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Förord 

Denna studie är ett examensarbete på Civilekonomprogrammet med inriktning logistik på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien är skriven vårterminen 2016 och 

omfattar 30 högskolepoäng. 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till JGA i Linneryd som gjort denna studie möjlig. JGA har 

under hela studien varit väldigt engagerade och hjälpsamma vilket har underlättat arbetet samt 

gjort varje möte på företaget intressant. Ett särskilt tack ska riktas till VD Claes Andersson 

och produktionsplanerare Mikael Karlsson som bidragit stort till studien men även till övriga 

respondenter som har tagit sig tid att delta i intervjuer, observationer och sammansatt 

fokusgrupp. Författarna har under studiens gång haft privilegiet att samarbeta med ett företag 

som vill utveckla samt förbättra sin verksamhet. Vilket har varit en bidragande orsak till att 

författarna, som utan tidigare erfarenhet inom sågverksindustrin, erhållit nyttiga kunskaper 

och erfarenheter för framtida uppdrag. 

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Gustavsson och vår examinator 

Helena Forslund för värdefull kritik och insiktsfulla kommentarer under studiens gång. Till 

sist vill vi även tacka våra opponenter som med tankar, idéer och konstruktiv kritik hjälpt oss 

slutföra denna rapport.    
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Abstrakt  

Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT16 

Författare: Philip Hultegård och Tobias Lindberg 

Handledare: Åsa Gustavsson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Utvecklingspotential i ett sågverk - En fallstudie på JGAs sågverk i Linneryd 

Bakgrund: Ur en logistisk synvinkel är order-till-leveransprocessen en av de viktigaste 

processerna ett företag förfogar över, då processen inkluderar flera aktörer och samarbetet 

mellan dessa är av stor vikt. Ett företags processer bör granskas så att kvalitetsbrister kan 

identifieras för att sedan eliminera dubbelaktiviteter samt icke-värdeadderande aktiviteter som 

återfinns i processerna. En processkartläggning underlättar identifieringen av kvalitetsbrister i 

en process samt att den skapar en förståelse hur företagets olika delar hänger ihop för att 

skapa det slutliga kundvärdet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att genom en processkartläggning av JGAs order-till-

leveransprocess identifiera kvalitetsbrister som uppstår från godshämtning av sågat och torkat 

virke till avsändning mot kund. Vidare kommer syftet ta fram grundläggande orsaker till 

kvalitetsbristerna i JGAs produktförädling samt ge rekommendationer till hur dessa kan 

minimeras. 

Metod: Studien är en fallstudie för JGAs order-till-leveransprocess med ett positivistiskt 

synsätt och deduktivt angreppsätt. Den empiri som studien bygger på har samlats in genom 

semi- och ostrukturerade intervjuer, deltagande observationer samt en fokusgrupp. Teorin 

kring processkartläggning, kvalitetsbrister och orsak-verkandiagram har samlats in från 

litteratur från Linneuniversitetets bibliotek och genom databaser. Urval för intervjupersoner 

har skett genom ett snöbollsurval.  

Slutsatser: Kvalitetsbrister i JGAs order-till-leveransprocess har identifierats med hjälp av 

den processkartläggning som gjorts för studien. Dessa kvalitetsbrister har tillsammans med 

JGA diskuterats för att se vad som krävs för att åtgärda dessa och vilken effekt de skulle få för 

verksamheten. För varje kvalitetsbrists har författarna listat flera förbättringsförslag som de 

rekommenderar för JGA.  

Nyckelord: Processkartläggning, kvalitetsbrister, order-till-leveransprocess 
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Abstract 

Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE19E, VT16 

Authors: Philip Hultegård and Tobias Lindberg 

Supervisor: Åsa Gustavsson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Development potential in a sawmill - A case study on JGA’s sawmill in Linneryd 

Background: Form a logistics point of view the order-to-delivery process is one of the most 

important processes in a company. Due to the number of operators included in the process, 

cooperation between them is of great importance. Company’s processes should be evaluated 

in order to identify quality defects and to eliminate dual activities and non-value adding 

activities. A process mapping help the company to identify quality defects within the process 

and to create a better understanding on how the company’s different activities connect in 

order to create value for the customer.  

Purpose: The purpose of this study is through a process mapping of JGA’s order-to-delivery 

process identify quality defects arising within the process, starting with sawed and dried 

lumber to delivery to customer. Furthermore, the purpose is to identify the cause to the defects 

within the process and give recommendations on how these can be minimized.  

Method: This study is a case study on JGA’s order-to-delivery process with a positivistic and 

deductive approach. The empirical data has been collected though semi and unstructured 

interviews, participant observation and a focus group. The theory regarding process mapping, 

quality deficiencies and cause-effect has been collected from literature from Linnaeus 

University library and different databases. Selections of interviewees have been through a 

snowball selection. 

Conclusions: Quality deficiencies within JGAs order-to-delivery process has been identified 

though the process mapping that has been done in the study. These quality deficiencies have 

been discussed together with JGA to se what effort it takes to solve them and the effect it 

would have on the business. For each quality deficiency the authors have listed a number of 

improvement proposals that they recommend to JGA.  

Key words: Process mapping, Quality deficiencies, order-to-delivery process   
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1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer först en företagsbeskrivning som presenterar fallföretaget JGAs 

organisation samt dess bransch företaget verkar i. Vidare kommer det att ges en bakgrund 

och en problematisering av ämnet som visar varför det är av vikt för JGA. Sedan presenteras 

de frågeställningar och syfte som studien ämnar besvara samt arbetets fortsatta disposition.  

1.1 Företagsbeskrivning 

Studien har utförts på Johan Gustaf Anderssons Söner AB (benämns hädanefter som JGA) 

och är ett privatägt sågverk beläget i Linneryd i södra Småland. JGA producerar sågade 

och/eller hyvlade trävaror i träslagen gran samt furu. Försäljningen sker via återförsäljare till 

industrier och byggarbetsplatser som främst verkar på den svenska, engelska samt holländska 

marknaden (VD Claes Andersson, 160122). Årligen produceras cirka 175 000 m
3
 trävaror 

varav 100 000 m
3
 hyvlas (JGA.se, u.å. a). I företagets produktsortiment ingår bland annat 

konstruktionsvirke, råspont, paneler samt byggnadsreglar (JGA.se, u.å. a). 

1.1.1 Skogsindustrin i Sverige  

Skogsindustrin är en av Sveriges mest betydelsefulla industrier och är en hörnsten i den 

svenska ekonomin. Då skogsindustrin skapar arbete för cirka 55 000 personer i hela landet 

och av den svenska industrins sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde 

representerar skogsindustrin 9-12 procent. I och med att råvaran till största del är inhemsk och 

exporten av skogsindustriprodukterna är stark, svarar skogsindustrin för ett kraftigt tillskott 

till Sveriges handelsbalans. Uppemot 90 procent av massa- och pappersproduktionen 

exporteras och nära 70 procent för sågade trävaror, vilket enligt figur 1 genererar i att Sverige 

är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. 

(Skogsindustrierna.se, 2015) 
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Figur 1 - Världens ledande exportörer inom skogsindustrin (Skogsindustrierna.se, 2015) 

 

1.1.2 JGAs historia 

JGAs verksamhet grundades år 1920 av Johan Gustaf Andersson och hans hustru Olivia. Efter 

Johans bortgång på 1940-talet drev frun Olivia tillsammans med deras två söner 

verksamheten och bolagiserade den under 1950-talet, därav namnet Johan Gustaf Anderssons 

Söner AB. Fram till 1970-talet styrdes företaget av sönerna innan den tredje generationen 

Andersson tog över verksamheten i form av bröderna Karl-Gustaf och Lars-Göran samt deras 

kusin Ing-Marie Andersson. Under år 2004 trädde även den fjärde generationen Andersson in 

i företaget i form av Claes Andersson och år 2015 valdes han in som ny VD i JGA samt 

koncernchef. Sågverket har en stor familjetradition och drivs idag av tredje och fjärde 

generationen Andersson. (VD Claes Andersson, 160122) 

 

1.1.3 Koncernen 

År 2004 bildades O M Andersson AB (benämns hädanefter som OMA) och blev moderbolag 

till JGA (JGA.se, u.å. b). Samtidigt flyttades avdelningen för timmerinköp ut ur JGA och 

bildade JGA Skog AB som ett dotterbolag till OMA, för att enklare kunna identifiera 

timmerinköpens funktion och kostnad (VD Claes Andersson, 160122). År 2008 tillkom även 

emballageproducenten JGA Emballage AB i koncernen efter en sammanslagning av Skruvs 

Lådfabrik AB och MASAB Emballage AB i Emmaboda (JGA.se, u.å. b). År 2009 
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förvärvades aktier i avverkningsorganisationen Skånetimmer AB samt biobränsleföretaget 

Skånetimmer Bioenergi AB via ett sågverksuppköp i Glimåkra (VD Claes Andersson, 

160122). Därefter köptes resterande aktieposter i Skånetimmer AB och Skånetimmer 

Bioenergi AB år 2012, vilket medförde att båda dessa bolag ingår i nuvarande 

koncernstruktur som kan ses i figur 2 (ibid). Enligt Allabolag.se (u.å. a) omsätter 

moderbolaget OMA 650 miljoner kronor och sysselsätter 125 personer och JGA omsätter 340 

miljoner kronor och sysselsätter 64 personer (Allabolag.se, u.å. b). 

 

 

Figur 2 - Koncernstruktur (VD Claes Andersson, 160122) 

 

1.1.4 Kvalitets- och miljöarbetet hos JGA 

Företag inom skogsindustrin baserar sin verksamhet på en förnybar råvara i skog, vilket 

medför att kvalitets- och miljökrav från intressenter såsom myndigheter, kunder samt 

leverantörer har stor betydelse för verksamheten. JGA är både kvalitets- och miljöcertifierade 

enligt ISO 9001 samt ISO 14001, och har även utarbetat en egen miljöpolicy som 

sammansatts utifrån svensk lagstiftning samt skogsbrukskrav från PEFC och FSC. Denna 

policy förvissar företaget om att råvaran inte härstammar från olaglig eller icke auktoriserad 

avverkning, utan all försäljning av virke, flis samt trävaror är certifierad. JGA har som 

målsättning att ta vara på de lokala skogsägarna och sträva efter ett hållbart skogsbruk i form 

av långsiktiga relationer med råvaruleverantörerna samt bistå dem med skoglig rådgivning. 

(JGA.se, u.å. b) 
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1.1.5 JGAs materialflöde 

I figur 3 åskådliggörs en förenklad modell av JGAs interna materialflöde i produktionen. 

Råvara i form av timmer transporteras till JGAs anläggning i Linneryd och placeras i 

företagets råvarulager, där timret bevattnas för att motverka nedsättningar i virkeskvaliteten i 

form av sprickbildning, blånad, röta samt insektsangrepp. Timret mäts sedan i mätstationen 

och sorteras efter grovlek innan det färdas in i sågen. I sågen belys sågutbytet och hela 

stocken ska tas till vara. Det som inte kan produceras till sågat virke framställs som 

biprodukter i form av flis, spån samt bark. Biprodukterna säljs sedan som energiråvara till 

biobränsleindustrin. När virket har sågats sker en råsortering, där virket dimensionssorteras 

och ströläggs i paket med mellanlägg för att underlätta den kommande torkningen. För att 

virket ska kunna lagras utan att drabbas av några kvalitetsförluster torkas det till en fuktkvot 

strax under 20 %. (VD Claes Andersson, 160122; Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 

160122) 

 

Figur 3 - Förenkling av JGAs interna materialflöde 

Innan virket når justerverket har en kundorder anlänt till företagets produktionsplanerare som 

omvandlar kundordern till en arbetsorder. Arbetsordern skickas sedan till justerverket som 

justerar det inkommande virket efter bland annat kvalitet, hållfastighet samt längd och sorterar 

virket i enlighet med arbetsordern. Virket placeras eventuellt i företagets lager för produkter i 

arbete (PIA) i väntan på hyvling, annars hamnar det direkt i företagets färdigvarulager (FVL) 

innan det lastas ut mot kund. (VD Claes Andersson, 160122; Produktionsplanerare Mikael 

Karlsson, 160122) 
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1.1.6 JGAs produktsortiment 

I JGAs produktsortiment ingår främst sågade och/eller hyvlade trävaror bestående av 

konstruktionsvirke, råspont, paneler samt byggnadsreglar. Trävarorna är av antingen träslagen 

gran eller furu, och produceras utefter den tjocklek, bredd, längd samt kvalitet som kunden 

efterfrågar. JGA har ett uttaget produktsortiment enligt vissa standarddimensioner när det 

gäller trävarornas tjocklek, bredd samt längd som oftare produceras och återfinns i lager än 

övriga mer kundspecifika dimensioner som tas fram mot beställning. (JGA.se, u.å. a) 

 

Vid produktion av en önskad dimension varierar utfallet i virkeskvalitet och produkterna 

sorteras in i olika kvalitetsklasser. För att kunna klassificera virkets kvalitet använder JGA sig 

av bestämda kvalitetsbenämningar enligt följande klasser; O/S (I-IV), kvinta (V), C24, utskott 

(VI) samt vrak (VII). I de fall virket inte kan utvinnas till en produkt enligt JGAs 

produktsortiment, framställs det istället som en biprodukt i form av flis eller spån som 

klassificeras enligt egna benämningar och inte enligt ovan nämnda kvalitetsklasser. I tabell 1 

redogörs ordningsföljden givet dess försäljningsvärde för de olika kvalitetsklasserna följt av 

biprodukterna flis och spån. (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160122) 

 

Kvalitetsklasser (I fallande ordning) 

O/S (I-IV) 

Kvinta (V) 

C24 

Utskott (VI) 

Vrak (VII) 

Flis 

Spån 

Tabell 1 – Produktkvalitetsklasser i sågverk  

1.2 Bakgrund 

I en traditionell Supply Chain (SC) produceras råmaterial för att sedan förädlas hos en eller 

flera företag, medlemmar i SC, därefter fraktas varorna för lagerhållning innan de når 

slutkunden. Företag måste idag integrera med de övriga medlemmarna i sin SC för att få ner 

kostnader och upprätthålla servicenivåer (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi, 2007). I ett 
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tillverkande företag finns det interna materialflöden där produkter genomgår olika typer av 

värdeadderande processer (Mattsson, 2010). Att kunna planera och koordinera den output som 

ett företag har är en del av utmaningarna med materialflödet i SC (Harrison & Hoek, 2008). 

 

En processkartläggning underlättar identifieringen av exempelvis de aktiviteter som anträffas 

i förädlingsprocessen, resursförbrukningen i varje aktivitet samt produkternas totala 

användning av aktiviteterna (Widengren Hammarskiöld, 1993). Processkartläggning beskrivs 

enligt Marrelli (2005) som en steg för steg-modellering, där olika aktiviteter i processen 

förvandlar en given input av material och information till en värdeadderad output i form av 

produkter eller tjänster (Harrison & Hoek, 2008). Vid en processkartläggning utreds 

aktiviteterna i varje process och företag kan urskilja vad som i slutändan kan avgöra 

företagets framgång på marknaden (Jacka & Keller, 2009). Det går även att identifiera vad 

som exempelvis genererar god kundservice, effektivitet samt lönsamhet (Stevensson, 2009). 

Enligt Jacka och Keller (2009) är granskning av processmålen och hur de samverkar med 

företags övergripande mål av stor vikt i en processkartläggning. Då en helhetssyn över hur de 

olika processerna samt aktiviteterna integrerar med varandra i verksamheten, ger en inblick 

om vad som behöver förändras och hur den förslagna förändringen kommer att påverka hela 

verksamheten. Fördelar i en viss delprocess kan vara en nackdel i en annan, därför kan de 

ställas mot varandra via en processkartläggning och ett slutgiltigt beslut som gynnar hela 

verksamheten kan enklare tas (ibid). 

 

Intresset för effektiva materialflöden har alltid funnits inom olika typer av organisationer, men 

det är framförallt på senare tid det ökat. Marknaden kräver en variation av varor som har lett 

till mer komplexitet i materialflödet (Lumsden, 2012). Materialhantering sker i samband med 

all form av lagring eller transport och hur detta utförs har inverkan på ett företags kostnader 

och leveransservice. När det handlar om leveransservicen kan exempelvis en ineffektiv 

plockning leda till längre ledtid vilket i sin tur påverkar leveranspålitligheten (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). Kravet från marknaden gällande en varierad produktflora har 

skapat höga lager- och hanteringskostnader (Lumsden, 2012). Företag bör därför sträva efter 

en effektivare organisation med en intention att frambringa nöjda kunder både externt som 

internt i organisationen, vilket är synonymt med hög kvalitet (Sörqvist, 2001). För att uppnå 

en hög kvalitet krävs rätt förutsättningar i företaget, vilket leder till att medarbetarna kan 

producera det kunden önskar och att dess förväntningar uppfylls (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Enligt Sörqvist (2001) är sambanden mellan ett företags kvalitetsnivå och dess lönsamhet 

tydliga, vilket även understryks av Bergman och Klefsjö (2012) som menar att en förbättrad 

kvalitet kan medföra till en ökad lönsamhet som skapar hävstångseffekter för företaget. Dock 

är oftast kostnaden för att generera en hög kvalitet i produktionen stor, men kostnaden som 

uppstår ur kvalitetsbrister i form av omarbete eller kundreklamationer är betydligt större 

(Sörqvist 2001). Ett företags processer bör därför granskas så att kvalitetsbrister kan 

identifieras för att sedan eliminera dubbelaktiviteter samt icke-värdeadderande aktiviteter som 

återfinns i processerna (Chaneski, 2000). 

 

Ur en logistisk synvinkel är order-till-leveransprocessen en av de viktigaste processerna ett 

företag förfogar över, då processen inkluderar flera aktörer och samarbetet mellan dessa är av 

stor vikt (Gammelgaard & Larson, 2001). Processen startar när en kunds behov identifieras 

samt lägger en order och avslutas med att kunden erhåller sin beställda order (Forslund, 

2009). En väl fungerande order-till-leveransprocess generar ofta en högre kundservice och 

minskade lagernivåer (Gammelgaard & Larson, 2001), vilka är två parametrar som även 

förekommer när ett företag ökar sin kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012).   

 

Simchi-Levi, Kaminsky och Simchi-Levi (2007) menar att det viktigaste för många företag 

som vill arbeta med att effektivisera sin SC är det ibland synonymt med att reducera 

lagernivåerna. Detta är en väldig förenkling, målet med en effektiv SC är att ha ett lager som 

gör att företaget kan möta de servicenivåer som är uppsatta (ibid). Det finns fördelar och 

kostnader som är kopplade till att ha ett lager, det viktiga är att kunna balansera dessa mot 

kundservice, effektivitet, orderkostnad och transport och hanterings kostnader (Arnold, 

Chapman & Clive, 2008). Det går att dela upp lager i tre olika delar: råvarulager, produkter i 

arbete (PIA) och färdigvarulager (FVL) (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi, 2007). 

Denna typ av uppdelning skiljer sig från de olika medlemmarna i SC eftersom sågat och/eller 

hyvlat virke är en färdig produkt för ett sågverk medan det är råmaterial hos ett företag som 

bygger hus (Arnold, Chapman & Clive, 2008).  
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1.3 Problemdiskussion 

Hur ser order-till-leveransprocessen ut hos JGA från hämtning av sågat och torkat 

virke till avsändning mot kund? 

På en allt mer konkurrensutsatt marknad är företags arbete med ständig kvalitetsförbättring av 

betydelsefull karaktär för att kunna leverera produkter samt tjänster enligt den kvalitet 

marknaden efterfrågar (Fryman, 2002; Gitlow, Oppenheim & Oppenheim, 1995). För att 

uppnå ständiga kvalitetsförbättringar krävs det en förståelse och kunskap angående nuläget i 

verksamheten för att sedan kunna presentera och genomföra potentiella förbättringar och 

omstruktureringar (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Marrelli (2005) framför att 

processkartläggning är ett effektivt verktyg för att identifiera kvalitetsbrister och 

förbättringsbehov i verksamhetens processer.  

 

Processkartor är något som JGA inte använder sig av i dagsläget och företaget ser sin 

lagerhantering som ett stort förbättringsområde (VD Claes Andersson, 160122). 

Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160215) nämner att lagerfyllnaden i JGAs FVL 

varierar kraftigt kring 30 000 m
3
 virke ända upp till maxgränsen 40 000 m

3
. Vid maximalt 

utnyttjande av lagret blir lagerhantering ännu mer besvärlig i form av längre och fler 

godsförflyttningar med truck samt platsbrist i verksamheten (ibid). Godset i form av sågat 

och/eller hyvlat virke är hanteringsmässigt otympligt och medför till missgynnad tidsåtgång 

samt platsåtgång i lagret (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160122), vilket enligt Sutter 

(2013) är exempel på återkommande problem inom företags lagerhantering.  

 

Försäljningschef Jonas Sandborg (160301) påpekar att det finns en problematik i branschen 

mellan vad som efterfrågas från kund och produktionen i sågverket, då skogen ser ut på sitt 

vis och marknaden efterfrågar något annat. Därför är det en omöjlig uppgift för sågverket att 

få ut precis vad som efterfrågas från kund ur produktionen. På grund av skogens beskaffenhet 

blir outputen från produktionen alltid större än vad kunden efterfrågar, vilket ökar JGAs 

lagerhantering i både PIA och FVL (ibid). För att erhålla en bättre förståelse över vilka 

problem JGA upplever i dagsläget kartläggs företagets lagerhanteringsprocess, vilket 

Oskarsson, Ekdahl & Aronsson (2013) tidigare har nämnt, är nödvändigt för att sedan kunna 

presentera potentiella kvalitetsförbättringar samt omstruktureringar i verksamheten. 
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Vilka kvalitetsbrister kan identifieras utifrån processkartläggningen av JGA? 

Ett första steg till att identifiera kvalitetsbrister inom ett visst område är att kartlägga, mäta 

och översätta värden till kronor (Sörqvist, 2001). Vidare menar författaren att detta 

konkretisera kvalitetsbegreppet, vilket skapar en uppfattning om vad det kostar att göra fel 

och tydliggör hur mycket ett företags lönsamhet kan öka genom att kvalitetssäkra sina 

processer. VD Claes Andersson (160122) nämner att han i dagsläget upplever kvalitetsbrister 

i form av hög kapitalbindning, onödiga förflyttningar samt en bristande kontroll gällande 

omsättningshastigheten i JGAs lager. 

