
oförutsägelser (Martin & Osterling, 2014).
Vidare beskriver Rother och Shook (2003) samt Keyte och Locher (2008) VSM som ett
enkelt verktyg och rekommenderar att nulägeskartan bör ritas för hand med blyertspenna
på ett vitt papper där startpunkt är åt vänster och slutpunkt är åt höger. Mellan punkterna
illustreras sedan de flöden som vald produktfamilj ger. Braglia, Carmignani och Zammori
(2006) hävdar dock att denna metod kan leda till sämre noggrannhet vid framställandet
av VSM. För att underlätta framställandet av en VSM används olika symboler för att
tydliggöra de olika flöden som sker (Tapping, 2007; Rother & Shook, 2003).
2. Kartans layout

Martin och Osterling (2014) beskriver att detta steg ska illustrera värdeflödets
grundläggande aspekter. Fokus ska alltså inte vara på detaljnivå utan endast illustrera den
studerade processens olika aktiviteter. Ljungberg och Larsson (2012) belyser vikten av
att inte namnge aktiviteter eller delprocesser med namn som kan förknippas med en
befintlig funktion. Namnen menar Ljungberg och Larsson (2012) ska spegla varför något
görs snarare än vad eller hur det sker. Det viktiga är enligt Ljungberg och Larsson (2012)
att kartlägga vad som görs i processen snarare än var någonstans det genomförs eller av
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vem. Namnet ska dessutom helst vara uppbyggt av både ett verb och ett substantiv. Detta
eftersom det gör kartan lättare att avläsa och förstå (Ljungberg & Larsson, 2012).
Ljungberg och Larsson (2012) samt Paradiso och Cruickshank (2007) belyser även vikten
av att välja rätt detaljnivå vid utformandet av en kartläggning. En för detaljrik karta
tenderar att minska förståelsen samtidigt som en karta med för få detaljer inte ger en
tillräckligt tydlig bild (Ljungberg & Larsson, 2012; Paradiso & Cruickshank, 2007).
3. Andra processpromenaden

Detaljer kring de identifierade aktiviteterna som tagits fram under kartans layout samlas
in vid den andra processpromenaden. En viktig del inom VSM är att mäta hur lång tid
respektive aktivitet tar (Keyte & Locher, 2008). Ljungberg och Larsson (2012) menar att
det är viktigt att studera tidsaspekten då det är en användbar metod att studera hur tiden i
processen används för att kunna analysera och utveckla processer. Jonsson och Mattsson
(2012) menar att tidsfokuseringen är centralt då tiden påverkar andra variabler i ett
företags prestation. Keyte och Locher (2008) hävdar att tidsaspekten i administrativa
processer bör byggas på medarbetarnas uppskattningar än på tidsstudier.
Det finns ett flertal mätetal att förhålla sig till vid framställandet av en VSM. Tidsaspekten
är avgörande och samtliga tider för respektive aktiviteter ska samlas in under detta steg
(Martin & Osterling, 2014). Vid framställandet av denna studie kommer cykeltid samt
ledtid beröras. Cykeltid avser den tid en aktivitet tar från det att aktiviteten påbörjas till
dess då aktiviteten är avslutad, vilket är när samma aktivitet kan upprepas (Ljungberg &
Larsson, 2012). Ledtid avser den tid det tar från ett behov uppstår till dess behovet är
tillfredsställt, det vill säga från att en process påbörjas till dess processen är fullbordad
(Björklund, 2012).
4. Addera detaljer till kartan

I detta steg menar Martin och Osterling (2014) att ytterligare information skrivs ut på
kartan. Informationen kan bestå av leverantörers namn, hur mycket som levereras samt
när det sker.
5. Summering av kartan

Det sista steget i framställandet av en illustration av det nuvarande tillståndet är att
sammanställa kartan. De tidigare stegen förs samman och bildar en VSM. I detta steg
summeras de tider som identifierats till total cykeltid samt total ledtid. Total cykeltid
illustrerar värdeflödets totala arbetsinsats räknat i tid. Total ledtid beskriver den
sammanlagda ledtiden (Martin & Osterling, 2014). Genom att ställa dessa mätetal i
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relation till varandra visar måttet hur stor del av den totala tiden som aktivt används
(Ljungberg & Larsson, 2012). Activity ratio (Ar) visar i procent hur stor del av tiden då
aktivt arbete sker. illustrerar hur activity ratio beräknas (Martin & Osterling, 2014).
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑

Figur 7 – Activity ratio-formel (Martin & Osterling, 2014)
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3.1.3.2 Symboler för VSM
Figur 8 illustrerar de symboler som Tapping (2007) presenterar.
Symbol

Förklaring
Aktivitet

Delad aktivitet där flertalet flöden är schemalagda

Egenskaper av aktiviteten

Extern part, till exempel en underleverantör eller en kund

Databas, datorinteraktion
Manuellt informationsflöde där pilens riktning även visar
flödets riktning
Elektroniskt informationsflöde där pilens riktning även
visar flödets riktning
Undantag eller störningar
Manuell kontroll och beslutsfattande av behov

En arbetare, operatör som är tilldelad viss uppgift
Figur 8 – Symboler vid Value Stream Mapping (Tapping, 2007, ss. 157-158)
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3.2 Empiri
I empiriavsnittet för den första problemformuleringen presenteras de aktiviteter som är
kopplade till ProfilGruppens transportbokningsprocess.
3.2.1 ProfilGruppens transportbokningsprocess
De aktiviteter som har identifierats tillhöra och därmed utgöra ProfilGruppens
transportbokningsprocess är registrering av kundorder, identifiering av kundorder,
orderbevakning, informationsöverföring, orderläggning till transportör, orderbekräftelse
samt arkivering av orderbekräftelse för transport.7

3.2.1.1 Registrering av kundorder
Aktiviteten registrering av kundorder genomförs av ProfilGruppens innesäljare som en
konsekvens av att en kund har placerat ny order hos ProfilGruppen. Innesäljaren ansvarar
dels för att kundens order registreras i företagets affärssystem och för att sköta kontakten
med kunden under orderns förlopp. När kunden kontaktar ProfilGruppen för att placera
en order så sker den initiala kontakten via mail. När kunden kommit i kontakt med
innesäljare och placerat sin order är det innesäljarens uppgift att överföra den information
som kunden har delgett till företagets affärssystem. Denna arbetsuppgift varierar i
omfattning och tidsåtgång beroende på hur mycket befintlig data i affärssystemet som
kan användas vid registreringen av kundordern. Detta innebär exempelvis att en order
ifrån en för ProfilGruppen redan befintlig kund genomförs med mindre insats och
tidsåtgång än om innesäljaren behöver registrera kundspecifik information. På samma sätt
tar det kortare tid för innesäljaren att registrera en kundorder som avser en redan befintlig
försäljningsartikel än om en ny artikel måste skapas för att färdigställa registreringen av
kundorder. När information gällande nya kunder eller artiklar registrerats så sparas denna
information i företagets affärssystem, vilket gör att efterkommande orderregistreringar
för samma kunder eller artiklar kan genomföras på kortare tid. En del order består av både
befintliga artiklar och kunder och har därmed en obefintlig tidsåtgång medan andra order
kräver registrering av ny information så uppgår den genomsnittliga tiden för registrering
av en enskild kundorder till cirka tre minuter. Kunden delges även vid denna aktivitet om

7

Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
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när leverans av profiler kommer ske baserat på en automatisk uträkning för vad för typ
av profiler som ordern berör. 8
När en kundorder fullständigt registrerats i ProfilGruppens affärssystem blir den
information som innesäljaren registrerat tillgänglig dels för de producerande enheterna
på ProfilGruppen men även för företagets transportbokare. Informationen skickas inte
direkt från innesäljaren till de övriga enheterna utan registreras endast i affärssystemet
utan ytterligare insats från innesäljaren. Den direktkontakt som sker mellan innesäljaren
har med transportbokare är om någon form av avvikelse eller tveksamhet uppstår gällande
specifik order. Det kan exempelvis innebära att säljaren önskar tidigarelägga en transport
i enlighet med en kunds önskemål. Den kontakt som sker mellan innesäljare och
transportbokare sker främst via mailkorrespondens.9

3.2.1.2 Identifiering av kundorder
När en kundorder registrerats av innesäljaren lämnas ansvaret för ordern över till
företagets producerande enheter samt ProfilGruppens transportbokare. Dessa avdelningar
ansvarar själva för att aktivt söka efter den information som innesäljaren registrerat i
företagets affärssystem. De producerande enheterna använder informationen för att
påbörja produktion vilket inte en del av transportbokningsprocessen men likväl något som
transportbokarna på ProfilGruppen måste ta hänsyn till. Transportbokarna på
ProfilGruppen har som yttersta ansvar att boka transporter till företagets kunder efter det
att produktion av aluminiumprofiler slutförts. För att på ett fungerande sätt kunna
genomföra en transportbokning från den producerande enhet där kundordern färdigställts
ut till respektive kund krävs förberedande arbete. Dessa förberedelser påbörjas då en
transportbokare på ProfilGruppen öppnar leveransöversiktsfunktionen i ProfilGruppens
affärssystem. Leveransöversikten är en sammanställning av samtliga order som inte
färdigställts och eller inte levererats. De order som återfinns leveransöversiktsfunktionen
presenteras i kronologisk ordning beroende på vilken order som ska levereras tidigast. En
transportbokare

på

ProfilGruppen

identifierar

orderregistrering

genom

att

i

leveransöversikten manuellt skriva vilken avdelning transportbokaren arbetar på samt
söka i systemet om det är en inrikes eller utrikes kundorder. Själva aktiviteten
identifiering av orderregistrering består av en sökning i företagets affärssystem, men det

8
9

Intervju med Bernis Köppen, innesäljare på ProfilGruppen AB, 2015-04-02
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-10
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kan även innebära ändringar av vissa sökvariabler. 10 Efter observation av aktiviteten har
tidsåtgången för identifiering av orderregistrering beräknats till att i genomsnitt vara 10
sekunder.11
3.2.1.3 Orderbevakning
ProfilGruppens transportbokare arbetar på en veckobasis. De orders som behandlas av
transportbokaren under en vecka är schemalagda att transporteras under den
nästkommande veckan. För att kunna avgöra huruvida en specifik kundorder kan
levereras som utlovat så krävs att transportbokaren kontrollerar att det är möjligt för
företaget att färdigställa produktionen i tid. Denna kontroll genomförs kontinuerligt och
innebär att transportbokaren på ProfilGruppen genomför en sökning i företagets
affärssystem. Denna sökning avser produktionens fortlöpande och hur det förhåller sig
till planeringen för produktionen. Denna kontroll syftar till att förutse eventuella
förseningar och därmed kunna anpassa de bokade transporterna efter det datum då
produktionen beräknas vara färdig. Ansvaret för att transporten och produktionens
färdigställande ligger hos transportbokaren då den producerande enheten inte har som
uppgift att meddela hur produktionen fortlöper utan det är upp till andra avdelningar att
själva följa förloppet i företagets affärssystem. Om transportbokaren identifierar en
försening som riskerar att resultera i en konflikt mellan produktionens färdigställande och
den tidsplan som styr transportbokning kontaktar transportbokaren den producerande
enheten för att skaffa sig en uppfattning gällande när produktionen förväntas vara
producerad. Om eventuell försening är omfattande tar transportbokaren kontakt med
innesäljaren som i sin tur tar kontakt med kunden för den specifika ordern och meddelar
att leveransen riskerar att genomföras senare än det utlovade datumet.12

3.2.1.4 Informationsöverföring
När transportbokare identifierat att en kundorder är färdigproducerad så inkluderas denna
order i något som ProfilGruppen kallar för en lastlista. Lastlistan består av de kundorder
som ska transporteras nästkommande dag. Lastlistan innehåller även information
gällande vilken kund som ska ha respektive order samt vart respektive kund är
lokaliserad. I lastlistan inkluderas även orderspecifik information som exempelvis vilka
artiklar som ingår, vilken volym som ska skickas samt hur materialet är emballerat.
10

Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-10
Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
12
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-10
11
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Avslutningsvis innefattar lastlistan även ProfilGruppens medleverantörer, artikelnummer
samt ProfilGruppens interna ordernummer som är kopplade till företagets kundorder.13
Aktiviteten informationsöverföring innebär att transportbokare tar information från
ProfilGruppens

affärssystem

samt

från

ProfilGruppens

produktionssystem.