 

Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160215) framför att en orsak till dessa upplevda 

problem kan vara att JGAs produktion är väldigt styrt av vad kunden vill ha och företaget 

anpassar ofta vilken typ av dimension kunden önskar på virket. Utöver de vanligaste 

dimensionerna finns det även kundanpassade produkter som tar upp plats i lagret och binder 

kapital. Då det inte alltid går att få ut enbart det kunden önskar när virke sågas blir det ofta att 

det produceras mer än vad som efterfrågats. Dessa dimensioner blir sedan svåra att sälja, 

vilket leder till att JGA har en stor variation av artiklar på sitt lager (Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson, 160215). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan detta leda till 

överproduktion som skapar onödigt lager, vilket klassas som en kvalitetsbrist. Produkter som 

inte når kund och enbart ligger i lager skapar inget värde för företag utan genererar en hög 

kostnad, låg kvalitet samt förlorad konkurrenskraft (Anupindi, Chopra, Deshmukh, Van 

Mieghem & Zemel, 2014). 

 

Identifieringsarbetet av kvalitetsbrister behöver nödvändigtvis inte vara kopplade till att 

företags kostnader ska minimeras utan även till att företagets förtjänst ska maximeras, vilket 

innebär att de intäkter som påverkas av antingen bra eller dålig kvalitet bör identifieras och tas 

i beaktning (Josephson & Lindström, 2011). Det överensstämmer med Sörqvist (2001) 

uppfattning om att ett företags totala förluster orsakas på grund av att dess produkter och 

processer inte är helt perfekta. Det är dock en svårighet att uppskatta dessa dolda 

kvalitetsbrister som kännetecknas av förlorad intäkt, eftersom mätningarna endast kan baseras 

på uppskattningar (ibid). 
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Vilka är kvalitetsbristernas grundläggande orsaker och hur kan de minimeras i JGAs 

order-till-leveransprocessen? 

Kraven på kvalitetsförbättringar i företag är förvisso att de ska förhindra fel samt fusk och 

reducera dess kostnader. De ska även fungera som ett kontinuerligt förbättringsverktyg som 

på sikt genererar en ökad tillit från kunder och övriga intressenter. En utgångspunkt för att 

lyckas med kvalitetsförbättringar är att identifiera de grundläggande orsakerna till 

kvalitetsbristerna och inte enbart göra kortsiktiga åtgärder genom att reparera mindre förluster 

som kvalitetsbristerna gett upphov till, vilket ökar risken för att förlusterna återkommer 

eftersom grundorsakerna till kvalitetsbristerna inte har identifierats och åtgärdats. (Josephson 

& Lindström, 2011) 

 

Enligt VD Claes Andersson (160329) uppstår det flera kvalitetsbrister i JGAs order-till-

leveransprocess som både personal och ledning har identifierat samt är väl medvetna om, men 

på grund av prioriteringsskäl har dessa endast temporärt åtgärdats. Via en processkartläggning 

kan, som tidigare nämnt, kvalitetsbrister i ett företags processer identifieras, dock minimerar 

eller åtgärdar kartläggningen inte dessa kvalitetsbrister (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett 

projekt om att minimera kvalitetsbrister som uppstår i företagets SC är därför i 

uppbyggnadsfasen (Claes Andersson, VD, 160329). Fryman (2002) föreslår att företag bör 

använda sig av orsak-verkandiagram, även kallat Ishikawa-diagram, när kvalitetsbrister ska 

analyseras i processen. Ishikawa-diagrammet används för att bestämma grundläggande 

orsaker till de kvalitetsbrister som företag har identifierat via en processkartläggning, vilket 

skapar belägg för att minimera kvalitetsbristerna (Fryman, 2002; Juran & Godfrey, 2000).  

 

Rapporteringar från slutavverkning ska tas till vara på i ett tidigare stadium kunna planera sin 

produktion i sågverket efter det timmer som köps in. På så vis erhålls en större kontroll över 

att de produkter som flödar i verksamheten även efterfrågas av kund (Claes Andersson, VD, 

160329). Arbetet med denna information skulle förenkla planeringen av JGAs order-till-

leveransprocess men att flertalet kvalitetsbrister i företagets aktiviteter fortfarande 

förekommer.  
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1.4 Problemformulering 

Problemdiskussionen mynnar ut i tre problemformuleringar som ligger till grund för studiens 

utformning. Dessa problemformuleringar presenteras nedan.  

1. Hur ser order-till-leveransprocessen ut hos JGA från hämtning av sågat och torkat 

virke till avsändning mot kund? 

2. Vilka kvalitetsbrister kan identifieras utifrån processkartläggningen av JGA? 

3. Vilka är kvalitetsbristernas grundläggande orsaker och hur kan de minimeras i JGAs 

order-till-leveransprocess? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en processkartläggning av JGAs order-till-

leveransprocess identifiera kvalitetsbrister som uppstår från hämtning av sågat och torkat 

virke till avsändning mot kund. Vidare kommer syftet ta fram grundläggande orsaker till 

kvalitetsbristerna i JGAs produktförädling samt ge rekommendationer till hur dessa kan 

minimeras. 

 

1.6 Förkortningar 

3PL = Tredjepartslogistiker 

FSC = Forest Stewardship Council 

FVL = Färdigvarulager 

ISO = International Organization of Standardization 

JGA = Johan Gustaf Anderssons Söner AB 

OMA = O M Andersson AB 

PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification 

PIA = Produkter i arbete 

SC = Supply Chain 

SCM = Supply Chain Management 
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1.7 Studiens disposition  

Nedan i figur 4 presenteras studiens fortsatta disposition.  

 

Figur 4 - Arbetets disposition 
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar författarna vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för 

studien. I varje avsnitt presenteras författarnas metodval och motiverar dem utifrån olika 

teorier som kan användas i respektive metoddel. Kapitlet avslutas med en sammanställning 

över studiens samtliga metodval. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Författarnas vetenskapliga synsätt grundar sig ur en epistemologisk ståndpunkt och följer 

därigenom ett positivistiskt synsätt. Vilket överensstämmer med Bryman och Bells (2013) 

utsaga om att det är viktigt att följa ett naturvetenskapligt synsätt inom epistemologin, som i 

sin tur är kopplat till positivism. Positivismens ståndpunkt ligger i att kunskapen ska kunna 

hämtas samt återges ur ett objektivt perspektiv, där varken teoretisk eller empirisk data har 

tolkats av författarna utan har återgetts objektivt (Bryman & Bell, 2013). Studiens underlag 

bygger till stor del på insamlad data i form av intervjuer och observationer på fallföretaget, 

vilket har inneburit att författarna inte behövt göra egna tolkningar utan författarna förhåller 

sig objektiva till vetenskapen samt studieresultaten. Att inga egna tolkningar behövts göras 

talar för positivism. 

 

2.2 Angreppssätt 

Studien har genomförts med ett deduktivt angreppssätt genom att författarna har använt 

befintliga teorier och utefter vad de sagt skapat hypoteser som i sin tur format antaganden om 

empirin. Det är utifrån insamlad information om processer och produkter i JGAs verksamhet 

som författarna har dragit slutsatser. Studien går i enlighet med Bryman och Bells (2013) 

vetskap om att ett deduktivt angreppssätt karaktäriseras av att teorier styr vilken form av data 

som samlas in och hur den sedan analyseras. Den deduktiva processen startar med teorier följt 

av hypoteser som datainsamlingen sedan bygger på (ibid). Med deduktion menas det att 

genom logiska resonemang dra en slutsats (Ghauri & Grönhaug, 2005). Deduktion behöver 

inte bero på observationer eller erfarenhet utan handlar om logik (Fischer, 2010). Författarna 

ämnar inte skapa nya teorier utan redan befintliga teorier har legat till grund för skapandet av 

en hypotes, därför lämpar sig det deduktiva synsättet sig bäst för studien. 
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2.3 Forskningsstrategi 

Vid val av forskningsstrategi är det studiens syfte som avgör om det blir en kvalitativ eller en 

kvantitativ studie. Om forskarna använder sig av intervjuer och observationer är en kvalitativ 

studie mer lämpad, använder forskarna sig istället av enkäter eller matematiska formler är en 

kvantitativ studie det som bör användas. Kvantitativa studier grundar sig i information som 

kan mätas eller värderas numeriskt. Vid en kvalitativ forskningsstrategi ämnar forskarna att 

skapa en djupare förståelse för en händelse, ett problem eller situation. Det är de praktiska 

tillvägagångssätten som i slutändan avgör vilken form av information som samlas in.  

(Björklund & Paulsson, 2012). Bryman och Bell (2013) menar att viss kritik kan riktas mot en 

kvalitativ forskningsstrategi för att forskningen blir subjektiv då resultaten ofta bygger på 

forskarnas egna åsikter om vad som är betydelsefullt. Vidare kan det vara svårt att replikera 

en kvalitativ undersökning eftersom forskarnas tillvägagångssätt styrs av det fält eller område 

de väljer att undersöka. Det kan även vara svårt att generalisera en kvalitativ studie utöver den 

situation som behandlas (ibid).  

 

I enlighet med studiens syfte har information och data samlats in rörande JGAs order-till-

leveransprocess genom intervjuer och deltagande observationer. Vilket går i linje med att först 

använda sig av kvalitativa studier där forskarna ämnar skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt problem (Björklund & Paulsson, 2012), vilket kan utföras genom ingående 

observationer av verkligheten (Yin 2007). Författarna har inte samlat in data genom enkäter 

eller använt sig av matematiska formler när data analyserats. Författarna har i denna studie 

valt en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Valet av undersökningsdesign för denna studie är fallstudie då endast ett företag undersöks. 

Bryman och Bell (2013) menar att en fallstudie ämnar undersöka den komplexa och specifika 

natur som det valda fallet uppvisar. En fallstudie kan ha fler än ett fall detta kallas då för en 

flerfallsdesign. Varje specifikt fall är föremål för en speciell studie, men i studien som helhet 

omfattar flera fall vilket innebär en flerfallsdesign. Fördelar med en flerfallsdesign kontra en 

enfallsdesign är att resultaten från studien har belägg från flera fall och kan därmed uppfattas 

som mer övertygande och starkare (Yin, 2007). Då problemet med lagerhållningen för denna 

studie endast berör JGA så har författarna valt att använda sig av en enfallsdesign för 

fallstudien. Vid fallstudier kan båda en kvalitativ såväl som en kvantitativ forskningsmetod 
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tillämpas (Bryman & Bell, 2013). Vid användande av en fallstudie är behovet av flera olika 

informationskällor större än för andra forskningsstrategier (Yin, 2007). Studien bygger på 

data insamlad genom intervjuer, dokument samt observationer vilket enligt Yin (2007) ger 

studien en bättre kvalitet.   

 

2.5 Urval av respondenter 

Respondenterna för studien har valts ut med hjälp av ett snöbollsurval även känt som 

kedjeurval. Ett snöbollsurval är en form av icke-sannolikhetsurval och bygger på att forskarna 

får kontakt med en eller ett mindre antal personer, som sedan skickar forskarna vidare till 

ytterligare personer som är relevanta för undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Då studien 

är företagsspecifik och ämnar beröra order-till-leveransprocessen hos JGA har respondenter 

med störst kunskap inom dessa specifika områden blivit intervjuade. Via JGAs VD Claes 

Andersson har författarna kommit i kontakt med försäljningschef Jonas Sandborg samt 

produktionsplanerare Mikael Karlsson, för att sedan skickats vidare till övriga 

intervjurespondenter som benämns i tabell 2. 

 

Intervjurespondenter Position inom JGA 

Claes Andersson Verkställande direktör 

Jonas Sandborg Försäljningschef 

Mikael Karlsson Produktionsplanerare 

Peter Lennartsson Arbetsledare i justerverk 

Sandra Sandell Truckförare 

Magnus Tuneskog Utlastning 

Jörgen Svensson Försäljning  

Tabell 2 - Urval av respondenter 

2.6 Datainsamling  

Förberedelserna vid datainsamlingen är av stor vikt för att inte äventyra hela studien och att 

kunna ställa väl formulerade frågor under datainsamlingen är en väsentlig förutsättning, för att 

erhålla specifik information som är relevant under fallstudien (Yin, 2007). Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) samt Jacobsen, Järvå och Wallin (2012) klassificerar insamlad data 

i kategorierna primärdata alternativt sekundärdata. Primärdata karaktäriseras främst av 

intervjuer, där intervjuformerna vanligtvis förekommer i tre olika slag: strukturerade, semi-

strukturerade samt ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Wiedersheim-
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Paul, 2014; Jacobsen, Järvå & Wallin, 2012; Robson, 2011). Datainsamling kan även 

framställas i form av observationer men det kräver att forskarna har fastslagit vad som ska 

observeras, vilken information som ska fås ut samt varför observationen kommer ge den 

information som efterfrågas (Bell, Waters & Nilsson, 2016). Enligt Bell, Waters och Nilsson 

(2016) förekommer det tre olika observationsformer som delas in i strukturerade, deltagande 

samt ostrukturerade observationer.  

 

Bryman (2016) nämner fokusgrupper som en intervjumetod som involverar fler än en 

intervjuperson, oftast handlar det om minst fyra intervjupersoner. Fokusgrupper berör ofta ett 

specifikt tema eller ämne och syftet är att gå på djupet inom det valda ämnet. De flesta 

forskare som använder sig av fokusgrupper gör detta inom ramarna för en kvalitativ 

forskningsstrategi. Bryman (2016) rekommenderar att forskarna börjar med en introduktion 

där fokusgruppens syfte och mål presenteras. Det är bra om fokusgruppens samtal spelas in 

för att senare transkriberas. En viktig aspekt när det kommer till fokusgrupper är gruppens 

gemensamma uppfattning om målet. Det finns flera problem när det kommer till urvalet 

rörande deltagarna för en fokusgrupp. Framförallt om forskarna skall välja en neutral grupp 

eller använda sig av en grupp med rätt kompetens (ibid). Sekundärdata karaktäriseras istället 

av dokument, sammanställningar samt enkäter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) som 

exempelvis erhålls via databaser, litteratur, dokument och internet (Bryman & Bell, 2013; 

Jacobsen, Järvå & Wallin, 2012).  

 

Författarna har använt sig av varierande datainsamlingsmetoder till de olika 

forskningsfrågorna och valt de metoder som ansetts vara mest lämpade för insamlandet av 

primär- och sekundärdata. Författarnas valda metoder för datainsamling presenteras därav för 

varje enskild forskningsfråga i studien. Då dessa metodval har bidragit till att enklare erhålla 

den information som eftersökts och som ansetts vara mest relevant givet dess forskningsfråga. 

 

2.6.1 Datainsamling för forskningsfråga 1 

Studiens första forskningsfråga har besvarats via relevant teori för processkartläggning och 

empiri ur kvalitativ data som författarna har samlat in genom intervjuer samt observationer på 

JGA. Detta för att kunna framställa en tydlig och korrekt bild av verksamhetens nuläge.  
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Datainsamlingen till teorikapitlet består av sekundärdata som är relaterat till 

forskningsfrågans syfte och har erhållits genom sökningar av vetenskapliga artiklar i 

elektroniska databaser som One Search och Business Source Premier samt genom litteratur 

från Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet i Växjö. Tillämpade sökord för studiens 

första forskningsfråga var Process, Process mapping, Processkartläggning och Inventory 

management.  

 

Empirin består av primärdata och har samlats in via intervjuer och observationer med 

respondenter som ansetts ha mest kunskap inom de specifika områden författarna avser beröra 

med studien på JGA. För empirisk datainsamling till studiens första forskningsfråga har det 

utförts en deltagande observation samt semi- och ostrukturerade intervjuer med personal hos 

JGA 

 

2.6.2 Datainsamling för forskningsfråga 2 

Datainsamlingen för forskningsfråga 2 har byggts upp av relevant teori om kvalitet och empiri 

som samlats in genom ett kvalitativt utförande av intervjuer och observationer på JGA. 

Datainsamlingen tillsammans med analysen från tidigare forskningsfråga har bistått till 

besvarandet av forskningsfråga 2. 

 

Teori som behandlar kvalitet har samlats in via den elektroniska databasen One Search samt 

genom litteratur från Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet i Växjö. Den teori som har 

använts är sekundärdata och relevanta sökord för att erhålla data var Kvalitet, Kvalitetsbrister, 

Quality och Quality management.  

  

Empirin som samlats in för forskningsfråga 2 består av primärdata från fallföretaget. Data har 

samlats in genom deltagande observationer, semi- och ostrukturerade intervjuer med 

respondenter som ansetts ha mest kunskap inom de specifika områden författarna avser beröra 

med studien på JGA.  

 

2.6.3 Datainsamling för forskningsfråga 3 

För att kunna besvara studiens tredje forskningsfråga har teori gällande PICK-chart, Ishikawa-

diagram, fem varför och kvalitetscirklar hämtats. Den empiriska data som används har 

författarna samlat in genom en fokusgrupp utförd hos fallföretaget JGA.  
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Den teori som används för att besvara forskningsfrågan är inhämtade från Linnéuniversitetets 

bibliotek samt via de elektroniska databaserna Onesearch och Business Source Premier. De 

sökord som användes för att finna relevant teori var PICK-chart, Ishikawa diagram, Why-why 

analysis och Quality circles. 

 

Den primärdata som samlats in för forskningsfrågan är empiri från fallföretaget. Genom att 

utföra en fokusgrupp hos JGA har författarna samlat empirisk data för att besvara frågan. 

Fokusgruppen bestod av 4 anställda hos JGA med relevant kompetens för syftet, vilket också 

är det minsta antal personer för att genomföra en fokusgrupp enligt Bryman (2016). 

Författarna spelade in fokusgruppens diskussion för att sedan transkribera den.  

 

  



 

 

 

19 

2016-05-26 

Nedan följer tabell 3 som visar datainsamlingstillfällen, vilken metod som används vid 

insamlingen samt vem/vilka som deltagit för samtliga forskningsfrågor.  

Datum Datainsamlingsmetod Informationskälla 

160122 Ostrukturerad Intervju Claes Andersson  

Jonas Sandborg 

Mikael Karlsson 

160122 Deltagande observation Claes Andersson 

Mikael Karlsson 

160127 Mail-intervju Claes Andersson 

Jonas Sandborg 

160215 Semistrukturerad intervju Mikael Karlsson 

160301 Ostrukturerad intervju 

Deltagande observationer 

Jonas Sandborg 

Mikael Karlsson 

Peter Lennartsson 

Sandra Sandell 

Magnus Tuneskog  

160329 Ostrukturerad intervju  

Deltagande observationer 

Claes Andersson 

Mikael Karlsson 

Peter Lennartsson 

160412 Fokusgrupp Claes Andersson 

Mikael Karlsson 

Peter Lennartsson 

Jörgen Svensson 

160516 Mail-intervju Claes Andersson 

Tabell 3 - Datainsamling 
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2.7 Analysmetod 

Yin (2007) belyser vikten av relevant datainsamling till studien för att ha möjlighet till 

granskning, kategorisering, prövning samt sammanställning av kvalitativ och kvantitativ data, 

som i sin tur ska besvara studiens hypoteser. Problematik kring en fallstudies analysmetod 

kan uppstå hos forskare på grund av dess diffusa strategier och tekniker, men att analyser av 

hög kvalitet uppnås genom en noggrann datautvärdering samt tydlig analysstruktur som 

analyserar data för varje problemfråga (ibid). Studiens forskningsfrågor och syfte kan 

jämföras med en flerstegsraket, där forskningsfrågorna inte kan besvaras förrän tidigare 

forskningsfrågor har besvarats. Teoretisk samt empirisk insamlad data ligger till grund för 

varje forskningsfrågas analys som i sin tur är en utgångspunkt för nästkommande 

forskningsfråga. I studiens analysmodell har både teoretisk samt empirisk data presenterats, 

utvärderats och strukturerats, vilket ger en indikation på om datainsamlingen är tillräckligt 

stark som beståndsdelar för en analys av hög kvalitet. 

 

Studien innefattar flera analyser med olika syften som är beroende av varandra. Analysen för 

forskningsfråga 1 behandlar processkartläggning av JGAs order-till-leveransprocess, från 

hämtning av sågat och torkat virke till avsändning mot kund. Syftet med analysen är att 

kartlägga den nuvarande order-till-leveransprocessen som återfinns hos JGA och som sedan 

ska ligga till grund för nästkommande kapitel med teori, empiri och analys. Forskningsfråga 2 

behandlar kvalitetsbristerna som kan identifieras utifrån tidigare gjorda processkartläggning 

och har som syfte att påvisa vad som bör förbättras i verksamhetens order-till-

leveransprocess. Upptäckterna gällande kvalitetsbristerna leder till studiens sista 

forskningsfråga som berör hur kvalitetsbristerna kan minimeras givet dess grundläggande 

orsaker och har som syfte att framlägga förbättringsförslag för att minimera dessa. I figur 5 

redovisas att samtliga forskningsfrågor har analyserats enligt samma struktur av teori , empiri 

och analys, vilket medför till att resonemangen följer en tydlig linje och studiens 

analysmodell anses stringent. 
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Figur 5 - Analysmodell 
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2.8 Etiska överväganden 

När forskare gör studier får inte personer kopplade till studien behandlas på ett dåligt eller 

orättvist sätt. Den information som studien genererar får inte användas för att skada eller 

användas emot någon (Fischer, 2010). Diskussioner om hur personer som figurerar i studier 

skall behandlas ur ett rent etiskt perspektiv har ökat. Bland annat har American Academy of 

Management (AoM) och Market Research Society (MRS) satt upp etiska regler för sina 

medlemmar. De etiska regler som sätts upp brukar röra integritet, frivillighet, anonymitet och 

konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). Det finns några svenska exempel som presenteras 

nedan och sedan i en sammanställning i tabell 4: 

 

Informationskravet – Handlar om att berörda personer skall informeras om studiens syfte och 

även vilka moment som ingår (Bryman & Bell, 2013). Studiens moment och syfte har JGAs 

VD Claes Andersson och författarna gemensamt beslutat om och övriga deltagare har 

informerats om studien. 

 

Samtyckeskravet – Detta innebär att respondenterna skall veta om att deras deltagande är 

frivilligt och att de närsomhelst under studiens gång kan välja att avbryta (Bryman & Bell, 

2013). Respondenterna har inte pressats att vara med i studien av författarna utan deltagande 

har skett på frivilliga grunder. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet – Personuppgifter rörande deltagarna i studien skall 

hanteras med största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). Om respondenter önskar 

att vara anonyma så ska detta beviljas av forskarna (Fischer, 2010). Studiens deltagare har fått 

reda på att de har rätt att vara anonyma och att deras uppgifter inte kommer att hamna hos 

någon utomstående part. 

 

Nyttjandekravet – De uppgifter som samlats in under studien får endast användas för 

forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2013). Informationen som forskarna samlat in under 

studiens gång har enbart använts till studiens syfte. Det kommer inte heller att användas till 

något annat ändamål i framtiden. 

 

Falska förespeglingar – Under studiens gång skall inte forskarna ge någon vilseledande eller 

felaktig information om studien (Bryman & Bell, 2013). Alla deltagare i studien är 
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informerade om syftet. Inga vilseledande frågor har ställts och det har inte heller förekommit 

någon felaktig information från författarnas sida. 

 

Sammanställning över studiens etiska överväganden  

Informationskravet Studiens moment och syfte har JGAs VD Claes 

Andersson och författarna gemensamt 

beslutat om och övriga deltagare har 

informerats om studien. 

Samtyckeskravet Respondenterna har inte pressats att vara 

med i studien av författarna utan deltagande 

har skett på frivilliga grunder. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet Studiens deltagare har fått reda på att de har 

rätt att vara anonyma och att deras uppgifter 

inte kommer att hamna hos någon 

utomstående part. 

Nyttjandekravet Informationen som forskarna samlat in under 

studiens gång har enbart använts till studiens 

syfte. 

Falska förespeglingar Inga vilseledande frågor har ställts och det har 

inte heller förekommit någon felaktig 

information från författarnas sida. 

Tabell 4 Sammanställning över studiens etiska övervägande 

2.9 Sanningskriterier 

När kvaliteten på en studie skall bedömas görs det vanligtvis utifrån fyra logiska kriterier; 

tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet när det gäller data och möjlighet att belägga resultat 

och slutsatser. Dessa fyra kriterier lämpas sig även för en fallstudie och sammanfattas 

vanligtvis som reliabilitet, internvaliditet, externvaliditet och begreppsvaliditet (Yin, 2007).  

 

Reliabilitet – Målet när reliabilitet används som kvalitetskriterium för en fallstudie är att om 

en annan forskare skulle använda samma tillvägagångssätt som tidigare forskare använt skulle 

denne uppnå samma resultat och slutsats. Värt att notera är att det är bara om samma 

fallstudie som genomförs som resultatet kan bli desamma och inte om en forskare gör en 

annan fallstudie. En förutsättning för att uppnå reliabilitet på en fallstudie är om forskarna 

noggrant dokumenterar alla steg i forskningen (Yin, 2007). En referenslista presenteras i 

kapitel 7 där det på ett förståeligt sätt går att se vilka teoretiska källor som ligger till grund för 
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att besvara studiens syfte. De intervjupersoner och metoder som används vid respektive 

intervjutillfälle finns presenterat i studiens metodkapitel, kapitel 2.  

 

Internvaliditet – Yin (2007) menar att intern validitet används vid kausala eller förklarande 

undersökningar, där forskaren vill se hur händelse X leder till händelse Y. För att kunna 

bevisa samband mellan olika händelser i en fallstudie bör forskarna använda sig av intervjuer 

och liknade för att samla information (ibid). Författarna har genom en processkartläggning av 

JGAs FVL uppnått kravet om internvaliditet. Det har i kartläggningen framgått hur de olika 

delarna hänger ihop och hur de påverkar varandra. Vidare har författarna satt ihop ett orsak-

verkandiagram för att undersöka hur en viss händelse X leder till händelse Y. Information till 

processkartläggningen har samlats in genom flertalet intervjuer och observationer med 

anställda hos JGA.  

 

Begreppsvaliditet – innebär att forskarna studerar det som ämnats studeras. Yin (2007) menar 

att begreppsvaliditeten styrks genom att använda flera källor och formulera en beviskedja. För 

att säkra begreppsvaliditeten i en fallstudie bör forskare använda sig av flera olika källor vid 

insamling av data. Det är även viktigt att låta externa observatörer granska och ta del av utkast 

till forskningsrapporten (Yin, 2007). Begreppsvaliditeten stärks genom att författarna vid den 

empiriska datainsamlingen har intervjuat flertalet personer med kunskap inom området. 

Författarna har vidare låtit externa observatörer i form av handledare, examinator, 

företagsrespondenter och opponenter få granska studiens innehåll. 

 

Externvaliditet – denna form av validitet rör problemet om resultatet av en undersökning kan 

generaliseras på andra studier. Ett problem som ofta nämns när det kommer till externvaliditet 

för fallstudier är att ett enda fall inte utgör tillräcklig grund för en generalisering. Det går att 

dock att uppnå externvaliditet om forskarna använder sig av befintlig teori (Yin, 2007). 

Författarna för denna studie har genom användning av befintliga teorier rörande 

processkartläggning, kvalitetsbrister och förbättringsförslag uppnått externvaliditet. Teorin 

ställs sedan mot och ligger även tillgrund för den empiri som samlats in från JGA. Studien är 

gjord utifrån JGA men andra företag kan även använda sig av studien.  
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I tabell 5 sammanställer författarna de sanningskriterier som studien bygger på och hur 

författarna har uppfyllt dessa kriterier. 

 

Sammanställning över studiens sanningskriterier  

Reliabilitet 

En förutsättning för att uppnå reliabilitet på en fallstudie är om 

forskarna noggrant dokumenterar alla steg i forskningen (Yin, 2007). 

En referenslista presenteras i kapitel 7 där det på ett förståeligt sätt går 

att se vilka teoretiska källor som ligger till grund för att besvara 

studiens syfte. De intervjupersoner och metoder som används vid 

respektive intervjutillfälle finns presenterat i studiens metodkapitel, 

kapitel 2. 

Internvaliditet 

Yin (2007) menar att intern validitet används vid kausala eller 

förklarande undersökningar, där forskaren vill se hur händelse X leder 

till händelse Y. Det har i kartläggningen framgått hur de olika delarna 

hänger ihop och hur de påverkar varandra. Vidare har författarna satt 

ihop ett orsak-verkandiagram för att undersöka hur en viss händelse X 

leder till händelse Y 

Begreppsvaliditet 

Innebär att forskarna studerar det som ämnats studeras. Yin (2007) 

menar att begreppsvaliditeten styrks genom att använda flera källor och 

formulera en beviskedja. Begreppsvaliditeten stärks genom att 

författarna vid den empiriska informationen insamlingen har intervjuat 

flertalet personer med kunskap inom området. 

Externvaliditet 

Det går att uppnå externvaliditet om forskarna använder sig av befintlig 

teori (Yin, 2007). Författarna för denna studie har genom användning 

av befintliga teorier rörande processkartläggning, kvalitetsbrister och 

förbättringsförslag uppnått externvaliditet 

Tabell 5 - Sammanställning över studiens sanningskriterier 
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2.10 Sammanställning av metodkapitel 

För att sammanfatta vilka metodval som författarna använt sig av redovisas dessa i tabell 6.  

Metodsammanfattning  

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Angreppssätt Deduktivt 

Forskningsstrategi Kvalitativ  

Undersökningsdesign  Fallstudie 

Datainsamling  Primär- och sekundärdata, Semi- och 

ostrukturerade intervjuer, deltagande 

observationer, fokusgrupp 

Studiens Urval Snöbollsurval 

Etiska Överväganden  Informationskrav, samtyckeskrav, 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekrav, falska förespeglingar. Se 

tabell 4 

Sanningskriterier  Reliabilitet, Intern-, Extern- och 

Begreppsvaliditet. Se tabell 5 

Tabell 6 - Metodsammanfattning 
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3 Hur ser order-till-leveransprocessen ut hos JGA 

från hämtning av sågat och torkat virke till 

avsändning mot kund? 

I detta kapitel kommer den teori, empiri och analys som används för att besvara 

frågeställning 1 att presenteras. Den teori som presenteras är processkartläggning, order-till-

leveransprocessen och lagerhantering. I empirin behandlas de olika delar som JGAs order-

till-leveransprocess är uppbyggda utav. Till sist analyseras teorin och empirin för att besvara 

frågeställning 1. Detta illustreras i figur 6 nedan.  

 

Figur 6 - Analysmodell frågeställning 1 

3.1 Teori 

3.1.1 Definiera process 

Det är ingen ny insikt att företags processfokus har en stor betydelse inom kvalitetsarbetet i att 

ständigt skapa förbättringar i verksamheten, utan det har förekommit ända sedan 1930-talet 

(Rentzhog, 1998). Enligt Ljungberg och Larsson (2012) har dock definitionen av vad som 

kännetecknar en process varierats men författarna anser att följande definition är en komplett 

beskrivning av en process: 

 

”En process är 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.”  

(Ljungberg & Larsson, 2012, s. 60) 
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Willoch (2012) instämmer med Ljungberg och Larssons (2012) definition och belyser att en 

process är en serie aktiviteter som har en tydlig startpunkt och en tydlig slutpunkt utifrån 

kundens verkliga behov. En process ska enligt figur 7 förädla en vara eller tjänst givet ett visst 

inflöde av information och/eller material och ska sedan framställa värde via ett utflöde av 

information och/eller produkter som kunden är villig att finansiera för (Willoch, 2012). 

Kunden kan antingen vara en intern enhet inom den egna verksamheten eller extern som 

kännetecknas av ett kund- och leverantörsförhållande (Willoch, 2012). Rentzhog (1998) 

belyser att processer är repetitiva och ger kvalitetsarbetet med ständig förbättring en mening, 

eftersom processer genomförs gång på gång i verksamheten. Informationsutbytet är av stor 

vikt i processarbetet, då information ger samtliga medverkande i processen en helhetsbild om 

hur kundbehoven ska tillfredsställas (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Figur 7 - Processens grundläggande komponenter (Willoch, 2012) 

Vanligtvis klassificeras processer in i huvudprocesser, stödprocesser samt ledningsprocesser 

(Jonsson & Mattsson, 2011; Ljungberg & Larsson, 2012). Huvudprocesser ses som de 

övergripande processerna som ger en bild av företags viktigaste beståndsdelar, realiserar 

affärsidén och beskriver syftet med verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2012). Enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) karaktäriseras huvudprocesser av de processer som direkt 

generar till kundvärde. Stödprocesser ska därför värderas med utgångspunkt i hur effektivt de 

stödjer huvudprocesserna (Ljungberg & Larsson, 2012), vilket medför att de bidrar till 

indirekt kundvärde (Jonsson & Mattsson, 2011). Ljungberg och Larsson (2012) påpekar 

vikten av att urskilja vilka stödprocesser som är mest betydelsefulla i verksamheten, då det 

endast finns ett mindre antal huvudprocesser medan antalet stödprocesser kan vara mycket 

stort. Då ett förbättringsarbete i samtliga stödprocesser är omöjligt i praktiken (ibid). Enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) har ledningsprocesser likt stödprocesserna en indirekt 
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kundvärdespåverkan, och används för att styra, utveckla samt koordinera huvud- och 

stödprocesserna (Ljungberg & Larsson, 2012). Dock underprioriteras ofta ledningsprocesser 

på grund av bristande kunskap samt engagemang i organisationen eller för att avsaknaden av 

riktlinjer angående hur huvud- och stödprocesserna ska fungera är stor i verksamheten 

(Ljungberg & Larsson, 2012).   

 

Processer frambringar dock en viss komplexitet, då de likt alla system relaterar till andra 

processer och kan kategoriseras som överordnad, underordnad eller likvärdig i systemet. Vid 

analysering av en process kan den brytas ned i först delprocesser och sedan brytas ned 

ytterligare en gång till aktiviteter för att erhålla en tillräckligt detaljrik beskrivning av 

processen. En process kan även ses som en del i en mer omfattande och övergripande process. 

Antalet nivåer mellan processerna varierar beroende på processens komplexitet och därav 

fyller processkartläggning ett centralt syfte genom att utreda komplexiteten. (Ljungberg & 

Larsson, 2012) 

 

3.1.2 Processkartläggning 

För att lyckas med förändringar i verksamheten krävs det att företaget vet hur nuläget ser ut. 

En förutsättning för att kunna identifiera en lösning som kommer leda till en förbättring är 

kunskap om den nuvarande processen (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). En av de 

effektivaste metoderna att dokumentera en process är att kartlägga den och detta sätt kallas för 

processkartläggning (Paradiso & Cruickshank, 2007). Ett av syftena med en 

processkartläggning är att synliggöra de olika aktiviteterna inom en process och sedan 

presentera dem visuellt för hela organisationen (Klotz, Horman, Bi & Bechtel, 2008). Genom 

att beskriva delar av verksamheten med hjälp av en processkarta kan organisationen på ett 

lättförståeligt och övergripande sätt visa hur olika delar av organisationen är sammanlänkade. 

Idag agerar många organisationer i en komplex verklighet som avspeglar sig i processerna. 

Om inte alla inom en organisation förstår hur de olika aktiviteterna är kopplade med varandra 

så kan det uppstå problem. Genom en kartläggning av processer och aktiviteter kan 

sambanden mellan olika funktioner och avdelningar upptäckas och utvecklas (Ljungberg & 

Larsson, 2012). När en process kartläggs är det viktigt att den kartläggs i sitt nuvarande 

tillstånd och inte som det ska eller förväntas se ut (Paradiso & Cruickshank, 2007). 

Detaljnivån på en processkartläggning kan variera (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) och 

talesättet ’’djävulen finns i detaljerna’’ går att applicera på processer (Paradiso & 
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Cruickshank, 2007). Vidare menar Paradiso och Cruickshank (2007) att en framgångsrik 

processkartläggning skapas utifrån att rätt detaljnivå hittas. 

 

I många företag kan det finnas en risk att en eller flera av de anställda har väldigt stor kunskap 

om vissa aktiviteter. För att minska risken att den kompetensen försvinner när dessa personer 

är sjuka eller slutar kan företag genom en kartläggning av nuläget behålla kunskapen inom 

företaget. En annan fördel med detta är de reducerade kostnaderna i upplärning av ny personal 

(Paradiso & Chuickshank, 2007). Jacka och Keller (2009) nämner också vikten av att låta all 

personal vara med i utvecklingen av en processkarta och då framförallt de som är i kontakt 

med tjänsten/varan varje dag, exempelvis operatörer inom en producerande industri. De 

anställda har en viktig del i att säkerställa att processkartan verkligen speglar hur det ser ut 

(Pojasek, 2006). 

 

För att arbeta fram en bra processkarta krävs det ett strukturerat arbetssätt, detta förenklar inte 

bara arbetet utan även vanligt förekommande misstag undviks (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Jacka och Keller (2009) nämner två vanliga misstag som kan göras; att ha en gömd agenda 

med kartläggningen och att tappa fokus från kunden. För att uppnå fördelarna med en 

processkartläggning krävs det att ledning och anställda litar på varandra. Ett företags 

långsiktiga framgång hänger på nöjda kunder och skulle en processkartläggning göras där inte 

kundens aspekt tas med så kommer arbetet att ha varit förgäves (ibid). Vidare nämner 

Ljungberg och Larsson (2012) fler vanliga misstag i samband med processkartläggning; 

aktiviteter som staplas på varandra utan att någon relation nämns, fördjupa sig i detaljer i ett 

tidigt skede, lång uppstart och försöka skapa den perfekta kartan direkt. Paradiso och 

Chuickshank (2007) presenterar ett tillvägagångsätt för processkartläggning uppdelat i tre 

olika steg: 

 

Steg 1. Planering: I det första steget handlar det om att förstå syftet och omfattningen av 

processen som skall kartläggas. I början krävs det att mycket information erhålls för att skapa 

en grundläggande förståelse. Lista de olika funktionerna som finns i processen, exempelvis 

leverantörer, ledning och kund. När en processkarta planeras är det viktigt att det finns tydliga 

gränser för processen, vart börjar processen och vart slutar den. (Paradiso & Cruickshank, 

2007) 
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Steg 2. Konstruktion: I detta steg kartläggs de olika stegen och beslutspunkterna inom 

processen, sedan skissas arbetsflödet upp som kopplar de olika aktiviteterna. Här beskrivs alla 

viktiga händelser och arbetssätt för att få en bra uppfattning om hur processen fungerar. De 

primära stegen som skall visas är de som adderar mervärde. (ibid) 

 

Steg 3. Feedback: Det är viktigt att företaget samlar in feedback från de berörda i processen 

för att verifiera att kartläggningen stämmer (ibid). 

 

När processkartläggningar görs i organisationer händer det att de är röriga och svåra att förstå 

och olika symboler används för att beskriva de olika funktionerna i processen. För att en 

processkartläggning ska fylla syftet med att hela organisationen skall kunna förstå den kräver 

det att de anställda är insatta i vad de olika symbolerna betyder. Det är även viktigt att hela 

organisationen använder sig av samma symboler (Ljungberg & Larsson, 2012). Genom att 

använda sig av symboler hjälper det till med att skapa en klar bild över vad som händer i ett 

företag (Paradiso & Chuickshank, 2007). En processkartläggning kan göras på många sätt i 

figur 8 ger Oskarsson, Ekdahl & Aronsson (2013) förslag på symboler som kan användas för 

en processkartläggning. 

 

Figur 8 - Figurer Processkartläggning (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

För att beskriva att något utförs används rektanglar, detta kan vara någon form av 

värdeadderande funktion exempelvis hyvling eller en icke-värdeadderande funktion så som 

ankomstkontroll. Olika typer av lager som finns i processen representeras av en triangel. När 

material förflyttas inom processen markeras detta med en heldragen pil och 

informationsflödet visas med hjälp av en streckad pil. För att på ett tydligt sätt se hur 
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informationsflödet fungerar används symboler för pappersdokumentation och datorsystem.  

Inom processer måste beslut tas som kan skapa alternativa vägar i flödet och dessa bemärks 

som beslutspunkter. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

3.1.3 Order-till-leveransprocessen 

En av de viktigaste processerna att hantera på ett bra sätt, ur ett rent logistikperspektiv, är 

order-till-leveransprocessen. Inom en order-till-leveransprocess brukar det gå att identifiera 

tre olika aktörer; kunden, leverantören och en tredjepartslogistiker (3PL) (Forslund, 2009). 

Dessa tre tillsammans kallas även för den logistiska triaden som Gammelgaard & Larson 

(2001) beskriver som en tre-vägsrelation mellan köparen av produkterna, den som 

tillhandahåller produkterna och den part som levererar alternativt lagerhåller produkten 

mellan dessa två aktörer. Ett bra samarbete inom den logistiska triaden leder ofta till 

förbättringar av verksamheten, vilket i sin tur leder till bättre kundservice och minskade 

lagernivåer (ibid).   

 

En order-till-leveransprocess startar när kunden identifierar ett behov och lägger en order till 

leverantören och avslutats när kunden har tagit emot sina varor (Forslund, 2009). Tiden det tar 

från det att ordern är lagd av kund till dess att den är framme hos kund refereras till som ledtid 

(Christopher, 2011). Ledtiden är dock inte det ända som är viktigt i order-till-

leveransprocessen, Forslund (2009) nämner också leveransprecision, ledtids flexibilitet och 

anpassningsförmåga som viktiga mått.  

 

order-till-leveransprocessen kan enligt Forslund (2009) delas upp i fyra delar; kunderorder, 

leverantören levererar, 3PL ordnar med transport och godsmottagning hos kund. Oskarsson, 

Ekdahl och Aronsson (2013) utökar denna process till sex stycken delar illustrerade i figur 9 

nedan. Vidare skiljer inte Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) på order-till-

leveransprocessen om det är en intern eller extern kund.  

 



 

 

 

33 

2016-05-26 

 

Figur 9 - Order-till-leveransprocessen (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

1. Kunden lägger en order: Kunden kan lägga en order på flera olika sätt, kunden kan 

ringa eller ta personlig kontakt med säljaren hos leverantören och på så vis lägga sin 

order. Kunden kan även lägga en order direkt in till leverantörens system genom EDI 

detta sätt har blivit allt vanligare för dagens organisationer (Oskarsson, Ekdahl & 

Aronsson, 2013). Fördelen med att ha direkt kontakt med leverantören via telefon eller 

mail är att kunden snabbt får reda på om varorna finns i lager, om det måste 

produceras och när kunden kan beräknas ha de levererat (Grant, Lambert, Stock & 

Ellram, 2006). 

2. Order mottags av leverantör: Leverantören tar emot kundordern på något av de sätt 

beskrivna i steget ovan. Det vanligaste är att leverantören för in ordern i sitt system för 

att skapa ett behov. Därefter skickas en orderbekräftelse ut till kunden och i vissa fall 

erbjuder en möjlighet för kunden att följa ordern.  

3. Ordern behandlas: Ordern planeras in i form av tidsaspekten och kvantiteten på 

beställningen. Det är här som de aktiviteter som är kopplade till produkten koordineras 

för att kunna färdigställa ordern.  

4. Orden plockas och färdigställs: I detta steg utförs plockning, emballering, packning 

och avsändning.  

5. Transport: När det kommer till transporten brukar ansvaret för varorna skifta detta 

beror på vilket avtal som slutits med kunden. Ofta brukar företag anlita en extern 

transportör eller en 3PL som utför transporten.  