Informationen förs manuellt över till det som ska utgöra dagens lastlista.14
När lastlistan är färdigsummerad förs den över från företagets affärssystem till ett av
tilläggssystemet. I detta specifika tilläggssystem är även Schenker integrerat i. Ur
tilläggssystemet skrivs de följesedlar och fraktsedlar som tillhör transporten ut.

15

Aktiviteten informationsöverföring tar i genomsnitt 5 minuter att genomföra per
kundorder. Därmed räknas alltså både den tiden det tar att gå till och från skrivaren som
befinner sig 10 meter från transportbokaren kontor samt den tiden det tar att föra över en
kundorders specifika information mellan affärssystemet och tilläggssystemen.16

3.2.1.5 Orderläggning till transportör
Nästa steg i transportbokningsprocessen är att ProfilGruppens transportbokare placerar
en order för transport hos ProfilGruppens speditör Schenker.17 Orderläggningen
genomförs genom att ProfilGruppens transportbokare aktivt skickar lastlistan till
Schenker via fax eller mail. Lastlistan fyller funktionen som transportbokningsorder. 18,
19

ProfilGruppen bokar transport dagen innan leverans ska gå ut till kund och genomförs en
gång per dag. Transportbokare har fram till klockan 14:00 på sig att boka nästkommande
dags transporter. En bokning som registreras efter utsatt tid kräver att ProfilGruppens
transportbokare måste ta kontakt med Schenker via telefon eller mail för att försöka få in
önskad order i ett redan planerat transportflöde. Aktiviteten är en delad aktivitet som
eftersträvas att endast genomföras en gång per dag. Efter observation och tidsstudier tar
det transportbokaren i genomsnitt 30 sekunder att genomföra denna aktivitet för en
order.20

13

Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-08
Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
15
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-10
16
Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
17
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-08
18
Intervju med Kent Petersson, säljare på Schenker, 2015-04-10
19
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-08
20
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-08
14
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3.2.1.6 Kontroll
Transportbokaren kontrollerar så varje order har en frakt- och följesedel. För en order
tar detta cirka 10 sekunder.21
Transportbokaren
3.2.1.7 Orderbekräftelse
ProfilGruppen får ett OK från deras kontrakterade speditör Schenker genom ett mail med
den aktuella lastlistan bifogad.22 Efter observation och tidsstudier tar det transportbokaren
i genomsnitt 10 sekunder att genomföra denna aktivitet.23
Schenkers transportplanerare identifierar den lastlista som skickats från transportbokarna
på ProfilGruppen via mail. Informationen i lastlistan är strukturerad på ett sådant sätt att
den kan utnyttjas av Schenkers transportplanerare direkt utan ytterligare bearbetning.
Schenker har direkt tillgång till den information som ProfilGruppens transportbokare
tidigare

fört

över

från

ProfilGruppens

affärssystem

till

det

gemensamma

fraktsedelsprogrammet.24

3.2.1.8 Arkivering av orderbekräftelse av transport
Arkivering av orderbekräftelse av transport

är

den

sista

aktiviteten

för

transportbokningsprocessen. Det innebär att den utskrivna lastlistan arkiveras i en pärm.
Även följe- och fraktsedeln genomgår denna process. Efter observation och tidsstudier
tar det transportbokaren i genomsnitt 3 minuter att genomföra denna aktivitet.25

21

Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-05-12
23
Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
24
Intervju med Kent Petersson, säljare på Schenker, 2015-04-10
25
Observation under genomförd processpromenad, 2015-04-10
22
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3.3 Analys
I analysavsnittet för den första problemformuleringen definieras ProfilGruppens
transportbokningsprocess. Vidare presenteras en Value Stream Mapping av
ProfilGruppens transportbokningsprocess.
3.3.1 ProfilGruppens transportbokningsprocess
På företaget ProfilGruppen finns det ingen

tydlig

definition

av

vad

transportbokningsprocessen innebär och påvisar att funktionen är något som inte har en
vetenskaplig förankring utan snarare är något som har "växt fram"26. Ljungberg och
Larsson (2012) påvisar vikten av att följa samma definition av en process för att inte ha
olika fokus. I studien kommer därför ProfilGruppens transportbokningsprocess definieras
i enlighet med Ljungberg och Larsson (2012) som ett repetitivt använt nätverk av i
ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett givet
behov skapa det värde som tillfredsställer behovet. Definitionen av en process Ljungberg
och Larsson (2012) anger styrks av Paradiso och Cruichshank (2007).
Ljungberg och Larsson (2012) samt Keller och Jacka (1999) beskriver hur en process har
en

tydlig

start-

och

slutpunkt.

Jonsson

och

Mattsson

(2012)

beskriver

anskaffningsprocessens startpunkt som när materialbehov identifierats. Startpunkten för
ProfilGruppens transportbokningsprocess är därmed i enlighet med Jonsson och Mattsson
(2012) samt Ljungberg och Larsson (2012) när behov av en transport uppstår. Behov av
transport uppstår när en ny kundorder registrerats i ProfilGruppens affärssystem.27 Vidare
menar Ljungberg och Larsson (2012) samt Jonsson och Mattsson (2012) att en process
avslutas när det identifierade behovet är tillfredsställt och leverans är mottagen och
godkänd. För ProfilGruppen är slutpunkten därmed när efterfrågan av en transport möts
i form av att transportbokning bekräftats och kund blir meddelad när transport av profiler
kommer ske.28
ProfilGruppens transportbokningsprocess fyller ett internt likväl som ett externt
kundbehov då processen kopplar samman de interna tillverkande enheterna med
företagets slutkund som vill få tillgång till de profiler som ingår i deras order. Enligt
Ljungberg och Larsson (2012) verkar stödprocesser för att företags kärnprocesser ska
kunna operera utan störningar. Transportbokning kan därför ses som en stödprocess då

26

Introducerande möte med Fredrik Hasselby, strategisk inköpare på ProfilGruppen AB, 2015-01-22
Intervju med Bernis Köppen, innesäljare på ProfilGruppen AB, 2015-04-02
28
Intervju med Bernis Köppen, innesäljare på ProfilGruppen AB, 2015-04-02
27
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processen i enlighet med Bergman och Klefsjö (2012) även syftar till att tillhandahålla
andra processer med resurser.

3.3.2 Value Stream Mapping av ProfilGruppens transportbokningsprocess
Studien syftar till att kartlägga värdeflödet i ProfilGruppens transportbokningsprocess
och därför kommer en VSM utföras då en VSM enligt Rother och Shook (2003) ämnar
att kartlägga företags värdeflöde. Det är viktigt att medarbetarna på ProfilGruppen då det
enligt Ljungberg och Larsson (2012) synliggör eventuella problem och missförstånd som
kan finnas mellan olika delar samt ger det en förståelse för hur de olika avdelningarna är
kopplade till varandra då de även påverkar varandra på ett eller annat sätt. Ljungberg och
Larsson (2012) samt Jonsson och Mattsson (2012) menar att endast ett fåtal personer har
förståelse för hur vissa processer är utformade. En kartläggning skulle vidga antalet
medarbetare som får ta del av den övergripande förståelsen samt ge förståelse för hur
enskilda aktiviteter bidrar till kundvärde i enlighet med Ljungberg och Larsson (2012).
VSM är samtidigt ett verktyg som enligt Rother och Shook (2003) samt Seth, Seth och
Goel (2008) möjliggör att slöseri kan identifieras i en kartlagd process, vilket studien
avser identifiera i senare kapitel.
Studiens VSM kommer kartlägga ProfilGruppens transportbokningsprocess vilket är en
administrativ process då det i enlighet med Keyte och Locher (2008) inte sker någon
fysisk tillverkning, utan att processen istället verkar för att stödja företagets behov.
Administrativa processer är enligt Keyte och Locher (2008) till stor del
informationsbaserade och det är därför viktigt att använda ett verktyg som förutom
materialflöde även lägger stor vikt och fokus på informationsflödet, något som VSM gör.
Rother och Shook (2003) hävdar även att informationsflödet i vissa tillfällen kan vara av
större vikt att kartlägga än vad det materiella flödet är. Det är viktigt att inte förbise
administrativa processer enligt Keyte och Locher (2008), något som tillverkande företag
ofta tenderar att göra. Vidare menar Keyte och Locher (2008) att administrativa processer
skiljer sig från producerande processer då informationsflödet i administrativa processer
är mer löst strukturerade. Den lösa strukturen medför att ordningsföljden i värdeflödet är
informell vilket kan försvåra kartläggningen i en VSM. Detta gör det svårt genomföra en
kartläggning då vissa administrativa aktiviteter enligt Keyte och Locher (2008) även
stödjer flera värdeflöden.
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Rother och Shook (2003) belyser även en annan svårighet vid kartläggning av en VSM
vilket är att totala värdeflöden kan sträcka sig utanför det studerade företagets gränser.
Rother och Shook (2003) rekommenderar att endast följa det värdeflöde som befinner sig
inom det egna företagets gränser. Rother och Shook (2003) menar även att en
kartläggning av ett värdeflöde som sträcker sig utanför det egna företaget är komplicerat.
Initierande vid studiens framställande inkluderades utomstående parter vilket
möjliggjorde att det totala värdeflödet för ProfilGruppens transportbokningsprocess
kunde studeras och kartläggas.

3.3.2.1 Produktfamilj
Den första fasen i en VSM är enligt Keyte och Locher (2008) att välja den produktfamilj
som kartläggningen avser följa. ProfilGruppen har endast en produktfamilj då samtliga
produkter

är

aluminiumprofiler.