6. Order levereras till kund: Inleverans, godsmottagning, ankomstkontroll hos kund. 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013)   

 

3.1.4 Produkter i arbete 

Produkter i arbete, PIA, är en typ av lager som inte är färdig förädlat och existerar i de flesta 

produktionsprocesser. Antingen är produkten i en förädlingsprocess eller så väntar den på 

nästa steg (Lee & Seo, 2016). Vanligtvis sker vidareförädlingen i flera steg och i olika 
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maskiner. Det kan ibland skilja mellan de olika maskinernas kapacitet, för att jämna ut detta 

använder sig producerande företag sig av buffertlager mellan de olika maskinerna (Storhagen, 

2011). Hur lång ledtid ett företag har är ofta kopplat till kapaciteten i maskiner. En hög 

kapacitet leder inte per automatik till en kortare ledtid. Detta beror helt på hur många andra 

enheter som är del av processen (Slack, Brandon-Jones, Johnston & Betts, 2012). Enligt Jae-

Dong (1994) är PIA en investering som företaget har gjort men som inte kan ge någon vinst 

förrän vidareförädlingen är klar. Skulle produkterna bli kvar allt för länge i processen så 

uppstår det en kostnad för företaget i form av bundet kapital (ibid).  

 

3.1.5 Färdigvarulager 

Ett färdigvarulagers, FVL, främsta funktion är att fånga upp de svängningar som kan uppstå 

på marknaden. Ett FVL kan vara direkt kopplat till produktionen eller vara en fristående 

terminal (Storhagen, 2011). För att lättare kunna möta den osäkerhet och de variationer som 

finns på marknaden har företag produkter i sina FVL (Slack et al., 2012). Hade inte denna 

osäkerhet och efterfrågevariationer existerat hade det inte funnits något behov att ha lager 

eftersom företag hade kunnat producera i samma takt som det efterfrågas. Detta är något som 

sällan förekommer i verkligheten (Arnold, Chapman & Clive, 2008), utan företag håller lager 

för att bland annat kunna reducera sin ledtid (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levil, 2007) 

 

3.1.6 Lagerhantering 

Trots att många anser att lager är något som bör undvikas, innehar de flesta företag någon 

form av lager (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Lager spelar en viktig roll i företags 

logistiksystem och har, förutom att lagerhålla produkter, ytterligare två funktioner: 

informationsutbyte och godshantering. För att ett företag skall kunna kontrollera sitt lager 

krävs det att informationen som ges är punktlig och korrekt. Den information som är viktig 

när det handlar om lager är: lagernivåer, omsättningshastighet, lagerplacering, inkommande 

och utgående transporter, kundinformation samt pris (Grant et al., 2006). Företag har ofta fler 

än ett lager med varierande funktioner och kan klassificeras enligt tre olika typer av lager: 

råvarulager, PIA och FVL (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

 

Det finns flera skäl till att inte ha lager eller åtminstone hålla ner lagernivåerna och dessa skäl 

är främst ekonomiska. Så fort något ligger i lager oavsett tid så kommer det krävas personal 

och utrustning för att hantera lagret. För att kunna ha lager krävs det att företag har lokaler 
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med lagringsmöjligheter och även ett administrativt lagersystem för att kunna kontrollera vad, 

var och hur mycket som finns i lager. Alla dessa kostnader kallas för lagerhållningskostnader 

och är på kort sikt oberoende av lagervolymen. Alla varor som finns i lager är detsamma som 

låsta resurser, även kallat kapitalbindning. Pengar som är bundna i material vilket företaget 

hoppas kunna sälja i framtiden kallas för lagerföringskostnader (Mattsson, 2012; Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). Det uppstår även kostnader av att inte ha material i lager när det 

efterfrågas, därför använder företag sig av säkerhetslager eller buffertlager (Grant et al., 

2006). Dessa används för att inte utsätta företag för brist i lagret och har som syfte att 

upprätthålla företagets leveransförmåga vid osäkerhet i efterfråga eller ledtid (ibid). 

 

I figur 10 redogör Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) olika typer av aktiviteter i ett lager 

som rör godshanteringen. Aktiviteterna är oftast de samma oavsett om det är ett producerande 

eller ett distribuerande företag. 

 

Figur 10 - Lagrets aktiviteter (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

3.1.6.1 Godsmottagning 

Det startar i form av en godsmottagning, där lossning av ankommande gods från leverantör 

sker alternativt mottagning av inkommande gods internt i den egna verksamheten. Med godset 

medföljer en följesedel som ger personalen information och som oftast registreras i företags 

datasystem för att markera att materialet har anlänt. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013)  
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3.1.6.2 Ankomstkontroll 

När godset anländer till lagret förekommer ofta någon slags kontroll och inspektion (Grant et 

al., 2006). Omfattningen av ankomstkontrollen varierar beroende på hur kritiskt godset är och 

vilken tillit företaget har till sin leverantör. Ankomstkontrollen består främst av 

kvalitetskontroll och kvantitetskontroll av godset (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

Kvalitetskontrollen inkluderar en kontroll av produktkvaliteten och kan göras på alla, flertalet 

eller ett stickprov av artiklarna (ibid). Vidare menar författarna att hur pass många artiklar 

som kvalitetssäkras är ofta beroende på hur företag bedömer dess värde. Kvantitetskontrollen 

innefattar en inrapportering till företags datasystem för att verksamhetens lagersaldo ska 

stämma och sker vanligtvis genom ett stickprov på ett antal större gods och inte samtliga 

artiklar, på grund av den omfattande tidsåtgången (ibid). 

 

3.1.6.3 Inlagring 

Vid inlagring flyttas artiklarna till avsedd lagerplats. Företag avser att organisera gods i lagret 

med hänsyn till att uppnå hög utrymmesutnyttjande och underlätta godsförflyttningar (Gu, 

Goetschalckx & McGinnis, 2007). I mer omfattande lager kan artiklarna placeras på mer än 

en plats i lagret, vilket möjliggör till en mer lättåtkomlig plockplats samt buffertplats som 

generar en snabb och effektiv plockning i lagret (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

Vidare påpekar författarna till två huvudsystem för artikelplacering i form av fastplatssystem 

samt flytande placeringssystem, och att det även kan förekomma en kombination av dessa 

system som kallas för blandsystem. 

 

I fastplatssystem har varje artikel en bestämd lagerplats, vilket minimera det administrativa 

arbetet men det kräver också ett stort lagerutrymme som inte alltid används till fullo. I 

flytande placeringssystem placeras artiklarna på en ledig lagerplats enligt ett visst 

prioriteringssystem. Det administrativa arbetet blir betydligt mer invecklat medan 

lagerutrymmet utnyttjas bättre än vid fastplatssystem. I blandsystem är plockplatserna 

bestämda medan buffertplatserna är flytande. Där både det administrativa arbetet och 

lagerutrymmets utnyttjande hamnar någonstans mittemellan de två huvudsystemen. 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 
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3.1.6.4 Lagring 

Lagring är lagerhanteringens huvudaktivitet och där flera viktig beslut ska tas gällande 

lagernivåns storlek, när och hur ofta en artikel bör lämna eller fylla på lagret samt vart i 

företags olika lagringszoner artikeln ska placeras vid förflyttningar (Gu, Goetschalckx & 

McGinnis, 2007). I tidigare stycke nämndes begreppen plockplats och buffertplats för artiklar, 

vilkas lagerplacering styrs av ett antal parametrar (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

Plockplatsens lagerplacering styrs främst av uttagningsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym 

eller artikelvikt (ibid). Buffertplatsens placering styrs främst av varianter såsom närliggande 

buffert, plockzons buffert, avsidesliggande buffert samt gemensamma buffert- och 

plockplatser (ibid). 

 

Med uttagningsfrekvens menas hur ofta plockplatsen besöks, vilket underlättar 

lagerhanteringen genom en hög plockeffektivitet. Uttagningskvantiteten beskriver hur många 

artiklar som plockas vid varje besök på plockplatsen och en högre uttagningskvantitet 

genererar oftast färre besök på plockplatsen. Artikelns volym och vikt är parametrar som 

berör hur pass genomförbart det är att placera en artikel i ställaget beroende på dess 

utformning. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

Med närliggande buffert lagras artikeln på en buffertplats i närhet till plockplatserna och ofta 

på en mer svåråtkomlig plats för plockaren för att sedan flyttas till den mer lättåtkomliga 

plockplatsen vid behov. Vid plockzonsbuffert är samtliga lagringsplatser lättåtkomliga för 

plockaren men buffertplatserna placeras oftast på golvet av ergonomiska skäl. En 

avsidesliggande buffert placeras oftast långt bort, exempelvis högst upp i ställaget, och kan 

kräva speciell lagerpersonal för att hämta artiklarna. Vid gemensamma buffert- och 

plockplatser lagras bufferten jämsides med plockplatsen, vilket möjliggör till två plockplatser 

för samma artikel och tid sparas vid omlagring men truckarbetet blir mer tidskrävande. 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

3.1.6.5 Omlagring 

Vid omlagring flyttas artiklarna från buffertplatsen till plockningsplatsen. Där påfyllningen av 

plockplatsen måste ske i tid för att undvika restorder, vilket medför att informationen i lagret 

är av stor vikt. Informationen kan meddelas på olika sätt antingen skriftligt eller muntligt från 

plockaren, men visuella signaler eller ett datasystem är betydligt mer effektivt vid ett 

plockintensivt lager. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 
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3.1.6.6 Plockning 

Plockning är generellt erkänd som den dyraste lagringsaktiviteten ett företag har, eftersom den 

tenderar att antingen vara väldigt arbetskrävande eller kapitalintensiv (Frazelle, 2001). Vid 

plockning har en order inkommit och artiklarna enligt ordern plockas ut från lagerplatsen 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Vid all plockning förekommer en plocklista med ett 

antal orderrader, en rad för varje artikel, som uppger artikelns lagerplats, artikelnummer och 

kvantitet (ibid). Det är av stor vikt att plocklistan är väl utformad för att underlätta plockarens 

arbete och minimera risken för felplock (ibid). Grant et al. (2006) ser plockning som den 

viktigaste förflyttningsaktiviteten av gods, då gods omgrupperas till det sortiment som kunden 

önskar. Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) beskriver två olika plockmetoder i form av 

plockaren till godset som genomförs med truck eller kran samt godset till plockaren som 

består av en högre automatiseringsgrad med exempelvis automatiserade kranar i lagret. Det 

finns även tre olika utplockningsprinciper som klassificeras enligt orderplockning, 

zonplockning samt artikelplockning (ibid). 

 

Vid orderplockning plockar plockaren en eller flera hela order, vilket möjliggör att artiklarna 

kan plockas direkt i transportemballaget. På så sätt undviker företag dyrbar sorterings- och 

ompackningsarbete men det förutsätter en effektiv orderstruktur samt layout i lagret för att 

uppnå en snabb plockning. Samplockning, att flera order plockas samtidigt, är en effektiv 

metod för order med få orderrader men det gäller att balansera samplockningen för att inte 

sorteringsarbetet i efterhand blir för krävande. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

I zonplockning delas ordern upp i flera zoner i lagret, där olika plockare i varje zon arbetar 

med varsin delorder. När delplockningarna sedan är färdig, sammanställs ordern. Plockningen 

sker snabbt men sammanställningen av ordern medför en hel del arbete som ökar i 

komplexitet med antalet zoner som finns i lagret. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

Plockningen vid artikelplockning sker artikelvis och sorteringen till diverse kundorder sker i 

nästkommande steg, vilket kan innebära avancerade metoder för att få ihop samtliga 

kundorder (Oskarsson et al., 2013).  
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3.1.6.7 Emballering och märkning 

Innan godsavsändningen bör godset emballeras samt märkas för att undvika skador och 

förenkla hantering samt identifiering av godset (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

Emballering och märkning förknippas främst i anslutning till kund men kan även behövas 

internt i företags egen godshantering, dock är oftast kraven betydligt lägre än mot kund (ibid). 

Aktiviteten bör då tillgodose att det är väl anpassat till det godshanteringssystem företag 

innehar samt möjliggör till effektivt utnyttjande av lagringsutrymmet (Grant et al., 2006).       

 

3.1.6.8 Godsavsändning 

Godsavsändning är det sista steget och innehåller den fysiska förflyttningen av godset från 

FVL till speditören, justering i lagersaldot och kontrollering av att order har skickats iväg 

(Grant et al., 2006). Företag bör eftersträva ett jämnt utflöde från FVL under arbetsdagen, 

vilket förutsätter en planering i att få speditörer att anlända till företagets utlastning vid olika 

tider med hänsyn till hur mycket gods som ska sändas iväg (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 

2013). 
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3.2 Empiri 

I figur 11 presenteras en bild över JGAs anläggning i Linneryd. 

 

Figur 11 - Karta över JGAs anläggning i Linneryd 

3.2.1 Försäljning 

JGAs försäljning bygger till stor del på vad de kan få ut från det timmer som kommer från 

skogsindustrin. JGA har som mål eller förhoppning att i varje last med råmaterial från 

skogsägarna så ska minst 80 % av det sågade virket vara O/S eller V-sort, 17 % ska vara XI-

sort och 3 % eller förhoppningsvis mindre vara XII-sort (VD Claes Andersson, 160329). I 

JGAs kontorsbyggnad är företagets försäljare placerade och all försäljning bortsett från 

försäljningen via webblager går genom försäljarna. Försäljningen via webblager sköts digitalt 

och hamnar direkt hos produktionsplaneringen som är placerad i utlastningskontoret. Avtalen 

med kunderna är väl specificerade och JGA har oftast en god uppfattning om vad kunden 

efterfrågar. Enligt försäljningschef Jonas Sandborg (160301) sker företagets försäljning 

främst på följande fyra sätt: 

 

1. Via webblager – JGA har webblager för både sina Sverige- och Holland-kunder, där JGA 

håller lager åt kunderna som kan se vad samt hur mycket som ligger i lager. Order-
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beställningarna läggs smidigt utan någon större administration och leveransen ska oftast ske 

dagen därpå. Dock skiljer datasystemen i dessa två webblager sig åt. Då webblagret för 

Holland implementerades anlitade JGA en agent som utförde arbetet men företaget köpte inte 

äganderättigheterna till datasystemet från agenten, vilket innebär att agenten fortfarande äger 

systemet. Därför kunde inte exakt samma datasystem användas när webblagret för Sverige 

implementerades några år senare. (ibid) 

 

2. Traditionell beställning – Den traditionella försäljningen sker när kunden kontaktar JGAs 

försäljare via telefon eller mejl och efterfrågar en viss produkt. Leveranstiden kan variera 

kraftigt men oftast är den mellan två till tre veckor. (ibid) 

 

3. Bulkbeställning – Bulkbeställning kännetecknas av en större beställning som exempelvis 

kan innehålla 50 m
3
 virke och sker främst till kunderna i England, där godset skeppas via 

godsfartyg. Leveranstiden är inte av brådskande karaktär utan hamnar mellan sju till åtta 

veckor. (ibid) 

 

4. Försäljning av ej beställda produkter – Då skogen ser ut på sitt vis och marknaden 

efterfrågar något annat, är det omöjligt att få ut precis det som efterfrågas ur produktionen på 

grund av skogens beskaffenhet. Därför blir en del av outputen ur produktionen sådana 

produkter som inte har efterfrågats av kund och som förr eller senare måste bli sålda. (ibid) 

 

3.2.2 Justerverket 

JGAs justerverk är praktiskt taget automatiserat till fullo med undantag från in- och 

utlastning, emballering samt de operatörer som övervakar maskinerna. Totalt är det fyra 

operatörer, två truckförare och en arbetsledare som arbetar i justerverket. Justerverket 

innehåller fyra aktiviteter i form av justering, sortering, paketering samt emballering. Men det 

startar med att en kundorder har inkommit till försäljarna som sedan skickas vidare till 

produktionsplanerarna på JGAs utlastningskontor som framställer en 

arbetsorder.  Arbetsordern programmeras sedan in manuellt i justerverkets datasystem som 

sköter justering och sortering av virket. I figur 12 åskådliggörs en arbetsorder innehållande ett 

paket med dimensionen 47*100 mm, längden 4,3 m och av kvalitetsklass C24. (Arbetsledare i 

justerverk Peter Lennartsson, 160301) 
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Figur 12 - Arbetsorder JGA 

 

Justering 

När virket i tidigare produktionssteg har torkats i virkestorken, anländer de till justerverkets 

anläggning som ströade paket innehållande samma träslag samt dimension men längden kan 

variera. Paket avströas direkt och virket tvärtransporteras genom hela justerverket. Virket 

passerar sedan en radar som registrerar virkets ID-nummer, tjocklek, ingångslängd, eventuell 

kapning, skevhet, kantkrok, flatböj, fuktkvot samt hållbarhet. JGA använder sig av en 

prisstyrd justering av hållbarhetskvaliteterna, då hållbarheten kan skilja sig i olika delar av 

virket. Vilket innebär att systemet avgör vilken hållbarhetskvalitet som ger bäst 

försäljningspris enligt det specifika virket och justerar därefter, för att få ut så högt värde som 

möjligt ur virket. I justeringen ingår rotkapning samt längdtrimning som kapar virket efter den 

hållbarhet som ger bäst försäljningspris. Dock är radarns bestämmelser angående hållbarheten 

inte tillräcklig utan hållbarheten testas ytterligare en gång genom att knacka virket. I de fall då 

virket är för skevt eller svängt, kasseras det och omsätts till biprodukten flis som sedan säljs 

som biobränsle. (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160301) 

  

Sortering 

Då virket har kapats i exakta längder enligt en viss hållbarhetskvalitet i justeringen ska det 

sorteras. Virket samlas upp i olika fack i justerverket, där varje fack innehåller samma träslag, 

dimension, längd samt hållbarhetskvalitet. JGA har totalt 35 olika fack i justerverket och när 

ett fack är uppfyllt tas det ut som satser för paketering. (Arbetsledare i justerverk Peter 

Lennartsson, 160301) 
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Paketering 

I paketeringen staplas virket till ett kompakt paket för att underlätta senare transportering samt 

lagring. Paketeringen är automatisk men sköts under uppsikt av en operatör för att säkerställa 

sig om att inga stopp uppstår. Antalet paket som staplas per timme påverkas av virkets 

dimension, då tidsaspekten blir längre vid paketering av tunnare virke än vid grövre. Paket 

bestående av tunnare virke rymmer 660 stycken brädor per paket medan ett paket 

innehållande grövre virke rymmer 121 stycken. När staplingen är färdigställd sätts paketet 

ihop med band, vilket är nödvändigt för att möjliggöra kommande trucktransport samt lagring 

i verksamheten. Om paketet direkt ska vidare till hyvling sätts endast ett band runt för att 

minimera paketeringsarbetet då paketet kommer paketeras upp igen. (Arbetsledare i justerverk 

Peter Lennartsson, 160301) 

 

Emballering 

Justerverkets slutliga aktivitet är emballeringen som sköts manuellt av två operatörer. Paket 

emballeras med plast som omsluter hela paketet och häftas fast ordentligt för att skydda virket 

från nederbörd, solljus samt smuts. Slutligen rapporteras paketet in i systemet och det sätts 

flagg på paketen som indikerar på vad paketet innehåller samt vart det skall placeras i 

verksamheten. (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160301) 

 

Platsemballeringen är inte obligatorisk utan används enbart för de paket som är färdigställda 

enligt kundens önskemål samt de paket som ska förvaras utomhus under bar himmel. Paket 

som ej är färdigställda utan ska förädlas ytterligare emballeras inte med plast för att undvika 

överflödig emballering. (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160301) 

 

3.2.3 Hyvleri 

I JGAs hyvleri-anläggning finns två hyvlar som benämns gamla och nya hyveln beroende på 

när de investerades i verksamheten. Funktionerna i de båda hyvlarna skiljer sig till viss grad 

från varandra. Den gamla hyveln ställs in manuellt vilket skapar fler möjligheter att anpassa 

virket efter specifika önskemål. I den gamla hyveln går det även att klyva virket, dock skall 

virket klyvas med stor försiktighet samt eftertanke eftersom virket riskerar att få en annan 

hållbarhet än tidigare och kan återigen behövas testas i justerverket. Den nya hyvelns 

inställningar är mer automatiserad än den gamla och möjligheterna att anpassa hyvlingen till 
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mer specifika önskemål är begränsade, utan hyvlingen styrs av den arbetsorder som följer de 

paket som matas in i hyveln. (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160301) 

 

Hyvling: 

Virket som är paketerat i bandade, och i vissa fall plastemballerade, paket paketeras upp samt 

avströas innan det förflyttas in i hyveln på rullband. Innan virket transporteras in i hyveln 

finns en mätstation som med hjälp av en linjal justerar hur mycket som skall hyvlas och 

avrundas på virkets samtliga fyra sidor och kanter. Vid hyvlingen skapas sedan exakta mått då 

virkets ytor bearbetas efter den givna arbetsordern. (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 

160301) 

 

Paketering: 

Då virket har hyvlats staplas det i kompakta paket likt det gjorde i tidigare paketeringsprocess 

i justerverket. Dock återfinns det en skillnad i att paket som tidigare endast varit paketerat i 

helpaket, nu även kan paketeras i halv- och kvartspaket enligt kundens efterfrågan. Dock 

förvaras och staplas samtliga paket som helpaket i JGAs verksamhet för att effektivisera 

lagerhanteringen. (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160301) 

 

Emballering: 

Bandning och plastemballering av paket sker manuellt och är den avslutande aktiviteten i 

hyvel-anläggningen. Paketet bandas innan det omsluts med plast, märks upp med nytt flagg 

samt förs in i JGAs datasystem. Paketet färdas sedan till anläggningens utlastningsport i 

väntan på förflyttning med truck. (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160301) 

 

3.2.5 Lagerhantering  

Lagerhanteringen hos JGA kräver stort utrymme för lagring samt truckkörande i 

verksamheten. Virket är paketerat i relativt otympliga och tunga paket som endast kan plockas 

med truck för att sedan förflyttas mellan JGAs anläggningar såsom justerverk, hyveln och 

lagringsplatser. Truckförarna är indelade i olika ansvarsområden och sköter materialflödet i 

just den del av verksamheten som truckföraren ansvarar för. Trots truckförarnas bestämda 

ansvarsområden i verksamheten hjälps de i största möjliga mån åt för att underlätta varandras 

arbete. Om exempelvis ett färdigbearbetat paket blir ståendes vid hyvelns utlastningsport, kan 

paketet förflyttas till avsedd lagringsplats av en annan truckförare om föraren har vägarna 



 

 

 

45 

2016-05-26 

förbi. Denna samverkan truckförare emellan har stor betydelse för att effektivisera 

lagerhanteringen i verksamheten, då truckkörandet mellan JGAs anläggningar är tidskrävande 

på grund av dess utspridning på en stor yta. (Truckförare Sandra Sandell, 160301) 

 

Lagring:  

Lagring är en aktivitet som förekommer på flera ställen i JGAs organisation och tar upp stor 

yta i verksamheten. Företaget har lagringsplatser mellan och till viss del i sina olika aktiviteter 

i materialflödet. Dessa lagringsplatser kan antingen vara under tak, i magasin eller i enklare 

bygganordningar, eller utomhus. Vid utomhuslagring är virket antingen omslutet av plast eller 

övertäckt av ett provisoriskt tak för att bibehålla sin kvalitet och fungera som skydd mot 

nederbörd, solljus samt smuts. Oavsett om paket lagras inomhus eller utomhus hos JGA 

staplas de på varandra i olika fack eller övriga lagringsplatser. Placeringen är sorterad efter 

virkets träslag samt dimension, men inte efter dess längd (Truckförare Sandra Sandell, 

160301). Om ett lagringsfack eller en lagringsplats för en viss sortering är full placeras 

nästkommande paket i ett annat fack eller plats i verksamheten (ibid). Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson (160301) menar att det finns två tankegångar när det kommer till hur 

lagerhållningen skall hanteras på JGA, ena sidan vill utöka lagerutrymmet för att få en bättre 

struktur. Den andra sidan menar att lagerutrymmet finns där och att det är 

omsättningshastigheten på lagret som måste bli bättre (ibid). 