Vidare

stödjer

transportbokningsprocessen

ProfilGruppens produkter genom att boka transport. Samtliga transporter som bokas till
inhemska kunder är lastbilstransporter29, vilket indikerar att endast en produktfamilj
existerar för den studerade processen. I enlighet med Keyte och Locher (2008) kan
därmed endast en typ av produktfamilj studeras. Att endast en produktfamilj finns gör att
det blir tydligt att följa den avsedda produktgruppen som Rother och Shook (2003)
önskar.
Studien kommer genomföras på vad Keyte och Locher (2008) benämner den
tvärfunktionella nivån. Detta då den tvärfunktionella nivån syftar till att studera
arbetsflödet i en specifik process vilket även studien avser. Efter vald nivå intervjuades
flertalet medarbetare på ProfilGruppen samt medarbetare i externa parter för att i enlighet
med Tapping (2007) samla in data vid påbörjandet av en VSM.

3.3.2.2 Illustrering av det nuvarande tillståndet
Den andra fasen i utförandet av en VSM menar Keyte och Locher (2008) är att illustrera
ProfilGruppens nuvarande tillstånd, det vill säga att illustrera en nulägeskarta av den
studerade processen. Studiens tillvägagångssätt har strukturerats efter Martin och
Osterlings (2014) kartläggningsaktiviteter.

29

Introducerande möte med Fredrik Hasselby, strategisk inköpare på ProfilGruppen AB, 2015-01-22
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Första processpromenaden
Ljungberg och Larsson (2012) menar att information för att genomföra en kartläggning
kan tas fram på olika sätt. För studiens kartläggning av ProfilGruppens
transportbokningsprocess har därför semistrukturerade intervjuer tillsammans med
ostrukturerade observationer legat till grund för den empiriska datainsamlingen. De
ostrukturerade observationerna har genomförts i enlighet med Martin och Osterlings
(2014) processpromenader för att följa processens värdeflöde och få en övergripande
förståelse för de aktiviteter som ingår.
Kartan layout
Vid utförandet av VSM ritades nulägeskartan för hand på papper i enlighet med Rother
och Shook (2003) samt Keyte och Locher (2008) där startpunkt är åt vänster och slutpunkt
är åt höger. Mellan start- och slutpunkt illustrerades de aktiviteter som identifierats under
empiriinsamlingen med hjälp av de symboler som Tapping (2007) presenterar. Initialt
illustrerades endast värdeflödets grundläggande aspekter i enlighet med Martin och
Osterling (2014). Vidare har aktiviteterna i den studerade processen namngetts utefter
respondenternas beskrivning samt i enlighet med Ljungberg och Larsson (2012). Namnen
på aktiviteterna har därför fått namn som inte kan förknippas med befintliga funktioner
utan bygger snarare på vad som faktiskt sker i respektive aktivitet. Aktiviteterna som har
identifierats har i kartläggningen lagts på en detaljerad nivå i syfte för att kunna ge en
tydlig förståelse för vad som sker i processen, något som Paradiso och Cruickshank
(2007) samt Ljungberg och Larsson (2012) belyser.
Andra processpromenaden
Efter det första utförandet av nulägeskartan genomfördes ytterligare empiriinsamling där
fokus ligger på att identifiera detaljer enligt Martin och Osterling (2014). Martin och
Osterling (2014) menar även at det är under denna processpromenad samtliga tidsaspekter
för respektive aktivitet ska samlas in. Keyte och Locher (2008) argumenterar för att
tidsaspekten bör byggas på medarbetares uppskattningar snarare än på tidsstudier vad
gäller

administrativa

processer.

ProfilGruppens

transportbokningsprocess

har

identifierats som en administrativ process och tidsaspekterna för respektive aktivitet
kommer byggas på berörda medarbetares uppskattningar. De tidsaspekter som kommer
behandlas i kartläggningen för ProfilGruppens transportbokningsprocess är cykeltid och
ledtid.
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Addera detaljer till kartan
I detta steg menar Martin och Osterling (2014) att nulägeskartan kompletteras med
detaljer om tidsaspekter samt korrigerades kartans utformning vilket kartan gjorts genom
att illustrera de olika aktiviteternas symboler som Tapping (2007) presenterat.
Summering av kartan
Slutligen summerades kartan i enlighet med Martin och Osterling (2014).

3.4 Slutsats
Figur

9

presenterar

den

nulägeskarta

transportbokningsprocess.
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som

framställts

för

ProfilGruppens

ProfilGruppen

Extern
Produktionsbearbetnings- anläggning
anläggning

Registrering av
kundorder
CT
3 min

CT 3 min

Extern kund

35 kundorder
per dag

Identifiering av
kundorder
CT
10 s

Informationsöverföring
CT
5 min

Orderläggning
till transportör
CT
30 s

Orderbekräftelse
CT
10 s

Kontroll
CT

Arkivering av
orderbekräftelse
CT
3 min

CT 10 s
CT 10 s

CT 5 min
CT 10 s

10 s

CT 30 s
CT 3 min

Total CT: 4 h, 49 min, 30 s
Total LT: 6 h, 30 min
AR: 74 %

Figur 9 – Nulägeskarta av ProfilGruppens transportbokningsprocess
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4 Vilka typer av slöseri kan identifieras samt vad orsakar
respektive

slöseri

i

ProfilGruppens

transportbokningsprocess med avseende på transport till
inhemska kunder?
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram samt den empiri som använts för
att besvara den andra problemformuleringen. Vidare följs detta av en analys och en
slutsats som besvarar den andra problemformuleringen som sedan utgör grunden för den
tredje problemformuleringen.

4.1 Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen för den andra problemformuleringen presenteras
begreppet slöseri och dess kategorier.
4.1.1 Slöseri
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) samt Hines och Rich (1997) syftar lean till att
eliminera eller i alla fall reducera slöseri i företag. Vidare presenterar Ljungberg och
Larsson (2012) att det finns olika typer av slöseri, vilka har de japanska benämningarna
muda, mura och muri. Muda syftar till slöseri som innefattar samtliga aktiviteter som inte
tillför något högre värde vilka kan delas in i nödvändiga samt icke nödvändiga för att
systemet ska kunna fungera. Vidare syftar mura till slöseri på grund av ojämnheter och
variation medan muri är slöseri som är orsakat av överbelastning av människor, utrustning
och system (Ljungberg & Larsson, 2012).
Bergman och Klefsjö (2012) påvisar vikten av att förstå vilket värde som skapas och att
det samtidigt är viktigt att förstå hur slöseri kan identifieras för att sedan elimineras.
Ramesh och Kodali (2011) presenterar sju kategorier för typer av slöseri. Kategorierna är
överproduktion, lagerhållning, defekter, onödiga rörelser, överarbete, transport samt
väntan. Bergman och Klefsjö (2012) samt Ljungberg och Larsson (2012) presenterar även
två kategorier utöver de som Ramesh och Kodali (2011) presenterar vilka är slöseri på
grund av inkorrekta processer samt slöseri av outnyttjad kunskap hos medarbetarna.
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4.1.1.1 Överproduktion
Överproduktion syftar till produkter som är färdiga innan de efterfrågas. I begreppet lean
eftersträvas en princip om att ett sug efter produkter ska finnas i företaget. När ett företag
producerar för mycket och för fort räknas det som slöseri från överproduktion. Produkter
som tillverkas som inte direkt kommer till kund eller som ligger och väntar på kunder
skapar inget värde och räknas som slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). Ljungberg och
Larsson (2012) samt Hines och Rich (1997) anser att överproduktion är den värsta formen
av slöseri då företaget producerar någon som ingen har beställt alternativt att företaget
producerar tidigare än vad som efterfrågas. Överproduktion bidrar även till annan form
av direkt och indirekt slöseri (Ljungberg & Larsson, 2012).
English (2005) menar att överproduktion uppkommer på grund av rädslan att brist på
produkter ska uppstå. English (2005) menar även att överproduktion leder till ökade
kostnader för företaget vad gäller lager, men även ökade kostnader för tillverkning då
efterfrågan inte motsvarar det som tillverkats. Det resulterar i att produkter måste slängas
eller säljas till ett lägre pris. Överproduktion av information kan delas in i tre kategorier.
Kategorierna är överflödiga system, dubbla poster och dold information om produktion.
Överflödiga system

English (2005) menar att endast ett system behövs i ett företag och att antalet system
utöver just ett system räknas som slöseri från överproduktion. En anledning till att flertalet
system kan återfinnas i ett och samma företag menar English (2005) är på grund av att
företag verkar vertikalt.
Dubbla poster

Överproduktion av information kan även innebära att samma information återfinns flera
gånger i samma system. Det kan exempelvis vara en person, en plats eller en produkt. En
anledning till att överproduktion av dubbla poster uppstår kan enligt English (2005) vara
då samma kund återfinns två gånger i systemet. Det gör det svårt att veta hur många
kunder som företaget har samtidigt som det är svårt att veta vilka kunder som beställer
mest från företaget. Det kan vara tidsödande att återställa detta fel samtidigt som företaget
kan riskera att slå samman två olika kunder (English, 2005).
Dold information om produktion

Medarbetare i produktionen kan tycka att företagets informationssystem inte är tillräckligt
för att kunna utföra arbetet korrekt. Det kan leda till att medarbetarna utvecklar ett eget
system som inkluderar all den information som behöver vid produktion (English, 2005).
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English (2005) menar att denna information är slöseri då medarbetarna lägger tid på att
utveckla den snarare än att producera vilket därmed inte bidrar till något högre värde för
kunde.

4.1.1.2 Lagerhållning
Onödig lagerhållning syftar till produkter som väntar i lager. Extra enheter i lager innebär
även extra kostnader av lager (Bergman & Klefsjö, 2012). Lager av färdiga produkter
eller komponenter är enligt English (2005) inte värde utan endast en kostnad. Lager
genererar kostnader i form av plats och resurser att förflytta produkterna samtidigt som
det kan leda till att produkter måste slängas om dem överstiger företagets maximala
lagringstid eller om det inte finns en efterfrågan på den specifika produkten (English,
2005). Slöseri på grund av onödig lagerhållning av information är enligt English (2005)
skenande i de flesta verksamheter då flertalet IT-system håller samma typ information.
English (2005) hävdar att stora företag i genomsnitt lagrar samma information tio gånger
utan att inkludera strategiska databaser eller dold information för produktion, vilket
innebär att 90 procent av det operationella data räknas som slöseri på grund av onödig
lagerhållning.

4.1.1.3 Defekter
Produktion som leder till defekta produkter är direkt slöseri. För att återställa produkters
defekter krävs resurser för att justera felen (Bergman & Klefsjö, 2012; English, 2005).
English (2005) menar att vissa defekta produkter inte går att återställa och blir därför ett
direkt slöseri av material. Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012) att kontroller som
genomförs för att upptäcka defekter är även slöseri av resurser då det inte skapar värde.
English (2005) hävdar att slöseri på grund av defekter även kan syfta till att felaktig
information produceras i företaget. Det kan bero på att felaktig information tagits emot,
att informationen blivit felaktigt modifierad eller att det inte finns en process som
uppdaterar informationen och ser till att den stämmer. Slöseri uppstår när medarbetare
måste spendera tid att söka efter information som saknas eller som är felaktig. Slöseri
uppstår även när medarbetare inte kan lita på eller komma åt data i databasen. Det kan
leda till att medarbetarna utvecklar ett eget system som innehåller korrekt information
som utgör dold information om produktion (English, 2005).
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4.1.1.4 Onödiga rörelser
Förflyttningar av produkter eller personal skapar inget värde. Varje onödig förflyttning
en medarbetare utför räknas till slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). Onödiga rörelser
uppstår när maskiner, material och medarbetare är suboptimerade och orsakar längre
sträckor

än nödvändigt

för att

kunna utföra

arbetet.

Onödiga

rörelser i

informationsprocesser uppstår när mer information än nödvändigt måste tillföras i
systemet eller när information fylls i på ett formulär och som sedan en annan part för in i
systemet (English, 2005).

4.1.1.5 Överarbete
Med överarbete avses aktiviteter som ingen begärt eller som ingen är villig att betala för,
det vill säga något som inte behövs för att tillfredsställa kunden (Ljungberg & Larsson,
2012; English, 2005). English (2005) menar att slöseri från överarbete av information
inkluderar när flertalet registreringspunkter samlar in samma eller liknande information.
Endast en registrering av information borde räcka. Företag som köper ett mjukvarupaket
som innehåller funktioner som inte efterfrågas utgör slöseri av denna sort. Information
som samlas in manuellt för att vid ett senare tillfälle föras in i informationssystemet via
annan part är även det slöseri. English (2005) tar även upp produktion av rapporter som
inte längre är användbara samt kontroll av att information är korrekt som slöseri i form
av överarbete. Program som hämtar och transformerar information från ett system till ett
annat system samt information som medarbetare utvecklat för att kunna utföra ett arbete
är även det slöseri.

4.1.1.6 Transport
Transporter i sig skapar inget värde och kan ses som direkt slöseri. Vissa transporter är
dock nödvändiga vid framställandet av en produkt och bör därför inte elimineras utan
snarare reduceras (Hines & Rich, 1997). Transporter är resurskrävande och adderar tid på
en produkts ledtid (Bergman & Klefsjö, 2012). Transport av information avser när
information flyttas från ett system till ett annat system (English, 2005). Förflyttningen ger
inget ökat värde utan utgörs endast av medförda risker så som att fel kan uppstå i samband
med förflyttningen (English, 2005; Hines & Rich, 1997).
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4.1.1.7 Väntan
Till slöseri på grund av väntan räknas både produkter och delar av produkter som väntar
på att en arbetscykel ska avslutas (Bergman & Klefsjö, 2012). Medarbetare som väntar
på material för att färdigställa en produkt eller som väntar på information för att kunna ta
ett beslut spenderar onödig tid i väntan (English, 2005; Hines & Rich, 1997). Inget värde
skapas då medarbetare och produkt måste vänta på resurs i form av verktyg eller
materialinformation. Det skapas heller inget värde då personal och produkt väntar på
nästa steg i processen, det vill säga att köbildning skapas. All form av köbildning räknas
som slöseri och skapar inget värde (Bergman & Klefsjö, 2012). Väntan innebär enligt
Ljungberg och Larsson (2012) improduktiv tid då material inte anlänt, information saknas
eller på grund av att en grupp av medarbetare väntar på att en person inte kommer i tid.

4.1.1.8 Inkorrekta processer
En process som tillverkar produkter som inte uppfyller ställda krav eller som kräver
justeringar skapar inte värde och är en form av slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). Slöseri
som är ett resultat av inkorrekt information uppstår generellt i samband med att slöseri på
grund av korrigering av defekter uppstår, det vill säga att slöseri av inkorrekta processer
kan ses som en följd till slöseri på grund av korrigering av defekter (English, 2005).

4.1.1.9 Outnyttjad kunskap hos medarbetare
Genom att inte engagera eller lyssna på medarbetarna kan potentiella förbättringar och
lärmöjligheter gå förlorade. Det kan även leda till att tid går förlorad. Denna punkt av
slöseri har tidigare inte funnits med som en typ av slöseri men har under senare tid
identifierats som slöseri och är minst lika viktigt att eliminera som övriga typer av slöseri
(Bergman & Klefsjö, 2012).

4.1.2 Ishikawadiagram
Det är viktigt att förstå varför problem uppstår för att kunna arbeta mot att reducera och
eliminera dem (Ljungberg & Larsson, 2012). Ishikawadiagram är ett verktyg som syftar
till att identifiera orsaker till problem, vilket görs genom ett så kallat orsak-verkandiagram. Diagrammet beskriver först vilka typer av orsaker som förekommer till
problemet (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta görs genom att dra en pil som pekar åt
höger, vilket ska illustrera där problemet ligger, följt att andra pilar pekar mot den första
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pilen. Efter de nya pilarna beskrivs vilken orsak pilen står för (Ishikawa, 1985). Nästa
steg är att sedan beskriva orsakerna mer detaljerat för att på så sätt identifiera
grundorsaken till det befintliga problemet (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta görs genom
att dra fler pilar till de först identifierade orsakerna (Ishikawa, 1985). Följande upprepas
till dess att samtliga orsaker identifierats och finns illustrerade i diagrammet (Bergman &
Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) hävdar att genom att använda sig av att ställa
fem varförfrågor så kan grundorsaken identifieras. Figur 10 illustrerar ett exempel på ett
Ishikawadiagram.
Orsak 1

Orsak 2

Problem

Orsak 3
Figur 10 – Ishikawadiagram (Ishikawa, 1985)
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4.2 Empiri
I empiriavsnittet för den andra problemformuleringen presenteras det empiriska material
som framtagits under observation och intervjuer som genomförts för att identifiera slöseri
i ProfilGruppens transportbokningsprocess.
4.2.1 Slöseri i ProfilGruppens transportbokningsprocess
Inom ramarna för ProfilGruppens transportbokning hämtas information ifrån och förs in
i, samt bearbetas information i ett grundläggande IT-system som sedan har sammanlagt
åtta olika tilläggssystem som fyller diverse olika funktioner. Formula är överordnat
tilläggssystemen och anses fungera som ProfilGruppens grundläggande affärssystem.30,
31

Formula kommer refereras till som ProfilGruppens affärssystem samt kommer
tilläggssystemen att betraktas som just tillägg och stödfunktioner. En av anledningarna
till att Formula betraktas som det huvudsakliga och överordnade affärssystemet är för att
det är i detta IT-system som kundorders och då sedermera information som är nödvändig
för genomförandet av exempelvis produktion återfinns.32
Det grundläggande affärssystemet är det som används till störst del och har kompletterats
upp med systemtillägg som ytterligare ökar omfattningen och användningsområdet.
Anledningen till att dessa tilläggssystem införskaffats och inkluderats i de systemstöd
som används inom transportbokningsprocessen är för att de ursprungliga funktionerna
inte har kapacitet att hantera samtliga funktioner som krävs för att upprätthålla den
dagliga verksamheten. De tillägg som inkluderats i systemstödet är samtliga kompatibla
med affärssystemet men betraktas som separata IT-system som syftar dock till att
komplettera affärssystemet.33, 34
När en kund placerar en order till ProfilGruppen skapas denna order i affärssystemet och
fylls sedan på med all den information som tillhör respektive order. När produktion sedan
påbörjas för en specifik kundorder blir informationen tillgänglig för fler avdelningar på
företaget. Detta innebär att när produktion påbörjas kan det identifieras av ProfilGruppens
transportbokare vilket gör att kundordern inkluderas i leveransöversikten. Hanteringen
påbörjas av att aktuella orders identifieras med hjälp av leveransöversiktsfunktionen.

30

Observation under genomförd processpromenad, 2015-05-12
Intervju med Fredrik Hasselby, säljare på ProfilGruppen AB, 2015-05-13
32
Observation under genomförd processpromenad, 2015-05-12
33
Observation under genomförd processpromenad, 2015-05-12
34
Intervju med Fredrik Hasselby, säljare på ProfilGruppen AB, 2015-05-13
31
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Efter att aktuella orders identifieras genomförs bevakning av hur produktion fortlöper.
Detta för att sedan genomföra bokning av transport för färdigproducerade kundorders.35,
36