 

Plockning:  

Truckföraren erhåller en plockorder från produktionsplanerarna i utlastningskontoret, där 

information angående vilka paket som ska plockas och transporteras uppges. I JGAs lager 

staplas paket både på och framför varandra i olika lagringsfack och sorteras efter träslag samt 

dimension, men inte efter längd. Det medför till att paket som står längst in och längst ner i ett 

fack sällan blir plockat utan blir ståendes i lager under en längre tid. För att få tillgång till 

paket som placerats långt in i ett lagringsfack krävs flertalet förflyttningar, vilket ät ett 

tidskrävande arbete för truckförarna. (Truckförare Sandra Sandell, 160301) 

 

Försäljningschef Jonas Sandborg (160301) uppger att JGA implementerade ett lagersystem i 

sitt Hollandslager i början på 2000-talet, där godset placerades på tvären in i lagerstället med 

hjälp av en specialtruck. På så vis var alla paket i lagerstället inom specialtruckens räckvidd 

och kunde plockas, vilket genererade ett effektivare plockningsarbete med en högre 
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omsättning i lagret. Dock följde det dyra servicekostnader för specialtrucken som till slut inte 

var ekonomiskt hållbart för JGA och företaget återgick till det ursprungliga lagersystemet 

med stapling av gods som än idag används i verksamheten. 

 

3.2.6 Utleverans  

När en arbetsorder mot kund skapas av produktionsplanerarna vidarebefordras den till 

utlastningen som eventuellt bokar transport samt koordinera olika ordrar. I avsändning mot 

kund anländer transportören med lastbil först till JGAs utlastningskontor, där en registrering 

av utleveransen genomförs innan transportören kör vidare till JGAs olika utlastningsmagasin. 

JGA har två magasin för utlastning, den ena representerar FVL för företagets holländska 

kunder (NL) medan den andra främst företräder de svenska samt engelska kunderna. Paket tas 

ut ur magasinet och lastas på lastbilen med truck och kvitterar JGAs lagersaldo. (Utlastning 

Magnus Tuneskog, 160301) 

 

Transportering 

Transportering mellan JGA och kund skiljer sig beroende på kund och de avtal som gör 

gällande. För transport åt JGAs inhemska kunder bokar företaget transporterna och använder 

sig av en tredjepartlogistiker i Lessebo åkericentral som utför transporten. JGA har även en 

lastbil som utgår från Linneryd och vardagligen kör mellan anläggningen i Linneryd och 

systerbolaget JGA Emballage. När det istället rör företagets holländska kunder bokar oftast 

kunden själv transporten. Fyllnadsgraden i utleverans med lastbil är praktiskt taget 

maximerad, då lasten rent viktmässigt fyller lastbilens tillåtna utrymme när den lämnar 

sågverket. (Utlastning Magnus Tuneskog, 160301) 
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3.3 Analys 

För att kunna arbeta med förbättringar inom en organisation krävs det en kunskap om hur den 

nuvarande processen ser ut (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). Enligt Paradiso och 

Cruickshank (2007) är processkartläggning en av de effektivaste metoder för att dokumentera 

processer. Huvudsyftet med en processkartläggning är att synliggöra aktiviteternas i en 

process och presentera detta visuellt för hela organisationen (Klotz et al., 2008). När en 

processkartläggning genomförs är det viktigt att processens början och slut är tydligt 

definierat (Willoch, 2012). Vid utformandet av en processkarta för JGA fördes det en 

diskussion mellan författarna och VD Claes Andersson (160122) om vilken del av 

verksamheten som skulle kartläggas. JGA hade en önskan om att få en bättre bild av deras 

FVL och aktiviteter kopplade till det. Processen startar med att kunden placerar en order hos 

JGA och avslutas med att godset är lastat på transporten. När en process analyseras bryts den 

ned i delprocesser och aktiviteter för att få en detaljrik process (Ljungberg & Larsson, 2012). 

En framgångsrik processkartläggning förlitar sig på att rätt detaljnivå hittas (Paradiso & 

Chuickhank, 2007).  

 

 

Figur 13 - Order-till-leveransprocessen, analys (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

Författarna har använt sig av de tre steg som Paradiso och Chuickshank (2007) presenterar för 

att skapa en processkarta. Författarna började med att lista de olika funktionera inom 

processen: försäljning, produktionsplanering, justerverk, spån/biobränsle, plock ur 

mellanlager, hyveln, plock ur FVL och utlastning. Utöver detta har författarna valt att dela in 

analysen i de sex delar som anges i figur 13 för att göra den tydligare. Därefter samlades 

information från de olika funktionerna genom deltagande observationer med de operatörer 

som arbetar inom funktionerna på en daglig basis. Att den personal som utför det dagliga 

arbetet är med i processkartans utformning är av stor vikt (Jacka & Keller, 2009). Vidare 

menar Pojasek (2006) att det är det anställdas deltagande som säkerställer att processkartan 

faktiskt speglar hur det ser ut. Steg två enligt Paradiso och Chuickhank (2007) är att kartlägga 

de olika aktiviteterna, beslutspunkterna och stegen i processen.  Efter att informationen 

samlats in från JGA genom observationer och diskussioner med de personer som arbetar i de 
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olika funktionerna har författarna målat upp en processkarta för JGA, se figur 14. När 

processen visualiseras genom en processkartläggning är det enklare för författarna och JGA 

att se hur funktioner och aktiviteter är sammankopplade.  

 

Figur 14 - Processkarta JGA 
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1. Kunden läggen en order: När en kundorder inkommer till företagets försäljare startar 

orderprocessen. Kundordern kan komma till leverantören på flera olika sätt (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson, 2013). JGA har ett webbordersystem som främst deras Holländska kund 

använder, annars sker orderläggning via telefon eller mail (Försäljningschef Jonas Sandborg, 

160301). Då JGA inte kan få ut precis den produkten kunden efterfrågar ur produktionen utan 

det produceras även andra produkter på grund av skogens beskaffenhet som ger olika 

kvaliteter. Det är då säljarens uppgift att få kunden att välja någon produkt som fungerar som 

substitut eller få dem att acceptera en längre ledtid. Som Forslund (2009) nämner är det inte 

enbart ledtid som är viktigt för att skapa kundnöjdhet, anpassbarhet och flexibilitet är också 

viktiga mått. JGA försöker i så stort mån de kan möta den efterfrågan som finns, detta leder 

dock till stor variation i produktsortiment (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160215). 

Väldigt kundspecifika produkter riskerar att låsa i lager om ingen annan kund har ett likadant 

behov.  

 

2. Order mottags av leverantör: Detta steg gå in på föregående steg. När en kundorder har 

kommit in till JGA skickas denna ner till produktionsplaneringen. 

 

3. Ordern behandlas: I produktionsplaneringen görs kundorder om till arbetsorder, beslut 

om produkterna finns i lager eller om JGA måste producera dem för att kunna leverera till 

kund tas. Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160301) eller någon av de andra på 

produktionsplaneringen för in arbetsorder i datorsystemet. Här programmeras vilken output 

företaget får ur produktionen, vilka kvantiteter det blir och när det behövs.  

 

4. Orden plockas och färdigställs: Virke som i ett tidigare steg har sågats och torkats hos 

JGA blir justerverkets input och det blir likt Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) 

beskriver som en godsmottagning av inkommande virke internt i företagets egen verksamhet. 

Längderna på virket kan variera men virkets träslag och dimension är alltid detsamma i varje 

lass som matas in med truck till justerverket (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 

160301). 

 

Justerverket är helautomatiserat när det gäller materialflödet, kvalitetskontroll samt paketering 

och bandning. Det enda som sköts manuellt är att flagga godset med en identifikationsetikett 

och eventuellt emballera godset med plast. Kvalitetskontrollen i JGAs justerverk går i enlighet 

med Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) beskrivning av en ankomstkontroll, men 
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företagets kontroll är betydligt mer noggrann tack vare sin radar som mäter virkets tjocklek, 

ingångslängd, eventuell kapning, skevhet, kantkrok, flatböj, fuktkvot, etcetera (Arbetsledare i 

justerverk Peter Lennartsson, 160301). Att JGA mäter kvaliteten på alla sina produkter 

minskar reklamationer som beror på felaktig kvalitet. Hållfastighetskvaliteterna är prisstyrda, 

vilket innebär att systemet läser av vilken kvalitet som ger bäst försäljningspris enligt den 

specifika brädan för att få ut så högt värde som möjligt ur virket. Justerverket är en del av den 

förädlingsprocess som JGA står för, enligt Storhagen (2012) sker ofta 

värdeförädlingsprocessen i flera steg. detta stämmer väl in på hur JGAs process ser ut. Virket 

har inte alltid samma hållbarhet över hela brädan, utan kan vara en del av brädan som klarar 

hållbarheten på C24 medan en annan del inte gör det. Maskinen mäter då hur stor del av 

brädan som klara C24 och vilket försäljningspris som den skulle ge om brädan kapas. Detta 

testas mot att sälja hela brädan med en lägre hållbarhet, i detta fall XI-sort. Den hållbarhet 

som ger det högsta priset används, se figur 15 nedan (Arbetsledare i justerverk Peter 

Lennartsson, 160301).  

 

Figur 15 - Radarexempel JGA Hållbarhet 

Virket sorteras efter bestämda hållbarhetskvaliteter och placeras i något av de 35 olika fack 

som finns att tillgå. Enligt arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson (160301) har maskinen 

en produktionskapacitet på 120 brädor i timmen. Slack et al. (2012) menar att det ofta finns 

fler enheter i en process som kan minska kapaciteten. För JGAs del är det vid emballeringen 

som det kan uppstå flaskhalsar.  

 

När ett fack blir fullt skickas innehållet vidare i justerverket för att paketeras i paket. Här 

staplas virket så att det lätt skall kunna transporteras och lagras. Paketen sätts sedan ihop med 

hjälp av band, om det skall direkt vidare till hyveln så sätts endast ett band på för att 

underlätta trucktransporten och undvika överflödig emballering (Arbetsledare i justerverk 

Peter Lennartsson, 160301). När paketen har bandats sker eventuellt en manuell 

plastemballering ifall paketen antingen ska direkt till FVL eller om de ska förvaras på en 

lagerplats utan tak i buffertlagret, för att enligt Oskarsson, Ekdahl och Aronsson (2013) 
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undvika kvalitetsförsämring i form av skador. Dessa skador kan uppkomma vid 

materialförflyttningar med truck, då truckens gafflar kan skava mot virket eller riva upp 

plastemballeringen som i sin tur kan generera i kvalitetsförsämringar på grund av att fukt, 

solljus och damm påfrestar virket.  Slutligen sätts det även flagg på paketen som säger vad 

paketen innehåller och vart de skall placeras, det är även då paketen rapporteras in i systemet. 

Paketen placeras sedan i justerverkets port för utlastning i väntan på förflyttning med truck 

(Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160301). 

 

Paketet transporteras sedan med truck till en avsedd lagerplats enligt den flagg paketet fått i 

justerverket. Om paketet är färdigbehandlat placeras det i FVL tills det är dags för utlastning, 

annars placeras det i ett buffertlager i väntan på hyvling eller efterfrågan från kund 

(Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160301). Paket som ligger länge i buffertlager 

kan ses som PIA och enligt Jae-Dong (1994) är detta en outnyttjad resurs. I JGAs fall finns 

det en risk att de binder stora mängder kapital i buffertlagret i form av ickefärdiga varor. 

Truckförarna utför all plockning i verksamheten och följer Oskarsson, Ekdahl och Aronsson 

(2013) plockningsmetod, plockaren till godset. All plockning sker när en order inkommit och 

utifrån ordern plockas artiklarnas från lagerplatsen till nästkommande plats i processen 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). I vissa fall är det fullt på den platsen som paketet 

skall ligga på då tvingas truckförarna placera paketen på nästa lediga plats (Truckförare 

Sandra Sandell, 160301). Med ett mer strukturerat lagerhållningssystem hade JGA kunna 

koordinera lagret på ett bättre sätt. Det händer att paket blir stående väldigt länge i lager 

eftersom de är svåråtkomliga. 

 

Ifall paketet ska hyvlas hämtas det i buffertlagret och transporteras med truck till antingen den 

gamla eller nya hyvelns inlastningsport. Hyvleriet är helautomatisk förutom att den gamla 

hyveln kräver en mer manuell inställning i programmeringen som in sin tur möjliggör till ett 

större produktionsutbud då den kan hyvla mer specifika önskemål (Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson, 160301). Innan virket matas in i hyveln tas eventuell emballeringsplast bort 

och även de band som håller ihop paketet. Emballering och flaggning förknippas främst i 

anslutning till kund (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013), och inte mellan interna processer 

då det kan ses som ett omarbete då plast och band återigen kommer omsluta paketet efter 

hyvlingen. Dock är emballeringen nödvändig mellan JGAs interna processer för att underlätta 

hanteringen av virket i lagring samt truckförflyttning, vilket går i linje med Grant et al. (2006) 

kriterium om att emballeringen då möjliggör till ett effektivt utnyttjande av lagringsutrymmet. 



 

 

 

52 

2016-05-26 

Virket förflyttas sedan in på band mot hyveln som mäter virkets fyra sidor med en slags linjal 

och justerar hur mycket som skall hyvlas bort. Efter hyvlingen är klar rundas kanterna på 

virket, innan det förpackas i paket med band- och plastemballering samt flaggas med en ny 

identifikationsetikett och förs in i systemet (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160301). 

Paket som tidigare endast varit helpaket kan nu även paketeras i halv- och kvartspaket som 

har efterfrågats av kund, men så länge paketet förvaras hos JGA staplas de som helpaket för 

att effektivisera lagerhanteringen. Efter emballeringen placeras paketet i någon hyvlarnas 

utlastningsportar i väntan på förflyttning med truck.  

 

4. Orden plockas och färdigställs: Truckförarna plockar paketet från hyvleriets 

utlastningsport och transporterar paketet till det FVL som det ska placeras i enligt 

identifikationsflaggning på paketet. Truckförare Sandra Sandell (160301) anser att det blir 

mycket truckkörande i detta moment då JGAs olika FVL och hyvleri-anläggningen är 

utspridda i olika delar av JGAs verksamhetsområde, vilket medför till att avståndet mellan 

dessa byggnader är stort. Därför är en samverkan mellan truckförarna viktig för att 

effektivisera förflyttningarna av virke internt i verksamheten genom att transportera stående 

virke till rätt lagringsplats ifall truckföraren har vägarna förbi (ibid). 

 

Utlastningen är det sista steget i JGAs godshanteringsprocess och innehåller den fysiska 

förflyttningen av godset från företagets FVL till speditören, justering i lagersaldot samt en 

kontrollering av att ordern har sänts iväg (Grant et al., 2006). Samtliga transporter som JGA 

beställer uppfyller en maximerad fyllnadsgrad rent viktmässigt (Utlastning Magnus 

Tuneskog, 160301). 

 

5. Transport: JGA bokar de transport som går inom Sverige, det skiljer sig lite mellan de 

kunder som JGA har runt om i Europa beroende vilket avtal de har (Utlastning Magnus 

Tuneskog, 160301). Det är när produkterna lastas på transporten som de kvittas ur saldot, 

vilket är i linje med det Grant et al. (2006) säger. Vidare menar Grant et al. (2006) att företag 

bör sträva efter att ha ett jämt flöde av utleveranser under arbetsdagen, utlastning Magnus 

Tuneskog (160301) säger att JGA försöker i största möjliga utsträckning att sprida 

utleveranserna.  

 

Det sista steget i order-till-leveransprocessen är Order levereras till kund men detta steg har 

författarna valt att bortse från då det fokusar på de interna aktivisterna inom JGA.    
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4 Vilka kvalitetsbrister kan identifieras utifrån 

processkartläggningen av JGA? 

I detta kapitel kommer författarna att med stöd av den processkarta som togs fram i kapitel 3 

att undersöka vilka brister som finns i JGAs order-till-leveransprocess. För att analysera de 

kvalitetsbrister som återfinns i processen tar författarna stöd i teorier rörande kvalitet och 

kvalitetsbrister. I figur 16 presenteras analysmodellen för frågeställning 2. 

 

Figur 16 - Analysmodell frågeställning 2 

4.1 Teori 

4.1.1 Kvalitet 

Kvalitet är något som är viktigt i alla branscher oavsett om det handlar om tjänste- eller 

produktionsföretag. Enligt Juran och Godfrey (2000) definieras kvalitet som avsaknad av 

defekter alltså fel som kräver ett omarbete eller som slutar med kundreturer. Vidare menar 

Bergman och Klefsjö (2012) att kvalitet kan definieras enligt följande: 

  

’’Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar’’.  

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 23) 

 

När kvalitet diskuteras kan det bli lite verklighetsfrämmande och diffust om det endast 

hänvisas till allmänna definitioner. För att göra begreppet kvalitet tydligare så går det att bryta 

ner det i olika dimensioner. Dessa dimensioner ser olika ut beroende på vilken produktens 

karaktär är. Ofta talas det om kvalitet i ett större perspektiv och då handlar det vanligtvis om 
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totalkvalitet. Detta kvalitetsbegrepp innefattar kvalitén i de interna processerna och 

funktionerna samt ett engagemang från alla anställda inom företaget. (Sandholm, 2001)  

 

Det finns tydliga samband mellan ett företags kvalitetsnivå och dess lönsamhet. Det kostar att 

ha en hög kvalitet för sina produkter men bristkostnaderna som uppstår i form av omarbete 

eller kundreklamationer är oftast högre (Sörqvist, 2004). Sörqvist (2001) menar att 

undersökningar visar att kvalitetsbristkostnader ofta är 10-30% av ett företags omsättning. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan en förbättrad kvalitet leda till en ökad lönsamhet och 

även skapa hävstångseffekter för företaget, vilket härleds i figur 17. 

 

 

Figur 17 - Kvalitet leder till lönsamhet (Bergman & Klefsjö, 2012) 

När ett företag bedriver kvalitetsförbättrande arbete är det med intentionen att skapa nöjda 

kunder och en effektivare organisation. Ett företags kunder kan klassificeras antingen som 

extern eller intern (Sörqvist, 2001). Med externa kunder menar kunder som köper produkten 

av företaget, medan en intern kund definieras som medarbetarna. För att kunna uppnå en hög 

kvalitet för den externa kunden krävs det att medarbetarna har möjlighet att göra ett bra arbete 
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och att deras behov och förväntningar tas i beaktning (Bergman & Klefsjö, 2012). Med 

effektivisering menas att de icke-värdeskapande aktiviteterna inom ett företag elimineras 

(Sörqvist, 2001). Enligt Forslund (2007) kan det uppstå problem för företag som har ett för 

snävt synsätt på det interna perspektivets kvalitetsförbättring. Det kan leda till att 

helhetsbilden missas och att det uppstår suboptimering inom företagets funktioner. Något som 

ofta missleder företag är att den största kostnadskategorin är den som skall förbättras först 

men företag måste se över organisationen och hitta vad som inte görs på ’’rätt sätt’’ (ibid).   

 

Kundernas uppfattning om vad som är kvalitet kan delas in i tre grupper; Egenskaper som 

tillfredsställer kundbehov, Egenskaper som är oväntade men positiva för kunden och 

förekomst av brister och fel. Om utgångspunkten för ett förbättringsarbete ligger i dessa 

grupper så finns det två sätt att förbättra. Det ena är att addera egenskaper som möter 

ytterligare kundbehov och det andra är att minska brister och fel (Sandholm, 2001). Kunders 

upplevelser och bedömningar är av yttersta vikt när det kommer till kvalitet. Det är därför 

viktigt med starkt kundfokus när ett förbättringsarbete inleds (Sörqvist, 2004). 

 

4.1.2 Kvalitetsbrister 

Kvalitetsbrister definieras som defekter eller avvikande egenskaper som begränsar eller 

hindrar produkten eller tjänsten från att uppfylla sitt ändamål. Kvalitetsbrister inkluderar 

brister i konstruktion, specifikation, material, tillverkning och utförande (Law.cornell.edu, 

1990). Ett företags kundbas består oftast av både externa och interna kunder, där samtliga har 

individuella behov som ska uppfyllas. Det medför till att företag hamnar i en komplicerad 

position med ett flertal kundbehov av varierande karaktär som ska uppfyllas och vissa behov 

kan enkelt försummas. När kundbehov försummas är risken stor att kvalitetsbrister uppstår 

hos företaget. Därför är det av stor vikt att bedöma kvalitetsbrister utifrån kundens perspektiv 

och inte efter företagets specifikationer, vilket resulterar i att kvalitetsbrister kan vara svåra att 

identifiera då kunden sällan yttrar alla sina behov. (Sörqvist, 2001)  

 

Forslund (2007) menar att det finns fyra typer av kvalitetsbrister; interna, externa, 

regelbundna och oregelbundna. Interna oregelbundna kvalitetsbrister är direkt kopplade till en 

specifik kundorder och orsakerna ligger antingen i eller i närheten av logistik- och 

produktionssystemen. Interna regelbundna kvalitetsbrister uppstår vid avvikelser mellan 

leverantörens mål och deras långsiktiga prestation. Dessa kvalitetsbrister är accepterade eller 
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dolda och indirekt kopplade till kundorders, de är även kopplade till utformningen på logistik- 

och produktionssystem (ibid).  