I affärssystemet är det möjligt för transportbokaren att följa en specifik orders förlopp i
produktion och därmed förutse om transportbehov kommer uppstå inför planerad
tidsplan. Transporter för en specifik order genomförs enbart när det är helt säkert att
ordern är färdigställd och redo för transport nästkommande dag. Ett tillägg påvisar när en
specifik order inte följer den förväntade tiden och därmed riskerar att bli försenad. Detta
möjliggör för transportbokaren att se förseningar och är därmed medveten om vilken den
verkliga tidpunkten för färdigställande av produktion infaller. När en avvikelse från den
förväntade tidpunkten för färdigställande uppstår identifieras detta dels i företagets
affärssystem men det genomförs även en manuell kontakt mellan transportbokaren och
den avdelningen på vilken kundorder kommer att färdigställas för att kontrollera att den
specifika ordern faktiskt färdigställs nästkommande dag och då även blir redo att
transporteras. Syftet med denna kontakt är för att minimera risken för att transporter bokas
i onödan samt för att i största möjliga mån säkerställa att leverans genomförs till kund på
utsatt tid. Tidsförbrukningen för att få kontakt med rätt person för att kontrollera en
specifik orders status är tidsödande och tidsförbrukningen kan uppgå till mellan ett par
minuter om personen i fråga är tillgänglig men det kan även dröja upp till en halv
arbetsdag innan transportbokaren får ett slutgiltigt besked.37, 38
I transportbokningsprocessens aktivitet överföring av information sker manuell
informationsöverföring. Detta sker då viss information inte kan synkroniseras mellan
vissa tilläggssystem. Transportbokaren för då manuellt över information genom att avläsa
information i ett system och knappa in informationen i ett annat system för hand.39
När transporter bokas skapas följe- samt fraktsedlar till respektive kundorder baserat på
den information som registrerats för respektive order i affärssystemet. Denna information
kan exempelvis omfatta leveransdatum, volym som ska levereras samt till vilken adress
leveransen ska skickas. Utifrån denna information skapas sedan en fraktsedel i ett
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Observation under genomförd processpromenad, 2015-05-12
Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-10
37
Observation under genomförd processpromenad, 2015-05-12
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Intervju med Anneli Svensson, transportbokare på ProfilGruppen AB, 2015-04-10
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tilläggssystem som syftar till just hanteringen av fraktsedlar.40, 41 Tilläggssystemet som
hanterar fraktsedlar är en web-baserad funktion som är integrerad i ProfilGruppens
affärssystem men som även är integrerat med Schenker vilket gör att det fungerar som en
kontaktpunkt mellan företagen där ProfilGruppen tillgodoser Schenker med information
i form av fraktsedlar. Dessa fraktsedlar skapas baserat på information som återfinns i
ProfilGruppens affärssystem och i och med registreringen i tilläggssystemet återfinns
information som ingår i fraktsedeln i båda IT-systemen.42, 43
ProfilGruppen dokumenterar även information som är väsentlig för arbetet i
transportbokningsprocessen analogt. Den information som hanteras i utskrivet format
avser ofta lösningar som inte är enligt företagets vanliga rutiner. Detta kan exempelvis
avse speciella kunder eller artiklar där transporten inte kan hanteras av Schenker som är
den normala lösningen. Orsaker till att Schenker inte kan användas som speditör kan
exempelvis vara att materialet måste transporteras på ett sätt som tillhör ovanligheterna.
Detta resulterar i en ökad handpåläggning på informationen då arbetet frångår de vanliga
rutinerna samt ökar tidsförbrukningen för att kontrollera informationen då det tar längre
tid att söka information i en pärm än i företagets affärssystem. Att arbetet frångår de
vanliga rutinerna ökar även risken för att misstag och missförstånd ska uppstå. Detta kan
exempelvis orsakas av att sent erhållen information inte återfinns på en specifik order då
information erhålls efter att ordern placerats i pärmen och de anställda inte hittar rätt order
eller helt enkelt glömmer att lägga till informationen. ProfilGruppen har i dagsläget inga
rutiner för att säkerställa att information som registreras analogt uppdateras och
kontrolleras. Det är istället upp till den medarbetare som erhåller informationen att se till
att den analoga informationen uppdateras, något som tar längre tid än att uppdatera
information i affärssystemet. ProfilGruppen har valt att hantera information som avser
lösningar utanför företagets vanliga rutiner analogt eftersom inget av IT-systemens
funktioner syftar till att hantera den sortens transporter.44
Merarbete i transportbokningsprocessen kan orsakas av andra anledningar än att de
vanliga rutinerna frångås. En annan orsak till en ökad handpåläggning för en specifik
order kan bero på felaktig information för ordern. Information som är felaktig kan
exempelvis vara att leveransadressen inte stämmer eller att kunder har kommit med
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ytterligare eller ändrad information efter det att ordern har registrerats. Anledningen till
att informationen är fel kan bero på missförstånd med kunder och leverantörer, manuella
inmatningsfel eller att ny information inte delgivits rätt medarbetare vid rätt tidpunkt.
Situationer som dessa skapar ett situationer då medarbetare kan behöva kontrollera och
eventuellt korrigera så information stämmer.45
I ProfilGruppens transportbokningsprocess är medarbetarna till stor del beroende av att
tillhandahållen information håller hög kvalitet samt att den delges i tid. Transportbokare
på ProfilGruppen har inte möjlighet att själv skaffa sig all den information som krävs för
att upprätthålla transportbokningsprocessen vilket gör att de kan tvingas vänta på
nödvändig information. Detta sker främst när produktionsanläggningar inte delger
information gällande hur produktionen fortlöper i tid vilket i sin tur beror på att befintliga
rutiner frångås på produktionsanläggningarna.46
När en transportbokare ska skriva ut lastlistor, följesedlar och fraktsedlar måste
transportbokare lämna kontoret och gå till skrivaren som är cirka 10 meter bort.47 Under
denna tid har inte transportbokaren tillgång till sin arbetsstation. Skrivaren är vidare en
gemensam skrivare som används av flera medarbetare på ProfilGruppens kontor. 48
Transporbokarna betraktas som de mest kunniga på fraktoptimering hos ProfilGruppen.
Med fraktoptimering menas hur mycket en transport kan fyllas med. Vilket
leveransdatum som lämnas till kund bestäms däremot hos innesäljarna. När
leveransdatumet är bestämt korrigeras det inte efteråt. Detta kan skapa situationer då
ProfilGruppen behöver leverera order till exempelvis Norrland tre olika dagar på en vecka
när det egentligen kunde ha samlastats för transport på en gemensam lastbil.
ProfilGruppen betalar samtidigt Schenker för varje transport som sker.49
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4.2.2 Sammanfattning av empiri
Figur 11 sammanfattar de direkta typerna av slöseri som identifierats i ProfilGruppens
transportbokningsprocess.
Orsak till slöseri
 Överflödiga IT-system
 Samma information i flera system
 Förändring av information har inte registrerats
 Felaktig inmatning av information
 Längre avstånd än nödvändigt till resurser
 Manuella överföringar av information
 Säkerställa information
 Överföring av information mellan IT-system
 Beroende av försedd information
 Delade resurser
 Avsaknad av information
 Svårt att få tag på saknad information
 Transportbokare ej delaktiga i transportplanering
Figur 11 – Sammanfattning av identifierade orsaker till slöseri i ProfilGruppens transportbokningsprocess
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4.3 Analys
I analysavsnittet för den andra problemformuleringen kategoriseras de typer av slöseri
som identifieras i ProfilGruppens transportbokningsprocess.
4.3.1 Slöseri i ProfilGruppens transportbokningsprocess
Slöseri i transportbokningsprocessen kommer kategoriseras utefter Bergman och Klefsjö
(2012), Ramesh och Kodali (2011) samt Ljungberg och Larsson (2012). Kategorierna
som identifierats återfinns i ProfilGruppens transportbokningsprocess är överproduktion,
lagerhållning, defekter, onödiga rörelser, överarbete, transport, väntan, inkorrekta
processer samt outnyttjad kunskap hos medarbetare.
4.3.1.1 Överproduktion
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) samt Hines och Rich (1997) är överproduktion den
värsta formen av slöseri. Överproduktion bidrar även till att andra former av direkt och
indirekt slöseri uppstår (Ljungberg & Larsson, 2012). Överproduktion av information
kategoriserar English (2005) i tre underkategorier vilka är överflödiga system, dubbla
poster samt dold information om produktion.
Överflödiga system

English (2005) menar att ett företag endast behöver ett system och att ha fler system därför
räknas som överproduktion. ProfilGruppen använder affärssystemet Formula som det
grundläggande IT-systemet som berör företagets transportbokningsprocess samt
ytterligare åtta IT-system som fungerar som tillägg för att behandla information och
situationer som Formula inte kan hantera. Detta gör att ProfilGruppen använder mer än
ett system vilket enligt English (2005) betyder att företaget använder överflödiga system.
Dubbla poster

Med dubbla poster avser English (2005) att samma information återfinns på flertalet
poster i samma system. I ProfilGruppens affärssystem förekommer det inte att flertalet
poster innehåller samma information. ProfilGruppen har därav inte slöseri av
överproduktion av dubbla poster.
Dold information om produktion

Enligt English (2005) kan medarbetare finna det nuvarande informationssystemet
otillräckligt för att kunna utföra sitt arbete korrekt. När medarbetare spenderar tid på att
förmedla och hantera information på annat sätt än det tilltänkta ägnas alltså tid på något
som inte medför värde för kund. Det som inte medför värde för kund utgör slöseri. På
ProfilGruppen har inte dold information om produktion identifierats som slöseri av
överproduktion.
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4.3.1.2 Lagerhållning
Slöseri vid lagerhållning uppstår enligt Bergman och Klefsjö (2012) när onödig
information lagras. Lagerhållning av information som inte är nödvändig menar English
(2005) är när samma information återfinns i flertalet filer och datasystem eller då
information sparas trots att det inte önskas. ProfilGruppens affärssystem tillgodoser åtta
tillägg med information. Detta gör att tilläggen hämtar och sparar information vilket
innebär att samma information existerar i flera system. En konsekvens av detta är att det
därmed tar extra utrymme av kapacitet.
ProfilGruppen skriver ut samtliga transportbokningar vilka sedan arkiveras vilket är den
sista aktiviteten i framtagna nulägeskartan av ProfilGruppens transportbokningsprocess.
Det är en juridisk skyldighet att arkivera denna sorts information vilket gör aktiviteten
nödvändig och kan därför inte ses som slöseri av lagerhållning.

4.3.1.3 Defekter
Felaktig information som produceras utgör defekter enligt Bergman och Klefsjö (2012)
samt English (2005) och är därmed ett direkt slöseri. Slöseri av denna typ uppstår främst
av att felaktig information blivit mottagen. Det finns flera fall då ProfilGruppens
transportbokningsprocess kan komma att arbeta med fel information. Det kan exempelvis
bero på att fel information blivit inmatad under kund- eller orderregistrering. Det kan
även vara att kund meddelat om att önska ändra information och att denna korrigering
inte genomförts vilket gör att det direkt finns felaktig information registrerad. Felaktig
information existerar när ProfilGruppens information skiljer sig från leverantörers. Det
kan exempelvis gälla hur leverantörer paketerar företagets order till ProfilGruppen, när
information av det slaget skiljer sig blir det komplikationer när ProfilGruppen ska hämta
och hantera ordern.
Slöseri kan även uppstå när information blivit felaktig modifierad eller att det inte finns
en process eller rutin som håller information uppdaterad och därmed korrekt (English,
2005). På ProfilGruppen finns det inga rutiner för att säkerställa att information som
registrerats analogt kontrolleras och hålls uppdaterad. Den analoga informationen är ofta
väsentligt för företaget vilket gör denna typ av slöseri kritisk. Anledningen att den analoga
informationen inte hålls uppdaterad beror på bristande rutiner då medarbetare väljer att
komma ihåg ändringar i det analoga materialet istället för att genomföra korrigeringar
direkt.
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Transportbokarna på ProfilGruppen är beroende av att tillhandahållen information lämnas
till dem i tid, men även att informationen håller hög kvalitet. Felaktig information i
ProfilGruppens affärssystem beror på missförstånd med kunder och leverantörer,
manuella inmatningsfel, att den dokumenterats felaktigt eller inte uppdaterats alls.
Konsekvenserna av att felaktig informationen blir en ökad handpåläggning för att åtgärda
de fel som orsakas av att beslut fattats på felaktiga grunder. Då ProfilGruppen inte har
några befintliga rutiner för att upptäcka liknande felaktigheter blir arbetet som uppstår,
på grund av beslut baserade på felaktig information, både ineffektivt och resurskrävande.
Slöseri på grund av defekt information uppstår även när medarbetare måste leta efter
korrekt information men också när medarbetare inte kan lita på om informationen i ITsystemen är korrekt och därmed måste säkerställa om information är korrekt (English,
2005). På ProfilGruppen används pärmar för specialkunder och order. När rutiner kring
en sorts specialbokning ändras är det inte alltid information uppdateras i den avsedda
pärmen, utan att medarbetarna istället väljer att komma ihåg ändringen istället för att
uppdatera informationen. Detta leder till att den information som finns dokumenterad i
pärmen blir felaktig och därmed produceras defekt information vilken utgör slöseri enligt
English (2005).

4.3.1.4 Onödiga rörelser
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) skapar inte förflyttningar av personal något värde. På
ProfilGruppen förflyttar sig transportbokaren för att skriva ut frakt- och följesedlar samt
lastlistor. Utskriftsmaskinen är belägen cirka 10 meter från kontoret där transportbokare
är verksamma. Detta gör att slöseri av onödiga rörelser uppstår då en skrivmaskin skulle
kunna vara närmare till hands.
English (2005) menar att onödiga rörelser för information uppstår när mer information än
nödvändigt måste tillföras i systemet. Detta är något som inte identifierats i
ProfilGruppens datasystem. Vidare menar English (2005) att slöseri uppstår då
information fylls i ett formulär för att sedan registreras i ett datasystem. Det har inte
identifierats att några fysiska formulär fyllts i för att därefter föras in i ett datasystem.
Däremot kan registreringen av kundorder identifieras som en onödig rörelse av
information. Detta då en kundorder mottags via mail. Innesäljaren som registrerar
kundordern får då manuellt föra över den information som återfinns i mailet till
ProfilGruppens affärssystem. I transportbokningsprocessens aktivitet överföring av
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information sker även manuell informationsöverföring. Detta sker då viss information
inte kan synkroniseras mellan vissa tilläggssystem. Transportbokaren för då manuellt
över information genom att avläsa information i ett system och knappa in informationen
i ett annat system för hand. Denna rörelse menar English (2005) räknas som slöseri av
onödig rörelse då mer information än nödvändigt förs in i ett system.