 

Externa oregelbundna kvalitetsbrister de externa oregelbundna kvalitetsbristerna är de brister 

som visar sig och hanteras på en dagligbasis genom kontroll och korrigering. Upptäcks det att 

kvaliteten avviker från den accepterade nivån åtgärdas detta direkt. Externa regelbundna 

kvalitetsbrister är antingen dolda eller accepterade av företaget, de handlar ofta om flertalet 

orsaker som ligger bakom bristen och de är svåra att upptäcka. (Forslund, 2007)   

 

Fahlén (1997) anser att orsakerna till att kvalitetsbrister uppstår har sin grund i olika brister i 

verksamheten. En sådan brist kan bero på en ofullkomlig struktur i verksamheten där 

organisationen inte är tillräckligt bra styrd för att uppnå uppsatta mål. En bristande teknologi 

kan orsaka till kvalitetsbrister om inte datasystem, verktyg och maskiner är tillräckligt väl 

utformade för att uppnå önskad kvalitet. Brister i beslutsprocessen på grund av att information 

som färdas inom organisationen inte är tillräckligt stark och därav fattas det felbeslut som 

påverkar kvaliteten. Även brister i viljan att anpassa och utveckla verksamheten efter de 

förändringar som ständigt sker i företagets omgivning kan leda till en försämrad kvalitet i 

företags processer. (Fahlén, 1997) 

 

Vid produktionsplanering är det viktigt med mycket information och att den informationen är 

av hög kvalitet. Sent inkommande information, om exempelvis kundorder, kan resultera i att 

företaget tvingas lägga om produktion och detta kräver resurser, tid och eventuellt slöseri i 

form av omarbete. Vidare är en hög informationskvalitet en förutsättning för en effektiv 

resursanvändning och för att kunna möta efterfrågan. Gustavsson och Wänström (2009) 

beskriver informationskvalitet som ett begrepp med flera dimensioner; tillgänglighet, 

noggrannhet, fullständig, korrekt och aktuell information.  

 

I ett företags verksamhet där produkter utvecklas, tillverkas och säljs uppkommer det 

kostnader för att uppnå den kvalitetsnivå som önskas (Johansson, 1996). Dessa kostnader 

klassificerar Campanella (1990) som kvalitetsbristkostnader och författaren anser att det finns 

en grundorsak till varje kvalitetsfel, att varje fel går att förbygga samt att förebygga alltid är 

billigare än att åtgärda. Kvalitetsbristkostnaderna uppstår antingen som förebyggande arbete 

eller som efterarbete av kvalitetsbristerna, och kan enligt figur 18 delas in i fyra olika 
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kategorier: Förebyggande kvalitetsbristkostnader, kontrollkostnader, interna felkostnader och 

externa felkostnader (Campanella, 1990). 

 

 

Figur 18 – Kvalitetsbristkostnader, egen illustration inspirerad av Campanella (1990) 

 

Förebyggande kvalitetsbristkostnader kännetecknas av kostnader som är kopplade till de 

aktiviteter i verksamheten som är designade för att förhindra att undermålig kvalitet uppstår i 

företagets produkter eller tjänster. Kontrollkostnader förknippas med de kostnader som 

uppstår vid kontrollering av produkter eller tjänster, för att säkerställa att de uppfyller önskad 

kvalitet i form av slutprovning och kvalitetstest. Interna felkostnader uppstår när produkter 

eller tjänster inte uppfyller önskade kvalitetskrav internt i företaget eller när verksamheten 

inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, och kännetecknas främst av extra 

tillverkningskostnader. Externa felkostnader uppkommer när produkter eller tjänster inte 

uppfyller kundens önskade kvalitetskrav och att det har upptäckts av kunden, då produkten 

eller tjänsten redan har anlänt till kund och dessa kostnader förknippas främst i form av 

reklamationer. (Campanella, 1990) 

 

Identifieringen av ett företags kvalitetsbristkostnader och dess storlek bör grundas på statistik 

från företaget, men ibland kan det även krävas ett antal antaganden om statistik saknas. 

Insamlad fakta och allra främst eventuella antaganden bör samlas in från de medarbetare som 

är mest insatta i produktionen där kvalitetsbristerna återfinns för att uppfylla en stark 

trovärdighet. (Sörqvist, 2001) 
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4.1.3 Identifiering av Kvalitetsbrister 

Ett av nyckelverktygen för att förbättra kvaliteten i en process är att kartlägga den. En 

processkartläggning skapar en överblick över processen för att hjälpa och skapa en förståelse 

över verksamheten eller den studerade delen av verksamheten (Hill, 2005). När processkartan 

är klar skall den analyseras och där tittas det främst efter dubbelaktiviteter och icke-

värdeadderande aktiviteter som kan elimineras (Chaneski, 2000). Även aktiviteter som är av 

betydelse skall granskas eftersom de kan förbättras (Paradiso & Cruickshank, 2007). När en 

processkartläggning görs gå det att se vilka steg som är nödvändiga för att nå det uppsatta 

målet med processen (Zellner, 2011). Paradiso och Cruickshank (2007) beskriver en metod 

kopplad till processkartläggning för att hitta förbättringsmöjligheter. När processen är 

kartlagd går det att få svar på frågor så som; ’’Är processen odokumenterad, som leder till att 

varje person utför uppgiften på till egna sätt?’’, ’’Vad finns flaskhalsarna och 

ineffektiviteten?’’(ibid). För att förbättra en process krävs det att företagen identifierar 

rotorsaken till problemet, det händer att företag endast löser det problem som rotorsaken 

resulterar i. Det är inte säkert att rotorsaken finns på samma ställe som det upptäckta 

problemet finns, utan på andra ställen i verksamheten (Bounds, Yorks, Adams & Ranney, 

1994).    

 

Hines och Rich (1997) menar att det går att klassificera tre olika typer av aktiviteter som kan 

registreras i en processkarta; icke-värderande, nödvändiga men inte värdeadderande och 

värdeadderande. De icke-värderande aktiviteterna är rent slöseri och något företag bör 

eliminera. Aktiviteter som rör långa förflyttningar eller uppackning av varor är exempel på 

nödvändiga men icke-värdeadderande aktiviteter. För att kunna eliminera dessa aktiviteter 

krävs det omfattande förändringar i verksamheten exempelvis en ny layout eller en 

överenskommelse med leverantören om att skicka oförpackade varor. Förändringar lik dessa 

är svåra att genomföra omedelbart. De värdeadderande aktiviteterna består av bearbetning av 

råmaterial eller halvfabrikat med hjälp av manuellt arbete. (ibid)  

 

  



 

 

 

59 

2016-05-26 

4.2 Empiri 

4.2.1 Försäljning – Produktionsplanering  

När försäljarna på JGA tar emot kundorders sker det antingen genom en webborder eller att 

kunden kontaktar försäljaren via mail eller telefon (Försäljningschef Jonas Sandborg, 

160301). När en kund lägger en order eller planerar att lägga en order via webbordersystemet 

och märker att en produkt är slut i lager så kan inte kunden lägga en beställning på denna 

vara. Kunden får inte heller någon information angående när produkten kommer finnas i 

lager. Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) tror att detta kan leda till att JGA 

förlorar potentiella försäljningar. Om en produkt är slut enligt webbordersystemet finns det 

risk att kunden vänder sig till en annan aktör. 

  

Den ibland bristande kommunikationen mellan försäljning och produktionsplanering märks 

främst när försäljarna säljer och lovar kunder saker som sedan produktionen har svårt att 

möta. Ett exempel på detta är när kunden vill ha en längd som inte finns i lager, försäljarna tar 

emot kundordern och försäkrar kunden om att detta går att fixa. Detta blir sedan ett problem 

för produktionsplaneringen som antingen måste få in rätt dimension och längd i justerverket 

alternativt kapa ett paket med rätt dimension men med fel längd. Det leder till att JGA har 

spillbitar som går till biobränsle och en finansiell förlust för företaget (Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson, 160329). JGAs försäljning går i säsongscykler med sommaren som en 

försäljningstopp och under vintern går försäljningen ner. Under sommaren när försäljningen 

är som högst har försäljarna möjlighet att styra kunden mot vad som finns att tillgå i lagret. 

Under däremot vintern är försäljningen låg och försäljarna anpassar sig mer mot vad kunden 

vill ha, detta kan leda till stor variation i vad som produceras och många olika längder och 

dimensioner (Försäljningschef Jonas Sandborg, 160301).   

 

JGA har i dagsläget väldigt många artiklar i sitt system och lager, detta är till viss del en följd 

av att de använder sig av väldigt långa och detaljerade artikelnummer. Många av artiklarna är 

mer eller mindre lika men det kan skilja sig i vilken typ av emballering som omsluter paketet 

(VD Claes Andersson, 160329). För att JGA ska kunna lagerhålla alla eller till en större del av 

artiklarna så måste det till ett väldigt stort lager. Detta leder även till att JGA binder mycket i 

kapital. Med ett stort antal artiklar skapas det oreda för både försäljning och 

produktionsplaneringen då det blir svårt att skapa sig en överblick om vad som finns 
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tillgängligt för kunden och vad som måste produceras (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 

160329).  

4.2.2 Justerverk 

När en arbetsorder anländer till justerverket från produktionsplaneringen kräver det att en 

operatör vid justerverket lägger in ordern manuellt i justerverkets datasystem. Arbetsordern 

behandlas nämligen i olika datasystem i produktionsplaneringen samt justerverket, vilket 

medför att arbetsordern inte finns tillgänglig i justerverkets datasystem utan behöver 

programmeras in på nytt. Det innebär att ett dubbelarbete utförs, där risken för felaktigheter 

vid inprogrammeringen ökar på grund av att den mänskliga faktorn kan ha en bidragande roll. 

Då JGA hanterar långrandiga och detaljrika artikelnummer finns det risk att siffror försummas 

eller skrivs inkorrekt när arbetsordern programmeras in manuellt i datasystemet. (Arbetsledare 

i justerverk Peter Lennartsson, 160329) 

  

När virket har sorterats enligt träslag, kvalitet, dimension samt längd i justerverket ströas det 

till ett kompakt paket i väntan på emballering. Varje ströat paket innehåller ett förutbestämt 

antal av virket beroende på dess dimension, då ett paket med högre dimensioner rymmer ett 

mindre antal brädor och fyller upp ett paket fortare än ett paket med lägre dimensioner. Det 

medför till ett varierat arbetstempo för personalen som ansvarar för efterkommande 

emballering. När flertalet ströade paket innehållande ett färre antal brädor bearbetas i följd 

krävs ett högt arbetstempo för emballeringspersonalen som i undantagsfall hinner omsluta 

paketet med plast i samma takt som paket ströas i tidigare moment. Det leder till att en 

flaskhals uppstår vid emballeringsstationen vilket i sin tur resulterar i att paketströandet i 

föregående steg behöver sänka sin produktivitetshastighet. Operatören vid paketströandet 

försöker i möjligaste mån planera ströandet med olika dimensioner för att undvika flaskhalsen 

som kan uppstå vid emballeringen. (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160329) 

 

4.2.3 Hyvleri  

Paket som ännu ej är färdigbearbetade ska i regel inte omslutas med plast i justerverket utan 

förvaras under tak i väntan på kommande bearbetning. Dock är lagringsplatserna under tak 

otillräcklig för att kunna lagra samtliga paket som produceras i justerverket utan lagring av 

paket utomhus under bar himmel är ofrånkomligt hos JGA. Vid sådan lagring krävs en 

plastemballering som omsluter paketet och skyddar virket från nederbörd, solljus samt smuts 

som påverkar virkeskvaliteten negativt. Denna emballering kommer sedan behöva avlägsnas 
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från paket vid vidare bearbetning i form av hyvling och kan inte återbrukas utan en ytterligare 

emballering omsluter paketen med ny plast efter att de har hyvlats. Plast beräknas som en stor 

utgift för JGA och all plast som avlägsnas ses som en onödig kostnad för företaget. 

(Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160329) 

  

Likt den flaskhals som tidigare beskrevs vid emballering i justerverket kan även uppstå i 

hyvleriet. I hyvleriet finns det två hyvlar en ny och en gammal som samsas om samm 

emballeringsstation. Här kan det uppstå en flaskhals när operatörerna inte hinner med i den 

manuella emballeringen (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160301).  

 

4.2.4 Lagerhantering 

Kvalitetsbristerna i plockning och lagerhantering föranleds främst av den platsbrist under tak 

som upplevs i JGAs olika lager. Platsbristen bidrar till att virket varken kan lagras i JGAs 

lagermagasin eller övriga lagringsplatser med tak, utan tvingas lagras utomhus i plasttäckta 

paket. Plastemballeringen är nödvändig vid utomhuslagring för att virket ska behålla sin 

kvalitet och fungera som skydd mot nederbörd, solljus samt smuts. Övriga kvalitetsbrister 

som upptäckts i JGAs plockning och lagerhantering är bland annat oregelbunden placering av 

paket, åtskillig omlagring av paket i lagret, ofördelaktig ruljangs i lagret samt långa 

körsträckor med truck. Dessa brister och problem gäller för alla lagerfunktioner inom JGA. 

(Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160329) 

  

JGA har i grunden ett ordnat system för placeringen av virke i deras olika lager. Då JGA 

verkar på en marknad som är säsongsbetonad och har en produktion som är jämn över året har 

de stora skillnader i volymen av varor i lager. Lagerplaceringen av paket varierar i 

verksamheten och paketen lagras i olika fack som är sorterade efter träslag och dimension, 

men inte efter längd. När en plats på lagret är full använder sig JGA av placering på första 

bästa plats. Det är inte alltid att det finns plats i direkt anslutning till den ordinarie platsen och 

detta kan skapa oreda i lagret menar truckförare Sandra Sandell (160301). Det blir tydligt när 

en kundorder ska plockas och truckförarna måste förflytta sig över stora områden för att 

sammanställa ordern. 

  

Den oregelbundna placeringen av paket som presenterades i föregående stycke resulterar i en 

åtskillig omlagring av paket i JGA olika lager. Det leder till en belastning för truckförarna 
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som får ägna tid åt ett antal förflyttningar i lagret för att komma åt ett specifikt paket. Då ett 

efterfrågat paket lagras längst ner och längst in i ett fyllt lagerfack blir förflyttningarna av 

paket nästan oräkneliga (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160329). Vid åtskillig 

omlagring uppkommer det även skador på det paketerade virket, då truckens gafflar kan skava 

mot virket eller riva upp plastemballeringen. Detta kan i sin tur generera kvalitetsförsämringar 

på grund av att nederbörd, solljus samt smuts i form av damm påfrestar virket (Truckförare 

Sandra Sandell, 160301). 

  

Det händer att paket blir stående i JGAs olika lager under en längre tid eftersom de är 

svåråtkomliga och truckförarna drar sig för att plocka dessa paket. Det beror på att paket 

staplas på varandra i lagrets olika fack, vilket medför att de paket som står längst in och längst 

ned i ett fack kräver en stor omlagringsinsats av truckförarna för att bli plockade. En annan 

orsak till den ofördelaktiga ruljangs i lagret är att paket som placeras på varierande 

lagringsplatser kan bli svåra att finna för truckförarna på JGAs stora lagerområde utan blir 

ståendes tills de blir funna. (Truckförare Sandra Sandell, 160301) 

 

JGAs anläggning är 34 hektar (Claes Andersson, VD, 160516) och verksamhetens olika 

aktiviteter är utspridda över området. Det bidrar till långa avstånd mellan de olika 

aktiviteterna, vilket genererar långa körsträckor med truck och mycket truckkörande i 

verksamheten. Därav är samverkan mellan truckförarna av betydelse för att effektivisera 

truckarbetet i verksamheten. (Truckförare Sandra Sandell, 160301). 
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Nedan, i tabell 7, följer en sammanfattning av de kvalitetsbrister som upptäckts i order-till-

leveransprocessen hos JGA.  

 

Aktivitet Kvalitetsbrist 

Försäljning och Produktionsplanering 

 Bristande kommunikation 

 Order missas i Webbordersystemet 

 Stort antal artiklar 

Justerverk 

 Dubbelarbete vid registrering av 

arbetsorder 

 Flaskhals vid emballering och 

packning  

Hyvleri  

 Borttagning av emballage innan 

hyvling 

 Flaskhals vid emballering och 

packning 

Lagerhantering 

 Oregelbunden placering av paket 

 Omlagring av paket i lagret 

 Ofördelaktig ruljangs i lagret 

 Långa körsträckor med truck 

Tabell 7 - Sammanställning av kvalitetsbrister 
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4.3 Analys 

Sandholm (2001) menar att begreppet kvalitet är svårt att greppa och till viss del något diffust. 

För att göra det tydligare går det att bryta ner det i olika dimensioner, dessa dimensioner ser 

olika ut beroende på vilken bransch som företaget verkar i. För JGA är hållbarheten på 

produkterna ett viktigt mått för att mäta kvalitet. JGA har som mål eller förhoppning att i 

varje last med råmaterial från skogsägarna ska minst 80 % av det sågade virket hålla 

kvalitetsklass C24 eller högre, 17 % ska vara XI-sort och 3 % eller förhoppningsvis mindre 

ska vara XII-sort (VD Claes Andersson, 160329). Vidare menar Sörqvist (2004) att det finns 

en tydlig koppling mellan lönsamhet och kvalitet, för JGA handlar det om att minska den 

andel som blir-XII sort eller säljs som flis och spån för biobränsle då det säljs till låg om 

ingen lönsamhet (VD Claes Andersson, 160329). För JGAs del är det svårt att undvika 

produktion av flis och spån när virket bearbetas, det de kan göra är att försöka minska antalet 

omarbetningar. För att minska antalet omarbetningar bör JGA försöka få ut rätt dimensioner 

redan i den första sågningen.  

 

I en verksamhet som bedriver ett kvalitetsförbättrande arbete är det för att effektivisera 

verksamheten och eliminera eventuella icke-värdeadderande aktiviteter (Sörqvist, 2001). 

Processkartan för JGA skapar en överblick av deras order-till-leveransprocess, när den 

analyseras har den gjort de för att hitta flaskhalsar och icke-värdeadderande aktiviteter 

(Chaneski, 2000).  

 

Forslund (2007) menar att det finns en risk att ett företag har ett snävt synsätt på hur 

kvalitetsförbättringen skall genomföras. De olika avdelningarna ser förbättringsarbetet från 

sitt perspektiv, lagerhållningen på JGA är ett sådant exempel. Produktionsplanerare Mikael 

Karlsson (160301) menar att det finns två tankegångar när det kommer till hur lagerhållningen 

skall hanteras på JGA, ena sidan vill utöka lagerutrymmet för att få en bättre struktur. Den 

andra sidan menar att lagerutrymmet finns där och att det är omsättningshastigheten på lagret 

som måste bli bättre. De två parterna i frågan ser förbättringen ur sitt perspektiv, vilket klassas 

som suboptimering (Forslund, 2007). Hill (2005) menar att processkartan hjälper företaget 

förstå hur de olika delarna samverkar, genom att kartlägga JGAs order-till-leveransprocess 

går det att motverka en eventuell suboptimering. Nedan i figur 19 presenteras order-till-

leveransprocessen för JGA med kvalitetsbristerna markerade.  
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Figur 19 - Processkarta analys kvalitetsbrister  
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Kvalitetsbrister 

Enligt Sörqvist (2001) uppstår en kvalitetsbrist när en vara eller tjänst inte uppfyller kundens 

behov, vilket kan bero på flera orsaker i ett företag. Fahlén (1997) uppger att kvalitetsbrister 

kan bero på en ofullkomlig struktur i en verksamhet där företagets mål, teknologi, 

beslutsprocess samt vilja att utvecklas går isär för att kunna uppnå en ökad kvalitet. Vidare 

menar Gustavsson och Wänström (2009) att den grad av informationskvalitet som flödar i en 

organisation är av yttersta vikt för att möta kundens behov och på så vis reducera 

kvalitetsbristerna i företaget. I JGAs order-till-leveransprocess har flertalet kvalitetsbrister 

med en koppling till ovannämnda författares beskrivningar identifierats och kommer 

presenteras mer utförligt nedan. 

 

Bristande kommunikation mellan försäljning och produktion i orderprocessen.  

Kommunikationen mellan JGAs försäljningsavdelning och produktionsplanering visar prov 

på kvalitetsbrister i informationsflödet. Bristande informationskvalitet i en verksamhet kan 

enligt Gustavsson och Wänström (2009) genera i en ineffektiv resursanvändning och det blir 

svårare för företag att möta marknadens efterfråga. Detta märks främst när 

försäljningsavdelningen beviljar olika kunderorders som produktionsplanerarna inte har i sitt 

produktionsschema, vilket enligt produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) leder till en 

förändring i produktionsschemat där virke som skulle produceras till en viss produkt får 

omarbetas till den produkt som efterfrågats av kundordern. Omarbetet av JGAs produkter 

leder i sin tur till spillbitar som sedan säljs vidare som flis och spån, men 

produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) påpekar att den nya produkten tillsammans 

med de spillbitar som tillkommer vid ett omarbete har ett betydligt lägre finansiellt värde än 

den ursprungliga produkten. Vilket går i linje med Gustavsson och Wänström (2009) yttrande 

om att sent inkommande information kan resultera i att företaget tvingas förändra sitt 

produktionsschema och kräver en ökning i resurser, tid och eventuellt slöseri i form av 

omarbete. 