4.3.1.5 Överarbete
Slöseri som uppstår av överarbete innebär att något producerats utan att någon har önskat
det (Ljungberg & Larsson, 2012; English, 2005). English (2005) menar att slöseri från
överarbete av information är när samma eller liknande information samlas in från flera
olika registreringspunkter och menar därmed att endast en registreringspunkt är
tillräckligt. I ProfilGruppens transportbokningsprocess har det inte identifierats två eller
fler registreringspunkter.
Information som samlas in manuellt för att vid senare tillfälle föras in i ett datasystem är
enligt English (2005) slöseri i form av överarbete. Innesäljaren som registrerar
kundordern för över information manuellt från kundens önskade order som mottags via
ett mail vilket därmed utgör ett slöseri enligt English (2005).
Slöseri i form av överarbete uppstår även när det existerar processer och rutiner som syftar
till att kontrollera att information är korrekt (English, 2005). På ProfilGruppen existerar
det inte någon formell process eller rutin som uppdaterar information och som ser till att
den är korrekt. Däremot väljer transportbokaren att kontrollera så samtliga kundorder på
lastlistan har en följesedel samt en fraktsedel utskriven genom att bocka av de kundorder
som gjorts. Denna kontroll illustreras som en separat aktivitet i den nulägeskartan som
framställts av ProfilGruppens transportbokningsprocess. Denna kontroll utgör slöseri i
form av överarbete enligt English (2005). Aktiviteten kontroll tar i genomsnitt 10
sekunder per kundorder.

4.3.1.6 Transport
Hines och Rich (1997) hävdar att transporter inte skapar värde och utgör direkt slöseri.
Transport av information är enligt English (2005) när information flyttas från ett system
till ett annat vilket likt en fysisk transport inte skapar något värde för kund. En förflyttning
av information medför samtidigt risker då fel kan uppstå när förflyttningen genomförs
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(English, 2005; Hines & Rich, 1997). ProfilGruppen har flera tillägg kopplade till sin
transportbokningsprocess där information främst förflyttas från affärssystemet till
tilläggen. I transportbokningsprocessens aktivitet överföring av information som även
återfinns i den framtagna nulägeskartan sker det även manuell informationsöverföring.

4.3.1.7 Väntan
Hines och Rich (1997) samt English (2005) menar att slöseri på grund av väntan uppstår
då medarbetare väntar på information för att kunna slutföra en uppgift. När
ProfilGruppens transportbokare ska boka en transport måste tillräcklig information från
produktionsanläggningarna finnas för att säkerställa att ordern kommer vara fullständig
till dess kundordern ska levereras. Transportbokarna kan inte alltid skaffa all den
information som krävs för att kunna gå vidare i transportbokningsprocessen utan tvingas
vänta på information om till exempel produktionsanläggning inte ger information i tid.
Vidare kan den bevakning som sker av hur produktion fortlöper betraktas som slöseri i
form av väntan för transportbokarna. Detta då transportbokaren endast observerar om
produktion följer den utsatta tidsplanen som finns eller om produktion inte följer den
utsatta tidsplanen. Aktiviteten innebär alltså att transportbokaren väntar på att få en
indikation som påvisar att produktion följer tidsplan och att transportbokaren därmed kan
gå vidare och boka en transport för den specifika kundordern, alternativt väntar
transportbokaren på en indikering som påvisar att produktion inte följer den utsatta
tidsplanen

och

att

åtgärder

därmed

måste

ingripa.

Vid

kontakt

med

produktionsanläggning kan det även förekomma att väntan uppstår då personen som
önskas nå på produktionsanläggningen kanske inte har möjlighet att svara.
Transportbokaren måste då vänta på att få rätt information.
En annan situation då slöseri på grund av väntan kan uppstå i ProfilGruppens
transportbokningsprocess är då transportbokare ska skriva ut lastlistor samt följe- och
fraktsedlar. Den skrivaren som används för detta syfte är en gemensam skrivare som delas
med flera medarbetare på företagets kontor. Det innebär att skrivaren kan vara upptagen
och att transportbokaren måste vänta på utskriften för att sedan kunna fortsätta sitt arbete.
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4.3.1.8 Inkorrekta processer
Denna kategori av slöseri kan ses som en följd av att defekter uppstått enligt English
(2005). Slöseri från inkorrekta processer uppstår då korrigeringar måste genomföras. På
ProfilGruppen sker det då det upptäcks att ett informationsfel har uppstått eller om
informations inte mottagits korrekt. Information som inte tagits emot kan bero på att
produktionsanläggningar hamnat efter i planering och inte meddelat att profiler är
tillverkade. För transportbokaren är denna brist av information densamma som när
produktionsanläggning inte meddelat att profiler är klara. En konsekvens av att
produktionsanläggningar

inte

meddelar

färdigställandet

av

profiler

eller

att

produktionsanläggningar hamnat efter i tidsplanen resulterar i att transportbokaren måste
korrigera hur produktion av specifika order ser ut och om profiler kommer vara
producerade till nästkommande dag. Detta avgör om transportbokaren kan genomföra
transportbokningen för nästkommande dag eller inte. Att transportbokaren frångår sin
huvudaktivitet för att säkerställa information kan ses som slöseri av inkorrekta processer
då defekt uppstått och korrigering måste genomföras i enlighet med English (2005).

4.3.1.9 Outnyttjad kunskap hos medarbetare
Bergman och Klefsjö (2012) menar att företag kan gå miste om potentiella förbättringar
och möjligheter när medarbetare inte engageras eller blir hörda. Transportbokarna på
ProfilGruppen betraktas ha mest kunskap om företagets fraktoptimering men är trots det
inte delaktiga i beslut gällande för när leverans av profiler ska ske till kunder. Detta kan
ge uttryck i att tre transporter på en vecka bokas till exempelvis Norrland när endast en
transport hade räckt för samtliga order till Norrland den veckan.

4.4 Slutsats
I Figur 12 sammanställs de typer av slöseri som identifierats samt presenteras dess orsaker
med hjälp av ett Ishikawadiagram.
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Föråldrat
affärssystem

Bristande
rutiner

Defekter

Lagerhållning
Systemtillägg hämtar
information från
affärssystemet

Bristande rutiner
för uppdatering
av information

Föråldrat
affärssystem

Felaktig
inmatning av
information

Bristande rutiner

Onödiga rörelser

Överproduktion
Samma
information i
flera system

Överflödiga
IT-system

Föråldrat
affärssystem

Överarbete

Bristande rutiner

Föråldrat
affärssystem

Förändring av
information
har inte
registrerats

Manuella
överföringar av
information

Säkerställa
information

Delade resurser
Längre avstånd
än nödvändigt
till resurser

Slöseri
Överföring av
information
mellan IT-system

Föråldrat
affärssystem

Beroende
av försedd
information

Säkerställa
information

Transport
Bristande
informationsförsörjning

Delade resurser

Försenad
inmatning av
information

Transportbokare
ej delaktiga i
transportplanering

Svårt att få tag
på saknad
information

Avsaknad av
information

Inkorrekta
processer

Väntan

Figur 12 – Ishikawadiagram över identifierade typer av slöseri i ProfilGruppens transportbokningsprocess
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Outnyttjad
kunskap

Defekt
information
som kräver
korrigering

Outnyttjad
kunskap hos
medarbetare

Bristande
rutiner

5 Tillvägagångssätt för val av slöseri att reducera och om
möjligt eliminera
Författarna beskriver tillvägagångssättet för beslutsprocessen av vilka typer av slöseri
som uppsatsen ämnar att reducera och om möjligt eliminera.

5.1 Tillvägagångssätt för beslut
De typer av slöseri som identifierats i ProfilGruppens transportbokningsprocess
kategoriserades först i olika kategorier. Kategorierna skapades utifrån hur teori
definierade olika typer av slöseri. Teori gav upphov till nio kategorier som användes som
grund för att besvara den andra problemformuleringen med hjälp av ett Ishikawadiagram.
Ishikawadiagrammet visar direkta orsaker men även grundorsaker till varför de olika
typerna av slöseri uppstått. Grundorsakerna till de identifierade typer av slöseri i
ProfilGruppens transportbokningsprocess som Ishikawadiagrammet visar sammanställs
tillsammans med de direkta orsakerna för att grafiskt härleda hur många direkta orsaker
som grundorsakerna ger upphov till. Detta illustreras i Figur 13.

Slöseri
Överproduktion
Lagerhållning
Defekter

Onödiga rörelser

Överarbete
Transport
Väntan

Inkorrekta
processer
Outnyttjad
kunskap hos
medarbetare

Grundorsak
Orsak
1. Överflödiga IT-system
2. Samma information i flera ITsystem
3. Förändring av information har
inte registrerats
4. Felaktig inmatning av
information
5. Längre avstånd än nödvändigt
till resurser
6. Manuella överföringar av
information
7. Säkerställa information
8. Överföring av information från
IT-system
9. Beroende av försedd information
10. Delade resurser
11. Avsaknad av information
12. Svårt att få tag på saknad
information
13. Säkerställa information
14. Transportbokare ej delaktiga i
transportplanering

Föråldrat
affärssystem
X

Bristande
rutiner

Delade
resurser

Övrig

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Figur 13 – Sammanställning av grundorsaker jämfört med direkt slöseri i ProfilGruppens transportbokningsprocess
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Grundorsakerna som identifierats ligga till grund för någon av de typer av slöseri som
identifierats i ProfilGruppens transportbokningsprocess är föråldrat affärssystem,
bristande rutiner, delade resurser och övrig. När en orsak kategoriseras tillhöra
grundorsaken övrigt innebär det endast en orsak med samma grundorsak identifierats.
Föråldrat affärssystem och bristande rutiner är de grundorsaker som merparten av de
identifierade typerna av slöseri orsakats av. Dessa två grundorsaker kommer fördjupas
under kommande kapitel. Grundorsaken föråldrat affärssystem ger upphov till
överflödiga IT-system, att samma information återfinns i flera IT-system, att manuella
överföringar av information genomförs, att överföring av information från IT-system sker
samt avsaknad av information.
Bristande rutiner ger upphov till förändring av information inte har registrerats, att
felaktig inmatning av information skett, att säkerställning av information sker, att det kan
vara svårt att få tag på saknad information samt att information saknas. Slöseri har
identifierats

förekomma

i

nästan

samtliga

processblock

i

ProfilGruppens

transportbokningsprocess. I Figur 16 som återfinns i bilaga E illustreras var respektive
slöseri

uppstått

i

den

nulägeskarta

som

framställts

för

ProfilGruppens

transportbokningsprocess där nummer i röd text symboliserar den typ av orsak som
återfinns i Figur 13Fel! Hittar inte referenskälla..
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6 Hur kan ProfilGruppen reducera och om möjligt
eliminera

identifierade

typer

av

slöseri

i

transportbokningsprocessen med avseende på transport till
inhemska kunder?
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som använts för att besvara den
tredje problemformuleringen. Vidare följs detta av en diskussion och därefter en slutsats.