 

Den bristande kommunikationen mellan försäljningsavdelningen och produktionsplanerarna i 

JGAs verksamhet förekommer regelbundet och medarbetarna i företaget är väl medvetna om 

att kvalitetsbristen existerar, vilket går i enlighet med Forslunds (2007) klassificering om en 

regelbunden intern kvalitetsbrist. Trots att kvalitetsbristen är välkänd i organisationen har det 

inte utförts några större modifikationer för att reducera den, utan försäljningsavdelningen 

samt produktionsplanerarna sitter i olika byggnader och arbetar främst på avdelningsnivå utan 
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någon större samverkan och tillgång till varandras information. Enligt Fahlén (1997) bidrar 

det till att felbeslut som påverkar kvaliteten fattas, då informationsflödet i organisationen inte 

är tillräckligt stark för att exempelvis fatta rätt beslut gällande vilken prioriteringsordning 

produkter ska tillverkas efter. Även kvalitetsbrister i viljan att utveckla verksamheten har 

identifierats, då det inte skett några förändringar i JGAs informationsstruktur som kan göra 

informationen mer tillgänglig för både försäljningsavdelningen samt produktionsplaneringen 

och skapa en större samverkan sinsemellan. 

    

Order missas i webbordersystemet 

Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) poängterar att vissa kvalitetsbrister uppstår i 

det webbordersystem JGA använder sig av, en sådan kvalitetsbrist är att kundorders går 

förlorade i webbordersystemet. När en produkt är slut i lager finns det ingen möjlighet för 

kunder att lägga en order på denna via webbordersystemet, utan behöver istället använda sig 

av andra beställningsmetoder via telefon eller e-mail. Det kan dock leda till en potentiell 

förlorad försäljning eftersom kunder anser att webordersystemet är ett betydligt mer bekvämt 

tillvägagångssätt och utnyttjar hellre en konkurrents webbordersystem (Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson, 160329). Fahlén (1997) anser att en sådan kvalitetsbrist beror på en 

bristande teknologi, då datasystemet inte är tillräckligt väl utformat för att uppnå önskad 

kvalitet samt undgå problemet med en potentiell förlorad försäljning. Kvalitetsbristen är känd 

i organisationen och går i enlighet med Forslund (2007) klassificering; regelbunden extern 

kvalitetsbrist. Då kvalitetsbristen beror externt i webbordersystemet mot kund samt sker 

regelbundet när en produkt tar slut i lagret.  

 

Stort antal artiklar  

När det kommer till kvalitet är det enligt Sörqvist (2004) kundens upplevelser och bedömning 

som är av yttersta vikt. Detta är något som har spelat in när JGA har byggt upp ett 

artikelregister. För tillfället har JGA cirka 2400 olika artikelnummer i sitt system. Många av 

artiklarna har samma eller liknande egenskaper, det som kan skilja är vilken slags plastning 

som omslutet virkespaketet. En okunskap om produkternas utformning och svårigheter med 

att få en överblick över företagets artiklar är ett problem för JGA (Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson, 160329). I JGAs artikelnummer ryms det mycket information och 

Gustavsson och Wänström (2009) menar att korrekt och aktuell information är viktigt när det 

kommer till informationskvalitet. Dock skapar all denna information problem då vissa artiklar 

som efterfrågas kan finnas i lager men inte hittar av säljarna då det kan skilja i exempelvis 
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paketering. Detta leder till att produktionen måste justera fram nytt material och på så viss 

byggs det upp ett stort och onödigt lager. Ett stort antal artiklar är en intern och regelbunden 

kvalitetsbrist då den indirekt är kopplad till kundorders och JGA har accepterat att det är så 

det ser ut.  

 

Dubbelarbete vid registrering av arbetsorder 

Chaneski (2005) beskriver dubbelarbete som en av de saker som en processkartläggning kan 

synliggöra och något som bör elimineras. När produktionsplaneraren skapar en arbetsorder 

från en kundorder används ett annat dataprogram än det som finns i justerverket. Detta göra 

att operatören i justerverket måste lägga in ordern manuellt (Arbetsledare i justerverk Peter 

Lennartsson, 160329).  Detta leder till ett dubbelarbete när operatören måste lägga in orden 

igen och det finns en risk att det blir fel på grund av JGAs långa artikelnummer (Arbetsledare 

i justerverk Peter Lennartsson, 160329). Detta dubbelarbete är direkt kopplat till en specifik 

kundorder och då menar Forslund (2007) att detta klassas som en intern kvalitetsbrist. Vidare 

är det en oregelbunden kvalitetsbrist då den återfinns i eller i närheten av produktionssystemet 

(Forslund, 2007).  Fahlén (1997) beskriver bristande teknologi och datasystem som en 

bidragande orsak till kvalitetsbrister, för JGA ligger felet i att de har tre olika program inom 

företaget inte synkroniserar med varandra. Om JGA skulle ändra sitt datasystem i dagsläget 

skulle detta vara både kostnads- och tidskrävande.   

 

Flaskhals vid emballering och packning 

Flaskhalsen som förekommer vid emballering och packning finns både i justerverket och i 

hyvleriet, författarna väljer därför att behandla detta som en kvalitetsbrist. Denna flaskhals 

uppstår för att operatörerna vid den manuella emballeringsstationen inte hinner med när vissa 

dimensioner av virke packas, eftersom det skiljer i antal brädor per paket. Denna flaskhals är 

accepterad av operatörerna som försöker att planera arbetet i så stor utsträckning som möjligt 

för att undvika att denna kvalitetsbrist uppstår (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 

160329).  Att operatörerna och arbetsledarna för emballagestationen accepterar flaskhalsen 

motsvarar det som Forslund (2007) beskriver som en intern regelbunden kvalitetsbrist. Hines 

och Rich (1997) menar att det finns något som kallas för nödvändiga men icke-

värdeadderande aktiviteter, i vissa fall emballeras paketen i justerverket för att det måste 

förvaras utomhus då det råder brist på plats under tak i JGAs lager (Produktionsplanerare 

Mikael Karlsson, 160329). Att skapa mer utrymme under tak i lagret kräver investeringar i 
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nya lagerhus vilket skulle vara en omfattande förändring för JGA och inget som kan göras 

omgående.   

 

Borttagning av emballage innan hyvling 

Om ett paket som varit placerat utomhus i lagret är JGA tvungna att plasta det för att skydda 

det mot väder och vind för att inte kvaliteten ska påverkas. Innan paketet går in i hyveln måste 

plasten tas av och denna plast kan inte återanvändas utan kasseras. Enligt 

produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) är plasten en stor utgift för JGA och all plast 

som används internt för att det inte finns plats i lagret ses som en onödig kostnad. Campanella 

(1990) benämner detta som interna felkostnader och uppstår när verksamheten fungerar på ett 

otillfredsställande sätt. Det är svårt för JGA att inte plasta paketen som placeras utomhus, 

även om det är bra väder tar virket skada som kan leda till att det blir osäljbart. Att emballaget 

tas bort och slängs är en intern regelbunden kvalitetsbrist då bristen är accepterad av JGA och 

är indirekt kopplat mot en kundorder. Bristen blir accepterad då JGA inte kan ha paket som 

inte är plastade ståendes oskyddat, kvalitetsbristen blir därför nödvändig men icke-

värdeskapande (Hines & Rich, 1997). Precis som nämnt i kvalitetsbristen angående 

flaskhalsen vid emballering så krävs det ett omarbete av lagerutrymmet vilket gör det svårt att 

få bort denna kvalitetsbrist omedelbart. 

 

Oregelbunden placering av paket 

Lagerplaceringen av paket i JGAs verksamhet sker på lagringsplatser i form lagringsfack eller 

på öppna lagringsytor och är sorterade efter träslag samt dimension, men inte efter längd då 

det hade krävt ett större lagringsutrymme som i dagsläget inte finns tillgängligt (Truckförare 

Sandra Sandell, 160301). Vid hög lagerfyllnad i lagret fylls lagringsutrymmet hastigt och 

Truckförare Sandra Sandell (160301) påpekar att sorteringen i lagret blir ohållbar, vilket 

medför att paket lagerhålls på lagringsplatser som egentligen inte varit avsedd för det paketet. 

Denna kvalitetsbrist går i linje med hur Fahlén (1997) beskriver en kvalitetsbrist med 

utgångspunkt ur ett ofullkomligt system i verksamheten. Ett system som inte är tillräckligt bra 

för att uppnå uppsatta mål som i det här fallet kan vara en optimal lagerhantering som även 

fungerar vid hög lagernivå i lagret. Truckförare Sandra Sandell (160301) påvisar även att den 

oregelbundna placeringen av paket i lagret ökar både truckförarnas körsträckor i 

verksamheten samt tidsaspekt för att sammanställa ordern. 
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Denna kvalitetsbrist sker internt i JGAs verksamhet och uppenbarar sig regelbundet då 

företaget producerar stora mängder av samma träslag och dimension åt gången, vilket leder 

till en hög påfyllnadshastighet i lagret. Därför klassificeras denna kvalitetsbrist som 

regelbunden intern enligt Forslunds (2007) kvalitetsbristklassificering. 

 

Omlagring av paket i lagret 

I JGAs lagerhantering är omlagring en aktivitet som regelbundet uppkommer i lagret för 

truckförarna. Denna kvalitetsbrist uppenbarar sig på grund av att paket staplas på varandra i 

lagret och det finns ingen möjlighet för truckföraren att plocka ett paket som inte är placerat 

ytterst i stapeln av paket, utan istället krävs det ett flertal förflyttningar av paket för att plocka 

just det paketet (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160329). Kvalitetsbristen beror på en 

bristfällig struktur i lagret som inte tillämpar en först-in-först-ut-principen eller där samtliga 

paket i lagret är tillgängliga utan att behöva omlagras, vilket går i linje med Fahléns (1997) 

uppfattning om kvalitetsbrister på grund av ofullkomlig struktur i verksamheten. Omlagring 

av paket är i enlighet med Forslunds (2007) mening om en regelbunden intern kvalitetsbrist, 

då bristen är kopplad till utformningen på JGAs logistiksystem i sin verksamhet. Truckförare 

Sandra Sandell (160301) påpekar även att kvalitetsbristen med omlagring av paket inte enbart 

är tidskrävande för truckförarna utan att paket även kan ta skada av omlagring, då truckens 

gafflar kan riva upp emballaget som omsluter paketet och på så vis kan virket påverkas av 

kvalitetsförsämringar.  

 

Ofördelaktig ruljangs i lagret  

JGA har inte någon uttalad metod när det gäller att ta fram det paket som först placerades där, 

även kallat först-in-först-ut-principen. När ett paket skall plockas för antingen vidareförädling 

eller till en kundorder, tar truckförarna oftast det paket som är enklast att komma åt. Det 

händer att paket staplas på varandra vilket leder till att truckförarna kommer behöva lasta om 

ett helt fack för att komma åt paketet (Truckförare Sandra Sandell, 160301). Detta blir ett 

dubbelarbete för truckförarna, Chaneski (2000) menar att allt dubbelarbete som utförs skall 

elimineras.  Vidare är detta indirekt kopplat till en kundorder och bör därför klassas som en 

internt regelbunden kvalitetsbrist (Forslund, 2007).  

 

Långa körsträckor med truck 

Truckförare Sandra Sandell (160301) upplever att en stor del av arbetsdagen för en 

truckförare hos JGA används till att köra längre sträckor mellan olika anläggningar som är 
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utspridda över verksamhetens område. Körsträckorna kännetecknas inte alltid av 

virkestransportering utan flera av körsträckorna sker med tomma lass (ibid). Kvalitetsbristen 

har sin grund i Fahléns (1997) uppfattning om en ofullkomlig struktur i verksamheten, men 

åtgärderna kräver stora investeringar eftersom det berör en omstrukturering av JGAs 

anläggningar. Därför är den samverkan som finns mellan truckförarna ett sätt att minimera 

antalet körsträckor med tomma lass, där de hjälps åt i sina olika ansvarsområden för att 

effektivisera truckarbetet i verksamheten. Kvalitetsbristen ses som regelbunden intern enligt 

Forslunds (2007) klassificering, då bristen är kopplad till den utformningen JGA innehar i sitt 

logistik- och produktionssystem. 
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Avslutning 

Forslund (2007) klassificerar kvalitetsbrister enligt följande två parametrar; regelbundna eller 

oregelbundna samt interna eller externa.  Dessa två parametrar bestämmer hur pass 

regelbundna och accepterade eller dolda kvalitetsbristerna är i verksamheten, samt om de sker 

internt eller externt i företaget. Samtliga kvalitetsbrister som identifierats i JGAs order-till-

leveransprocess har tidigare klassificerats enligt Forslund (2007) parametrar och sammanställs 

i tabell 8 nedan. 

Klassificering av kvalitetsbrister 

Identifierade Kvalitetsbrister Kvalitetsbrist 

Oregelbunden Regelbunden Intern Extern 

Bristande Kommunikation  X X  

Order missas i webbordersystemet  X  X 

Stort antal artiklar  X X  

Dubbelarbete vid registrering av arbetsorder X  X  

Flaskhals vid emballering och packning   X X  

Borttagning av emballage innan förädling  X X  

Oregelbunden placering av paket i lager  X X  

Omlagring av paket   X X  

Ofördelaktig ruljangs i lagret  X X  

Långa körsträckor med truck  X X  

Tabell 8 – Klassificering av kvalitetsbrister 
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5 Vilka är kvalitetsbristernas grundläggande orsaker 

och hur kan de minimeras i JGAs order-till-

leveransprocess? 

Inledningsvis i detta kapitel kommer teori om PICK-chart, Ishikawa-diagram och 

förbättringsarbete att presenteras. Därefter följer empirin som är insamlad genom en 

fokusgrupp hos JGA där kvalitetsbristerna från kapitel 4 diskuterades. I analysen ämnar 

författarna presentera lösningsförslag till kvalitetsbristerna. Detta illustreras i figur 20 

nedan.  

 

Figur 20 - Analysmodell frågeställning 3 

5.1 Teori 
 

5.1.1 PICK-Chart 

PICK-chart är ett kvalitetsverktyg som används för att identifiera och prioritera 

förbättringsmöjligheter i företags arbete med processförbättring (George, 2003). Det är ett 

mycket effektivt kvalitetsverktyg som på ett systematiskt och strategiskt sätt avgör vilken 

prioritet en förbättringsmöjlighet till ett problem bör ha samt rangordnar 

förbättringsmöjligheterna med avseende på dess genomförbarhet och i vilken utsträckning de 

adderar värde (Badiru & Thomas, 2013).  
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Figur 21 - PICK-Chart (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009) 

I utförandet av en PICK-chart placeras förbättringsförslagen in i ett diagram (se figur 21) med 

två axlar. X-axeln representerar effekt, vilket beskriver hur stor effekt den aktuella 

förbättringen medför. Medan Y-axeln representerar insats, vilket beskriver svårigheten att 

tillämpa den aktuella förbättringen. I figur 21 ställs dessa två axlar mot varandra och skapar 

fyra olika fält, där varje fält representerar varje enskild bokstav i förkortningen PICK: 

Possible, Implement, Challenge samt Kill. Vilket på svenska översätts till Möjligt, Genomför, 

Utmana samt Avfärda. Förbättringsförslagen placeras sedan i de fyra olika fälten utifrån dess 

bedömning. Om exempelvis förbättringen anses kräva en liten insats samt medföra till en stor 

effekt, då ska förbättringen placeras i fältet Genomför och bör således ha en hög prioritet. Vid 

motsatt utfall som kännetecknas av fältet Avfärda bör förbättringsförslaget förkastas eftersom 

det inte är tillräckligt lönsamt och har på så vis en låg prioritet. Förbättringsförslag i fältet 

Utmana kräver en större insats inom organisationen eftersom är svåra att genomföra. I fältet 

Möjligt hamnar de förbättringsförslag som bedöms möjliga men har lägre prioritet än fältet 

Genomför, och tas först i beaktning när det anses finnas tid för dem. (Petersson et al., 2009) 
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5.1.2 Ishikawadiagram 

Bara för att produkter produceras på samma sätt så innebär detta inte att produkterna blir 

likadana, det kan visa sig att det skiljer mellan dem. Det kan bero på att råmaterialet skiljer sig 

lite, en viss skillnad kan accepteras. En maskins egenskaper förändras också över tiden även 

om det verkar som om maskinen fungerar som vanligt, detta gäller även för verktyg som 

används i tillverkningen. Det kan även förekomma variationer i arbetssätt, även om 

protokollet följs, som kan leda till variationer i slutprodukten. Även tillsynes små variationer i 

produktionen kan adderas och påverka produktens kvalitet. (Ishikawa, 1982) 

 

Ett verktyg för att analysera olika processer är ett Ishikawadiagram även kallat 

fiskbensdiagram eller orsak-verkandiagram. Det var Kaoru Ishikawa, doktor på University of 

Japan, som år 1943 skapade Ishikawadiagrammet (Fryman, 2002). Ishikawadiagrammet är ett 

analytiskt verktyg för att på ett systematiskt sätt hitta orsak-verkansamband som bidrar till det 

upplevda kvalitetsproblemet (Varzakas, 2011). När ett kvalitetsproblem har identifierats gäller 

det att gå vidare för att hitta orsaken till problemet. I ett Ishikawadiagram beskrivs först grovt 

vilka orsaker som kan vara anledningen till kvalitetsproblemet. För att sedan gå in mer i detalj 

på de grovt beskrivna orsakerna (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Gawdzinska (2011) var 

Ishikawadiagrammet från början en metod för att upptäcka hur kundförväntningar förhöll sig 

till kvalitén i slutprodukten. I diagrammet framgår det tydligt hur orsakerna och/eller 

åtgärderna förhåller sig till det definierade problemet både logiskt och kronologiskt (ibid). Ett 

Ishikawadiagram är användbart för alla typer av kvalitet, kvantitet, leveranstid och 

kostnadskontroll av aktiviteter för nya produkter men även för befintliga. Den är också 

tillämpbart för forskning och utveckling och nya produktionsanläggningar. Diagrammet är lätt 

att förstå vilket gör det till ett viktigt verktyg för kvalitetskontroll och kvalitetsimplementering 

(Ishikawa, 1990). Anledningen till varför ett Ishikawadiagram även kallas fiskbensdiagram är 

på grund av hur det ser ut när det är uppritat, se figur 22. Dock bör ett Ishikawadiagram vara 

mer “benigt” än vad som visas i figur 22 (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Figur 22 - Exempel Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

5.1.3 Tillvägagångssätt Ishikawadiagram 

Ett Ishikawadiagram kan byggas upp genom fyra steg som Hill (2005) presenterar. Det första 

som görs är att fastställa kvalitetsproblemet och använda detta som en röd tråd för 

diagrammet, detta representeras av en vertikal linje med problemet till höger. Sedan gäller det 

att identifiera vilka huvudorsakerna till problemet är och sedan dra pilar från orsaken ner till 

kvalitetsproblemet. För varje huvudorsak så finns det flera mindre orsaker som skapar detta, 

nästa steg blir att detaljerat beskriva varje huvudorsaks bakomliggande orsaker. Detta 

illustreras med hjälp av mindre pilar som dras till pilarna som representeras huvudorsakerna. 

Det är på detta sätt som “fiskbensskelettet” byggs upp (ibid). När grundorsaken till ett 

problem söks kan det underlätta att arbeta med fem varför, som kommer att presenteras i 

avsnitt 5.4.1 (Ishikawa, 1990). Det sista steget enligt Hill (2005) är att hitta den främsta 

orsaken inom de detaljerade orsakerna. Det kan ibland vara svårt att komma igång att hitta de 

olika orsakerna. För att underlätta arbetet kan många gånger orsakerna hänvisas till något av 

de 7M, följt av exempel, som Bergman och Klefsjö (2012) presenterar:  

 

 Management: Ger ledningen tillräckligt med stöd och tillräckliga medel för att 

verksamheten skall fungera?  

 Människa: Har personen som utför arbetet tillräckligt eller rätt utbildning? Är 

personen motiverad och väl insatt i processen? 

 Metod: Finns det ordentliga verktyg och underlag för att genomföra arbetet?  

 Mätning: Finns det tillräckliga verktyg för att göra korrekta mätningar av 

verksamheten? 
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 Maskin: Utförs det underhållsarbete på maskinen med tillräckligt jämna mellanrum? 

Hur stor är variansen mellan det produkter som produceras? 

 Material: Det material som används i processen håller det en tillräckligt hög kvalitet? 

Hur tillförlitliga är informationen från leverantör angående dennes kvalitetsmätningar? 

 Miljö: Vilken påverkan har miljön på kvalitetsutfallet? (ibid) 

 

5.1.4 Fem varför 

Detta tillvägagångssätt används för att hitta grundorsaken till problemet och bygger på att 

ställa frågor om varför problemet har uppstått fem gånger om, därav namnet. Detta är en 

förbättringsteknik som är utvecklad av Toyota. Ett på ytan litet fel kan dölja något större fel 

och åtgärdas bara det mindre felet finns det risk att problemet fortfarande finns kvar 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att ställa varför-frågor närmar sig företaget 

grundproblematiken med problemet och avvikelsens verkliga orsak. När det femte varför-

frågan är besvarad är oftast avvikelsens orsak hittad och det är där åtgärder skall sättas in för 

att ordna problemet. Vid användning av denna metod är det nödvändigt att problemet är 

specifikt och inte generellt. När fem varför-verktyget används analyseras en avvikelse i taget. 

Vid användandet av denna metod är det processen som skall ifrågasättas och inte personerna 

inom den. Ledningen måste gå in med inställningen att alla medarbetarna gör sitt bästa. Det är 

medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra ett bra jobb som ska ifrågasättas (Petersson 

et al, 2009).  

 

5.1.5 Förbättringsarbete i processen 

När presentationen av de kvalitetsbrister som identifierats i en verksamhet genomförts bör 

företag eftersträva att följa upp dessa med avsikt att lära samt förbättra berörda områden, för 

att minimera förekommandet av bristerna i framtiden (Sörqvist, 2004). Enligt Elg, Gauthereau 

och Witell (2007) är förbättringsarbetet i verksamheten en utmaning, då det kan uppstå 

situationer där ledningen skapar förbättringar som inte bidrar till att verksamheten blir bättre 

utan istället är en förbättringsförsämring. Begreppet förbättringsförsämring kan beskrivas som 

att ivern hos ledningen att förändra och modernisera verksamheten ofta bidrar till att 

verksamheten blir sämre än vad den tidigare var (ibid). I ett lyckat förbättringsarbete bör 

istället de anställda inom berörda områden involveras för att ständigt skapa förbättringar som 

gynnar både de anställda samt organisationen som helhet (ibid). Ett förbättringsarbete i en 

process är ingen engångsföreteelse utan likt allt annat förbättringsarbete måste det ske 
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kontinuerligt. Där varje process ska styras aktivt och utvecklas med tiden, då det 

fundamentala antagandet i kvalitetsarbetet är att det alltid går att åstadkomma bättre kvalitet 

samtidigt som kostnaderna sänks (Bergman & Klefsjö, 2012). Ständiga förbättringar är ett 

väsentligt mål i ett företags kvalitetsarbete, där pågående förbättringsaktiviteter utförs för att 

förbättra produkter, processer och system (Elg, Gauthereau & Witell, 2007). 