6.1 Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen för den tredje problemformuleringen presenteras teori om
föråldrade IT-system samt och bristande rutiner. Vidare presenteras kategorisering av
aktiviteter följt av en beskrivning av ständiga förbättringar och 5S.
6.1.1 Föråldrade IT-system
Företags affärssystem är viktiga tillgångar för företag. Affärssystemen måste vidare
uppdateras kontinuerligt för att hålla jämn takt med företagets utveckling och förändrade
arbetsmetoder (Comella-Dorda, Robert, Seacord & Wallnau, 2000). Under 1980 och
1990-talen genomförde företag stora investeringar av affärssystem vilket gör att flertalet
av dessa företag nu står inför ett val av att byta affärssystem då de IT-system som
företagen investerade i nu har blivit föråldrade (Salimi & Dankbaar, 2008). Avison och
Fitzgerald (2003) menar att ett föråldrat IT-system dessutom resulterar i att företagens
underhållningskostnader av systemet är höga då de baseras på ej uppdaterad mjukvara.
Det förekommer därför ofta bristfällig information (Avison & Fitzgerald, 2003).
Comella-Dorda, Robert, Seacord och Wallnau (2000) menar att ett företag som genomför
kontinuerliga modifieringar av IT-system leder till att systemets komplexitet blir
tilltagande. Teknik utvecklas ständigt och existerande teknologi blir därav snabbt
inaktuell (Comella-Dorda, Robert, Seacord & Wallnau, 2000). Ett föråldrat IT-system
behöver dock inte vara obrukbart då det kan utföra kritiska aktiviteter för det specifika
företaget. Under systemets livstid har det dock troligtvis skett en rad anpassningar som
medfört att systemet blivit alltmer komplext och därmed kostsam och svårt att underhålla
(Avison & Fitzgerald, 2003).
Comella-Dorda, Robert, Seacord och Wallnau (2000) menar dock att det kommer en
tidpunkt då ett IT-system blir för känsligt mot det arbetssätt som företaget utövar. Ett
beslut måste då tas om det befintliga IT-systemet bytas ut eller om det går att modernisera
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det föråldrade IT-systemet (Comella-Dorda, Robert, Seacord & Wallnau, 2000). Avison
och Fitzgerald (2003) menar att detta ska genomföras då det befintliga IT-systemet inte
klarar av uppsatta mål som företaget i dagsläget kräver. Ibland krävs det att ett helt nytt
IT-system utvecklas. Detta då det kanske uppstått en omfattande förändring som till
exempel innebär att det befintliga systemet inte kan hantera en ökad volymhantering eller
att företaget kräver nya funktioner. Ett beslut om att utveckla ett nytt IT-system ska tas
på grunderna om det blir mer komplext att korrigera det befintliga systemet än att utveckla
ett helt nytt (Avison & Fitzgerald, 2003).

6.1.2 Bristande rutiner
För att kunna samordna processer i ett företag krävs det standardiserade rutiner och regler
(Grote et al., 2009; Ungan, 2006). Standardisering av en process definieras enligt Ross,
Weill och Robertson (2006) som att exakt definiera hur en process ska genomföras oavsett
vem som genomför processen eller var den genomförs. En standardisering skapar en
förutsägelsebarhet i företaget som resulterar i att mer tid spenderas på värdeskapande
aktiviteter (Ross, Weill & Robertson, 2006). Ett företag som använder standardiserade
processer kommer slutligen få rutiner på hur arbetsuppgifter genomförs (Ungan, 2006).
Ungan (2006) hävdar att standardisering av processer leder till ökad effektivitet samt ökad
kontroll över företagets processer. Jang och Lee (1998) menar att standardiserade
processer även ger medarbetare möjlighet att fokusera på problem av större karaktär än
på vad som ska göras. Davenport (2005) belyser att det är av stor vikt att medarbetare
som verkar i den standardiserade processen följer standardiseringen. Om detta inte sker
ger standardiseringen inget resultat.
För att identifiera och eliminera slöseri kan arbete med 5S användas. 5S står för fem
japanska ord som kan översättas till sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa
vana (Bergman & Klefsjö, 2012).
6.1.2.1 Sortera
Det första S:et står för att sortera och betyder att det ska vara ”snyggt och prydligt” på
arbetsplatsen. Sortera avser främst till att sortera saker i grupper men även att det som
inte behövs ska tas bort. Syftet med sortera är att skapa förenklingar av arbetsuppgifter
och att använda resurser på bättre sätt (Bergman & Klefsjö, 2012).
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6.1.2.2 Strukturera
Strukturera handlar om effektivitet och organisering. En aspekt av strukturera är att allt
har en avsedd plats för att snabbt och enkelt kunna hitta det man vill ha. Det gör att tid
inte behöver spenderas till att leta efter saker. Samtliga saker på arbetsplatsen ska en
tydligt markerad plats med egen markering (Bergman & Klefsjö, 2012).
6.1.2.3 Städa
Det här S:et syftar till att hålla arbetsplatsen städad med rena ytor där oordning är
förbjudet (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) menar att samtliga
anställda ska se sig som vaktmästare och även se arbetsplatsen ur en besökares glasögon
för att på så sätt tänka på om det är rent och fint i syfte att ge ett gott intryck.
6.1.2.4 Standardisera
Ett annat sätt att skapa ordning på både arbetsplats och personal är genom att använda sig
av standardiseringar. Detta syftar till att skapa den bäst tänkbara arbetsplatsen. Genom att
införa standardisering är det möjligt att tydliggöra avvikelser (Bergman & Klefsjö, 2012).
6.1.2.5 Skapa vana
Det sista S:et i 5S är att skapa goda vanor och minska på dåliga vanor. Skapa vana syftar
till att alltid följa begreppen för de fyra andra S:en. För att uppnå detta sista S ska ordning
och reda ske frivilligt utan att ledning måste påpeka det (Bergman & Klefsjö, 2012).
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6.2 Analys
I analysavsnittet för den tredje problemformuleringen utgår analysen från den teoretiska
referensram som presenterats i kapitlet samt från empiri ur tidigare kapitel. Analysen av
de utvalda grundorsakerna leder fram till förbättringsförslag.
6.2.1 Grundorsaker till utvalda typer av slöseri i ProfilGruppens
transportbokningsprocess
De grundorsaker som identifierats ligga till grund för merparten av de typer av slöseri
som identifierats i ProfilGruppens transportbokningsprocess är företaget använder ett
föråldrat affärssystem samt har företaget bristande rutiner. Studien kommer därav ämna
att undersöka dessa mer noggrant.
6.2.1.1 Föråldrade IT-system
ProfilGruppen är medvetna om att det affärssystem som idag används kan ses som
föråldrat. Företaget är även medvetna om att affärssystemet måste uppdateras
kontinuerligt för att kunna motsvara den utveckling som företaget genomgår i enlighet
med Comella-Dorda, Robert, Seacord och Wallnau (2000). Ett problem som Avison och
Fitzgerald (2003) nämner är att ett föråldrat IT-system ofta innebär att det förekommer
bristfällig information. Detta är något som ProfilGruppen löst genom att låta utveckla
tilläggssystem som kan hantera de nya funktioner som företaget kräver. Det återfinns i
dagsläget åtta tilläggssystem till ProfilGruppens grundläggande affärssystem vilket enligt
Avison och Fitzgerald (2003) samt Comella-Dorda, Robert, Seacord och Wallnau (2000)
innebär att ProfilGruppens affärssystem blivit allt mer komplext och därmed även
kostsamt och svårt att underhålla.
Avison och Fitzgerald (2003) menar att ett helt nytt IT-system ska utvecklas om
omfattande förändringar skett vilket kräver nya funktioner. Det grundläggande
affärssystemet på ProfilGruppen har kompletterats med åtta tilläggssystem, eftersom det
grundläggande affärssystemet inte kunnat hantera vissa funktioner, tyder på att
ProfilGruppen ska välja att investera i ett nytt IT-system som kan hantera samtliga
funktioner som företaget kräver i enlighet med vad Avison och Fitzgerald (2003)
presenterar. Beslutet ska dock grundas i om det blir mer komplext att korrigera det
befintliga

IT-systemet

än

att

utveckla

ett

nytt.

För

ProfilGruppens

transportbokningsprocess innebär en uppgradering till ett modernare affärssystem att de
identifierade typer av slöseri och dess orsaker som kan härledas till det föråldrade ITsystemet, exempelvis informationsöverföring, kan reduceras eller elimineras.
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6.2.1.2 Bristande rutiner
En av de grundläggande orsakerna till olika typer av slöseri som identifierades i
ProfilGruppens transportbokningsprocess är bristande rutiner. Ett tillvägagångssätt som
företag med bristande rutiner kan använda för att eliminera slöseri är enligt Bergman och
Klefsjö (2012) 5S. ProfilGruppen skulle kunna använda detta tillvägagångssätt för att
förbättra företagets transportbokningsprocess då slöseri där grundorsaken är bristande
rutiner identifierats.
Sortera
Sortera ämnar till att skapa förenklingar av arbetsuppgifter och att använda resurser på
bättre sätt (Bergman & Klefsjö, 2012). För att genomföra detta i ProfilGruppens
transportbokningsprocess kan sortering ske i de pärmar där analog information förvaras.
Genom att hålla det snyggt och prydligt i pärmarna kan det bli enklare för
transportbokaren att hålla informationen uppdaterad då det är lättare att hitta i pärmen.
Strukturera
Strukturera avser att allt ska ha en avsedd plats för att bli mer åtkomligt (Bergman &
Klefsjö, 2012). Detta kan exempelvis innebära att pärmarna innehållande den analoga
informationen organiseras på ett sätt som underlättar att transportbokaren hittar rätt pärm
från början. Detta för att enligt Bergman och Klefsjö (2012) undvika att tid spenderas för
att leta efter saker.
Städa
Städa avser att hålla rent och ordning på arbetsplatsen (Bergman & Klefsjö, 2012).
Städning i ProfilGruppens transportbokningsprocess syftar till att hålla rent i den
information som rör sig i processen. Detta innebär att såväl föråldrad och icke nödvändig
information elimineras och på så sätt gör den relevanta informationen mer överskådlig
vilket ger ett rent intryck.
Standardisera
Genom att införa standardisering är det möjligt att tydliggöra avvikelser (Bergman &
Klefsjö, 2012). Grote et al. (2009) samt Ungan (2006) menar att det krävs standardiserade
rutiner och regler för att kunna samordna ett företags processer. På ProfilGruppen finns
det inte några standardiserade rutiner för hur analog information ska hållas uppdaterad
samt förekommer det avvikelser för hur informationsförsörjning till transportbokarna
sker. Ross, Weill och Robertson (2006) menar att standardiserade processer skapar en
förutsägbarhet för hur processer genomförs och att mer tid kan spenderas på
värdeskapande aktiviteter. Detta innebär att transportbokare på ProfilGruppen inte
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behöver frångå huvudaktiviteter för att söka efter eller säkerställa information. Det
innebär även att analog information hålls uppdaterad.
Skapa vana
Skapa vana syftar till att de övriga S:en följs (Bergman & Klefsjö, 2012). Ungan (2006)
menar att standardiserade processer till slut kommer resultera i rutiner på hur
arbetsuppgifter genomförs. Detta förutsatt att medarbetare väljer att följa den
standardisering som tas fram. Davenport (2005) belyser vikten av att medarbetare följer
standardiseringen då den annars inte ger något resultat. Jang och Lee (1998) menar att
standardiserade processer ger transportbokarna på ProfilGruppen möjlighet att fokusera
på mer viktiga problem som företaget står inför.
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6.3 Slutsats
Föråldrat affärssystem samt bristande rutiner är de grundorsaker som identifierats orsaka
merparten av de identifierade typerna av slöseri som förekommer i ProfilGruppens
transportbokningsprocess. ProfilGruppen kan genom att reducera eller eliminera de två
grundorsakerna därmed även reducera eller eliminera de identifierade typerna av slöseri
som orsakats av dem. Företaget har ett föråldrat affärssystem vilket kan elimineras genom
att ersätta det med ett nytt mer modernt affärssystem som innehåller samtliga funktioner
som företagets dagliga verksamhet kräver för att kunna operera. Vidare kan
ProfilGruppen eliminera bristande rutiner genom att arbeta med 5S, det vill säga sortera,
strukturera, städa, standardisera och skapa vana. ProfilGruppen skulle genom att införa
ett nytt affärssystem och genom att arbeta med 5S till stor del eliminera de orsaker till
slöseri presenterade i Figur 14.
Föråldrat affärssystem
X
X

Grundorsak
Orsak
Överflödiga IT-system
Samma information i flera IT-system
Förändring av information har inte registrerats
Felaktig inmatning av information
Manuella överföringar av information
Säkerställa information
Överföring av information från IT-system
Avsaknad av information
Svårt att få tag på saknad information
Säkerställa information

Bristande rutiner

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Figur 14 – Orsaker till slöseri i ProfilGruppens transportbokningsprocess med grundorsak föråldrat affärssystem
eller bristande rutiner
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7 Resultat
I det avslutande presenteras studiens bidrag och etiska överväganden samt samhälleliga
aspekter. Slutligen redogörs egna reflektioner och kritik och förslag till fortsatt forskning.

7.1 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter
Studien är av praktisk karaktär då en fallstudie har tillämpats. Det teoretiska bidrag
studien givit är att en VSM har genomförts i en administrativ process där grundorsaker
till de typer av slöseri som uppstår identifierats där förbättringsförslag även givits på hur
företaget kan eliminera de mest förekommande grundorsakerna. Den administrativa
process som studerats är en specifik materialanskaffningsprocess som syftar till
anskaffning av transporttjänster som i studien benämns som en transportbokningsprocess.
Administrativa processer ses ofta inte över i förbättringsarbete. VSM anses vara svårare
att genomföra i administrativa processer än i tillverkande processer. Andra företag kan ta
del av denna studie och utgå från det tillvägagångssätt studien använt för att nå de resultat
som studien presenterar samt kan andra företag ta del av den diskussion som förs
angående de förbättringsmöjligheter som föreslås.
De resultat som studien framställt kan användas till grund för beslut om ProfilGruppen
ska se över de rutiner som berör dels informationsförsörjning men även korrigering av
information samt om företaget bör överväga att implementera ett nytt affärssystem som
inkluderar samtliga funktioner företagets dagliga verksamhet kräver. Studien påvisar
konsekvenser av att inte göra något åt detta vilket även är av intresse för andra företag.

7.2 Etiska överväganden
De respondenter som deltagit i studien har informerats om studiens syfte samt i förväg
informerats om vad respektive intervju har avsett beröra. Detta har genomförts genom att
bland annat delge respondent bilaga B. Respektive respondent har även blivit informerad
om frivilligt deltagande och anonymitetsmöjlighet samt att det när som även är möjligt
att avbryta deltagande.
Den information som samlats in under den empiriska framtagningen har endast använts
för att kunna besvara studiens problemformuleringar och kommer inte användas till annat
än studiens syfte. Under studien har inte felaktig eller vilseledande information lämnats
ut.
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7.3 Egna reflektioner och kritik
Den process som studerats är generellt liten. ProfilGruppens transportbokningsprocess är
en administrativ process, vilka tenderar att vara komplexa.
Endast en medarbetare arbetar med transportbokning till inhemska kunder. De tidsstudier
som genomförts går därför inte att göra generaliserbara då tiden kan påverkas av vem som
utfört aktiviteterna vid tidmätningen. Eftersom endast en medarbetare genomför dessa
arbetsuppgifter är det svårt att jämföra tider för aktiviteter oberoende av vem som är
operatör. De tidsstudier som tagits fram kan dock ses som representativa för företaget.
En standardisering av de aktiviteter som sker i trasportbokningsprocessen skulle ge
fördelar åt företaget då det i framtiden kan bli svårt att ersätta tjänsten utan
standardiserade rutiner och regler för hur arbetet ska genomföras.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
En aspekt som studien inte inkluderat är att beräkna hur mycket givna förslag omfattar.
För att öka studiens användbarhet för företaget i form av underlag till eventuella
förbättringar hade en redogörelse för omfattningen av förändringarna varit en tydligare
indikator på hur väl förbättringsarbetet har möjlighet att falla ut. Inte enbart ur en
kostnadsaspekt utan även ur en tidsaspekt.
Ett annat förslag till fortsatt forskning är att jämföra den studerade processen med andra
transportbokningsprocesser för att skapa ett mer generaliserbart resultat då denna studie
endast baseras på ett fallföretag. Det tillvägagångssätt som använts i studien är
generaliserbart vilket kan tillämpas för andra administrativa processer både i det
studerade företaget, men även av andra företag.
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Bilagor
Bilaga A – Tidsplan
Figur 15 illustrerar studiens tidsplan.

Figur 15 – Tidsplan

IV

Bilaga B – Information som tilldelas respondenter inför intervju
Respondenten ska innan intervjun påbörjas informeras om att deltagandet är frivilligt och
respondenten kan när som välja att avbryta intervjun. Respondenten har även rätt att vara
anonym och kommer i så fall bli behandlad därefter under studiens fortsatta gång. Den
information som respondenten delger kommer endast användas för att nå studiens syfte.
Studien syftar till

att

kartlägga hur värdeflödet

ser ut

i

ProfilGruppens

transportbokningsprocess med avseende på transport till inhemska kunder. Det syftar
även till att identifiera vilka typer av slöseri som existerar i värdeflödet samt vad som
orsakar respektive identifierad typ av slöseri i processen. Studien ämnar även identifiera
hur ProfilGruppen kan reducera och om möjligt eliminera identifierade typer av slöseri i
företagets transportbokningsprocess.
Författarna önskar spela in samtliga intervjuer för att kunna sammanställa information
som delges. Detta för att minimera studiens fel samt för att säkerställa studiens
trovärdighet och äkthet genom att ge en mer rättvisande bild. Respondenten kan genom
en sammanställning även få möjlighet att kommentera och eventuellt ge rättelser till den
information som respondenten givit. Respondenten har även rätt att neka inspelning eller
avbryta inspelning under intervjuns gång.

V

Bilaga C – Intervjuguide I
Namn:
Position:


Berätta om vad din position innebär.



Vilka aktiviteter ingår i transportbokningsprocessen?



Vad har din position/avdelning för uppgift/ansvar vad gäller transportbokning till
kund?
o Var börjar och slutar respektive aktivitet?
o Hur lång tid tar respektive aktivitet?
o Sker beslutsfattande? Hur?
o Sker manuell kontroll? Hur?
o Vilka resurser krävs för att genomföra aktiviteten?
o Krävs datorinteraktion? Hur många system används?



Vad har din position och avdelning för kontakt med de andra avdelningarna som
berör transportbokning? Hur sker kontakten?



Vilken

information

utbyts

mellan

de

olika

aktiviteterna

transportbokningsprocessen?


Sker det någon uppföljning? Hur sker uppföljningen?



Är det någon som du anser vi borde intervjua för vidare information?

VI
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Bilaga D – Intervjuguide II
Namn:
Position:

Överproduktion


Hur många system används? Om flera, varför?



Återfinns samma information flera gånger i samma system? Exempelvis en
person, en plats eller en produkt – en så kallad ”dubbelregistrering” av
information. Om ja, varför?



Förekommer det information utanför något av de använda systemen? Det vill säga
något som skrivs ned på papper. Om ja, varför förs det inte in i systemet? Bör den
informationen finnas med i systemet?

Onödig lagerhållning


Återfinns samma information i flertalet system?

Defekter


Förekommer det att felaktig information tagits emot? I så fall, vad är orsaken att
det har hänt?



Förekommer det att information blivit felaktigt modifierad? I så fall, vad är
orsaken att det har hänt?



Finns det någon process som uppdaterar information och ser till att den stämmer?
Om ja, hur genomförs den och hur ofta? Om nej, varför inte?



Förekommer det att medarbetare spenderar tid för att söka efter information som
saknas eller som upptäckts vara felaktig?



Förekommer det att medarbetare inte kan lita på eller komma åt data som finns i
systemet/en?

Onödiga rörelser


Förekommer det onödiga fysiska rörelser?



Förekommer det mer information än nödvändigt i företagets system? Om ja, vad
och varför?



Förekommer det att någon fyller i formulär manuellt? Om ja, behöver formulären
därefter föras in i systemet?

Överarbete

VII



Har företaget någon mjukvara som inte används? Om ja, vad är anledningen till
att företaget har den mjukvaran och vad är anledningen till att den inte används?



Samlas information in manuellt? Om ja, vad är det för information?



Sker kontroller för att säkerställa att information är korrekt? Om ja, hur ofta? Om
nej, varför inte?



Finns det program som hämtar och transformerar information från ett system till
ett annat system? Om ja, vad är det för information?

Transport


Förflyttas information mellan olika system? Om ja, varför?

Väntan


Förekommer det att medarbetare tvingas vänta på material eller verktyg? Om ja,
vad är det som uppehåller informationen?



Förekommer det att medarbetare tvingas vänta på information för att kunna ta ett
beslut? Om ja, vad är det som uppehåller informationen?

Inkorrekta processer


Förekommer det att processer sker inkorrekt? Om ja, varför och hur?

Outnyttjad kunskap hos medarbetare


Känner medarbetarna att de får sin röst hörd vad gäller förbättringsförslag? Om
inte, varför?

Upplever du några egna typer av slöseri som inte tidigare nämnts?

VIII

Bilaga E – Illustration av framtagen nulägeskarta med identifierade typer av slöseri

Figur 16 – Nulägeskarta med identifierade typer av slöseri utmarkerat
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