 

Snarast efter att förbättringarna har implementerats i processen bör en egenutvärdering av den 

genomförda förbättringen utföras. Där synpunkter gällande vad som gick bra respektive 

dåligt, vad borde gjorts annorlunda samt övriga synpunkter som kan vara av värde bör 

diskuteras. Utvärderingen bör ske så snart som möjligt efter implementeringen då resultatet 

ligger färskt i minnet (Sörqvist, 2004). 

5.1.5.1 Kommunikationsbrister 

Behovet av effektiv kommunikation mellan olika delar av företag ökar ständigt i dagens 

verksamheter. Många företag arbetar med fler aktörer som verkar över ett större geografiskt 

område än tidigare och med den moderna informationstekniken blir det allt lättare för företag 

att effektivisera arbetet. Det förekommer dock fortfarande brister när det kommer till 

information och kommunikation i företag. Exempel på sådana brister är om viktig 

kommunikation uteblir, om den information som kommer fram är dålig, information kan 

misstolkas eller om det blir för mycket information så att det blir svårt att sortera ut de 

viktiga. Då det i dagens verksamheter blir allt viktigare med korta beslutstider krävs det att 

informationen är fås i rätt tid.(Sörqvist, 2004) 

 

Enligt Sörqvist (2004) går det att hantera kommunikationsbrister på många sätt. Genom att 

fastställa informationsbehovet minimeras risken att arbetet utförs på ett felaktigt sätt och att 

missuppfattningar uppstår. Det är även viktigt att ha en tvåvägskommunikation genom hela 

företaget, det blir lätt att information endast skickas åt ett håll. För att arbetet ska kunna 

fungera är det viktigt att de nödvändiga informations- och kommunikationsflödena kartlägga 

genom exempelvis en flödeskartläggning. För att skapa en tydlig och effektiv kommunikation 

är det viktigt att ha en gemensamt och tydligt språk. Hur informationen skickas mellan de 

olika aktörerna är av stor vikt, här gäller det att lämpliga kanaler väljs. Samtal, telefon, 

dokument samt elektronisk är exempel på olika kanaler som kan användas. Att fastställa att 

informationen har kommit fram till mottagaren och att den förstått innebörden är av betydelse. 

(ibid) 
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5.1.5.2 Standardisering  

Genom att upprätta ett standardiserat arbetssätt och rutiner säkerställer företaget att den 

genomförda förbättringen följs. Efter att arbetet standardiserats förväntas detta följas och allt 

som frångår detta måste ses som en avvikelse. Arbetssättet kan frångås om det innebär en 

förbättring av arbetet, detta måste det dock finnas klara bevis för innan det sker. För att kunna 

standardisera krävs det att det finns en enhetlig dokumentation över arbetssättet, genom 

exempelvis checklistor och skriftliga instruktioner. (Sörqvist, 2004) 

 

När dokumentationen av arbetssätten tas fram är det viktigt att anpassa dem så att det blir 

lättförståeligt för de som ska använda de i sitt dagliga arbete. Om dokumentationen är allt för 

detaljerad finns det risk för att medarbetarna upplever den som svår och krånglig. Det finns då 

risk att medarbetarna inte använder sig av dokumentationen som finns och upprättar ett eget 

arbetssätt. För att standardiseringen ska få inverkan krävs det att personalen utbildas i det nya 

arbetssättet. Det gäller att identifiera utbildningsbehovet, om det nya arbetssättet är svårt och 

skiljer sig från det tidigare arbetssättet kommer utbildning att krävas. (Sörqvist, 2004)   

 

5.1.5.3 Den mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn är en term som enligt Reason och Hobbs (2003) syftar på människans 

felaktiga handlande som leder till att uppsatta mål inte uppnås. Enligt Clear och Lee-Kelley 

(2005) kan människan ses som den svagaste länken i ett företags process eftersom teknik kan 

anpassas medan den mänskliga logiken är betydligt svårare att hantera och kontrollera. Det 

innebär att människor inte beter sig som förväntat utan slumpartade händelser uppstår i ett 

företags process (Reason & Hobbs, 2003), vilket kan ha en negativ inverkan på verksamheten 

(Stanton, 2013). 

 

Enligt Reason och Hobbs (2003) kan människan aldrig helt ersättas av maskiner och system 

då de emellanåt är i behov av underhåll som utförs av människor. Därför kan den mänskliga 

faktorn aldrig elimineras, men den kan kontrolleras till en viss nivå (ibid). Jaber och Bonney 

(2003) anser dock att utbildning hos ett företags anställda är ett tillvägagångsätt för att 

minimera den mänskliga faktorns företeelser i verksamheten. Inlärning via upprepning av 

aktiviteter och att arbeta utefter ett standardiserat arbetsmönster i processerna genererar en 

högre produktkvalitet i verksamheten (ibid).  
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5.1.5.4 Flaskhalsar  

En process är endast så stark som dess svagaste länk. Tanken när flaskhalsar identifieras är att 

åtgärda den svaga länken för att öka kapaciteten i processen. Det finns alltid en länk i 

processen som inte är lika stark som de övriga och det är därför företag måste arbeta med 

detta kontinuerligt (Pegels & Watrous, 2005). Enligt Chou, Lu och Tang (2012) finns det en 

fem stegsmetod för att åtgärda flaskhalsar som uppstår i processen. 

 

1. Identifiera vart begränsningarna finns (Chou, Lu & Tang, 2012). Dessa begränsningar 

kan både vara fysiska såväl som i ledningen. Förutom att identifiera begräsningarna 

skall de även rangordnas i prioritetsordning (Rahman, 2002).   

2. Bestämma hur dessa begräsningar skall utnyttjas. Om det är fysiska begränsningar är 

målet att göra den så effektiv som möjligt. Är begränsningen i ledningen skall denna 

elimineras och inte utnyttjas (Rahman, 2002).  

3. Koordinera och utför de handlingar som bestämdes i punkt 2. Detta innebär att alla 

andra delar i processen koordineras och anpassas för att få ut störst effekt av 

begränsningen. Då begräsningar avgör vilken genomströmning av produkter företaget 

kommer att ha, det är därför av stor vikt att synkronisera resurserna med begräsningen. 

(ibid)  

4. Eliminera begränsningarna. När utförandet av begräsningarna förbättras ökar även 

möjligheten för icke-begränsande resurser att användas på ett effektivare sätt. Det 

finns dock alltid en möjlighet för nya begräsningar att uppstå (ibid).  

5. Återgå till steg 1 för att hela tiden förhindra att nya flaskhalsar uppstår i processen 

(Chou, Lu & Tang, 2012). Det är viktigt att en verksamhet är medveten om att 

omgivningen hela tiden förändras och att dessa förändringar leder till att verksamheten 

måste anpassas och förfinas (Rahman, 2002).   

 

5.1.5.5 Sju former av slöserier  

Innehavandet av kunskapen att skilja på aktiviteter som antingen tillför värde eller är ett 

slöseri, är en förutsättning för allt förbättringsarbete i verksamheten (Petersson et al., 2009). 

Därför bör denna kunskap appliceras på verksamhetens medarbetare för att minimera, och 

helst eliminera, aktiviteter som inte tillför något värde (ibid). Liker (2009) redogör för sju 
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former av slöserier som går att identifiera i en organisations samtliga processer oavsett om det 

är produktion, produktutveckling eller administration. 

 

Överproduktion:  

Enligt Petersson et al. (2009) betraktas överproduktion som den värsta formen av slöseri då 

den ger upphov till övriga sex slöserier. Överproduktion innebär att tillverka mer än vad som 

efterfrågas. Att tillverka fortare, tidigare eller i alltför stora batcher än vad nästa steg i 

processen är i behov av (ibid). Liker (2009) framför att material och arbetskapacitet utnyttjas 

för att tillverka produkter som inte efterfrågas, vilket medför till att produkterna måste 

lagerhållas samt transporteras och som i sin tur leder till ökade lagerhållnings- och 

transportkostnader. 

 

Väntan: 

Denna form av slöseri innebär att outnyttjad tid förslöas i väntan på nödvändiga 

förutsättningar. Anledningen till att väntan uppstår kan bero på flaskhalsar tidigare i 

produktionen, materialbrist, otydliga instruktioner samt maskinstillestånd. (Liker, 2009) 

 

Onödig transport: 

Enligt Petersson et al. (2009) tillför transporter inget värde, utan den enda transporten som en 

kund är villig att betala för är den slutgiltiga transporten mot kunden. Interna transporter då 

produkter förflyttas onödigt långa sträckor eller onödigt ofta i produktionen klassificeras som 

slöseri (Liker, 2009). Inom administrativa kan onödig transport uppenbara sig vid in- och 

utloggningar ur olika IT-system (Petersson et al., 2009). 

 

Överarbete:  

Överarbete innefattar att utföra extra arbete som kunden inte är beredd att betala för. 

Produkten bearbetas fler gånger än vad som krävs för att uppfylla dess behov, vilket genererar 

i en högre kvalitet än vad kund efterfrågar (Petersson et al., 2009). Orsaken kan bero på att fel 

verktyg har använts vilket medfört till att flera moment måste utföras för att återställa 

produkten (Liker, 2009).   

 

Överlager: 

Innehavandet av lager i råmateriallagret, PIA samt FVL är ofta en nödvändighet på grund av 

att levererande processer i ett tidigare steg inte alltid kan hålla vad de lovat angående 
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leveranserna. Ett alltför stort lager bidrar dock exempelvis till att materialet binder kapital, tar 

upp yta i lagret och döljer okända problem i verksamheten. (Petersson et al., 2009) 

 

Onödiga arbetsmoment: 

De arbetsmoment som bidrar till hämtande, sökande eller sträckande efter material eller 

verktyg anses som slöseri (Liker, 2009). Bortsett från att dessa arbetsmoment är icke-

värdeskapande kan de även vara skadliga ur en ergonomisk synvinkel vilket tär på personalen 

(Petersson et al., 2009).  

 

Defekter: 

Produktion av defekta produkter bidrar till ett slöseri i form av omarbete genom att återställa 

och rätta till produkten enligt rätt produktbeskrivning. I en administrativ miljö kan slöseriet 

uppenbara sig i felaktigt ifyllda uppgifter, vilket kräver mer tid och energi att återställa än om 

det genomförts rätt på direkten. (Petersson et al., 2009).  

 

5.1.5.6 Informationssystem 

I dagens företagsklimat råder det en hög konkurrens och företag letar efter nya sätt att skaffa 

sig konkurrensfördelar på marknaden. Ett sätt att göra detta är att använda sig av ett e-

handelssystem för att nå nya kunder och marknader (Ruppel, 2004). Informationssystem ställs 

inför stora utmaningar att kunna möta kundernas önskemål. Systemens funktionalitet måste 

också möta de ständiga men nödvändiga kraven på säkerhet, tillförlitlighet, användbarhet och 

kostnadseffektivitet (McGinnes & Kapros, 2015). När företag väljer e-handelsplattform är det 

viktigt att denna går att integrera med företagets existerande affärssystem (Lindstedt & Bjerre, 

2009; Fredholm, 2002).   

 

Fredholm (2002) nämner nackdelar med elektroniska affärer om de inte skötts på rätt sätt. 

Tekniska hinder hänger samman med att företag sitter med gamla affärssystem som inte är 

anpassade efter den snabba utvecklingen som skett under de senaste åren. Det är 

kompetenskrävande att arbeta med e-handel och ställer krav på verksamheten att ha kunskap 

om systemet inom företaget. Det behövs inte en hel dataavdelning, framförallt inte på mindre 

företag, utan det räcker att en i personalen har detta som arbetsuppgift. Det krävs ofta en 

förändring av verksamheten för att kunna implementera ett e-handelssystem. Både personal 

och ledningen måste förstå och acceptera den förändring som är nödvändig. (ibid) 
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5.2 Empiri 
 

5.2.1 PICK-chart 

1. Bristande kommunikation 

Den bristande kommunikationen kan förbättras med de resurser som finns inom företaget om 

bara tid tas för att sätta sig ner och diskutera vilka rutiner som bör gälla. Det är även något 

som skulle generera en hög effekt för JGA om det genomförs en rotorsaksanalys och komma 

med förbättringsförslag. (Fokusgrupp, 160412)  

 

2. Order missas i webbordersystemet 

I dagsläget anser JGA sig själva inte besitta den kunskapen att kunna förändra sitt 

webbordersystem på egen hand utan måste kontakta deras systemleverantör för att lösa denna 

kvalitetsbrist på bästa sätt. Ett webbordersystem där kunden kan se när en slutsåld vara åter 

finns in i lager, skulle kunna generera en hög effekt för JGAs försäljning. (Fokusgrupp, 

160412) 

 

3. Antalet artiklar  

Det finns resurser hos JGA för att lösa problemet med för många artiklar, det är något som 

borde kunna hanteras internt. Ur en effektivitetssynvinkel skulle ett sortiment med mindre 

artiklar vara bra då det blir möjligt att hålla allt eller mycket av det sortimentet i lager. 

(Fokusgrupp, 160412)     

 

4. Dubbelarbetet vid registrering av arbetsorder i justerverket som sker manuellt. 

En lösning för att koppla samman de två olika datasystemen som används i 

produktionsplanering och justerverk är främst en resursfråga i hur stor kostnaden kan tänkas 

bli från IT-leverantören. I effektivitet kommer operatören i justerverket vinna ett antal minuter 

per dag men det genererar ingen större peng förutom att operatören då kan ägna sig åt ett 

annat arbete under den tiden. Därför anser fokusgruppen att förbättringsförslagen till 

kvalitetsbristen bör kategoriseras som genomförbar men i närheten av origo i nedan illustrerad 

PICK-chart. (Fokusgrupp, 160412) 

 

5. Flaskhalsar i emballeringen 

Fokusgruppen anser att emballeringsaktiviteten är en stor flaskhals i samtliga svenska sågverk 

och en plastningsmaskin som ordentligt minimerar en sådan flaskhals kräver en mycket stor 
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investering. Därav klassificeras förbättringsåtgärden som en utmaning, där effektiviteten hade 

ökat betydligt men att det även kräver stora resurser för att bli verklighet. (Fokusgrupp, 

160412)  

 

6. Borttagning av emballage 

Den främsta anledningen till borttagning av emballage är att paket som egentligen är avsedd 

för direkt utleverans till kund får en ny arbetsorder om hyvling. Därför måste 

plastemballeringen rivas av från paket för att förädlingen i form av hyvling ska kunna äga rum 

innan det omsluts med ny plast igen. Det kan i viss mån även bero på platsbrist under tak i 

lagret, vilket kräver plastemballering för att virket inte ska råka ut för kvalitetsförsämring men 

det gäller inte någon större mängd paket. Enligt fokusgruppen bör en förbättringsåtgärd till 

kvalitetsbristen avfärdas, då bristen uppenbara sig allt för sällan för att det ska ge någon högra 

effektivitet samt att bygga nya lagringsmagasin kräver stora resurser. (Fokusgrupp, 160412)      

 

7. Lagerhanteringsbrister 

Samtliga brister i JGAs bottnar sig i rådande lagernivå. I dagsläget trycks produktionen ut i 

lagret och lagringsplatser för vissa dimensioner svämmar hastigt över och det gäller att hitta 

lösningar innan det når företagets PIA eller FVL. Lösningsförslag till dessa kvalitetsbrister i 

lagerhanteringen är en utmaning som kräver stora resurser men återger en så pass hög 

effektivitet att de inte ska avfärdas. (Fokusgrupp, 160412)  

 

8. Lageromsättning 

Gällande lageromsättningen skickas det i dagsläget listor till försäljningsavdelning som anger 

vilka paket som stått i lager under en längre tid för att få dem sålda, men det är lätt att listorna 

förbises efter ett tag. Effektiviteten som kan uppnås med en högre lageromsättning fyller sitt 

syfte men att plocka ut ett helt lagringsfack för att få tillgång till ett visst paket är inte vidare 

effektivt. Det hör till ovanligheterna att ett paket kasseras, då ett paket klarar av att stå 

skyddat i lager under några år utan att virkets kvalitet anmärkningsbart försämras. Resurserna 

i form av truckar samt personal finns i företaget utan tidsaspekten för att öka omsättningen i 

lagret är den stora frågan. Fokusgruppen anser att förbättringsförslag är möjliga men att det 

inte är någon högre prioritet, då effektiviteten som utvinns inte är särskilt stor. (Fokusgrupp, 

160412) 

 

 



 

 

 

85 

2016-05-26 

 

Nedan i figur 23 visas den PICK-chart som utfördes tillsammans med JGA och en fokusgrupp 

(160412), där de olika kvalitetsbristerna sorterades in. Detta för att avgöra vilka som skall 

prioriteras och undersökas närmare.  

 

Figur 23 - PICK-chart JGA 
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5.2.2 Ishikawa-diagram 

Efter att fokusgruppen markerat ut kvalitetsbristerna i PICK-chart modellen, valde författarna 

att tillsammans med fokusgruppen gå vidare med de brister som placerades i fälten utmana 

och genomför. Dessa brister diskuterades vidare i fokusgruppen för att reda ut rotorsaken till 

bristen med hjälp av Ishikawadiagram. I de figurerna som följer nedan kommer de Ishikawa-

diagram som författarna tillsammans med fokusgruppen på JGA (160412) har arbetat fram. 

 

 

Figur 24 - Ishikawa-diagram Bristande kommunikation 

 

Figur 25 - Ishikawa-diagram Order missas i webbordersystemet 
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Figur 26 - Ishikawa-diagram Stort antal artiklar 

 

 

Figur 277 - Ishikawa-diagram Dubbelarbete i Justerverket 
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Figur 288 - Ishikawa-diagram Flaskhals vid emballering och packning 

 

 

Figur 299 - Ishikawa-diagram Placering i lager 
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5.3 Analys 
 
Bristande kommunikation 

Bristande kommunikation inom en verksamhet är ett problem som kan hindra personer inom 

företaget att få rätt information vid rätt tidpunkt. Samtidigt som kravet på att ha en fungerande 

och effektiv kommunikation ständigt ökar. När en utav JGAs försäljare tar emot en kundorder 

finns det ett delat arbetsblad där produktionsplanerarna lägger in produktionsplaneringen för 

de kommande två veckorna. Det är inte alltid som försäljarna tittar i detta dokument utan det 

händer att kundorder skickas till produktionsplaneringen med kort framförhållning vilket 

skapar vissa problem (Fokusgrupp, 160412). Sörqvist (2004) menar att information som inte 

skickas i rätt tid leder till problem hos företag som hela tiden väntas hålla korta ledtider. Att 

kommunikationen mellan försäljning och produktionsplanering inte alltid fungerar innebär att 

de har svårt att koordinera sina orders och det skiljer i prioritet mellan dem.  

 

Jaber och Bonney (2003) menar att det går att uppnå en högre produktivitet i företag genom 

standardisering. JGA har i dagsläget ingen bestämd arbetsrutin när det kommer till hur 

informationen skall hanteras mellan försäljning och produktion (Fokusgrupp, 160412). 

Genom att upprätta tydliga rutiner för när informationen om en ny kundorder skall finnas hos 

produktionen skapas det möjlighet för produktionsplaneraren att minimera omställningar i 

justerverk och hyvleriet. Detta är något som även VD Claes Andersson (160412) menar är 

möjligt och något han tror kan påverka verksamheten på ett positivt sätt. Enligt fokusgrupp 

(160412) är flexibiliteten gentemot kund något som är en konkurrensfördel för JGA, att 

snabbt kunna tillgodose kundens behov. Samtidigt måste JGA se till vilka konsekvenser det 

får när information skickas sent och produktionen tvingas till omställningar. Det gäller att alla 

i JGA är medvetna om det nya arbetssättet för att det skall få någon verkan, annars finns det 

risk att personalen återgår i tidigare rutiner (Sörqvist, 2004).  

 

Det är viktigt att säljarna och produktionsplanerarna kommer överens om vilken typ av 

information som är den viktiga för deras arbete. Görs inte detta finns det en risk att fel och för 

mycket information skickas (Sörqvist, 2004). Vidare menar Sörqvist (2004) att 

envägskommunikation i företag leder till brister i informationsutbytet. På JGA är det viktigt 

att produktionen meddelar försäljningen kontinuerligt om hur produktionsplaneringen ser ut, 

så att det inte enbart är försäljningen som skickar information angående kundorders. Med en 
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förbättrad tvåvägskommunikation skulle JGA kunna skapa gemensamma körordningar i 

produktionen och på så vis få en högre produktivitet.  

 

Att fastställa på vilket sätt som informationen skickas mellan aktörerna är enligt Sörqvist 

(2004) av stor vikt att lämpliga informationskanaler används. När information skickas mellan 

försäljning och produktion på JGA är det via mail eller per telefon, viss information hämtas 

från arbetsbladet som de delar på (Fokusgrupp, 160412). Författarna menar att ett internt 

snabbkommunikationssystem där de anställda kan skicka chattmeddelande, se närvarostatus 

för kollegan, hålla videomöten osv. exempelvis Skype för företag eller Lync skulle förbättra 

kommunikationen. Detta skulle hjälpa JGA att skapa smidiga informationskanaler för de 

anställda där de snabbt kan kommunicera. Ett sådant system skulle kunna implementeras i 

hela JGAs koncern för att skapa en gemensam kanal för information. För att komma till rätta 

med problemet har författarna tagit fram förbättringsförslag som presenteras nedan.   

 
Order missas i webborderssystemet  

För att skaffa sig fördelar på en konkurrensutsatt marknad är viktigt för alla typer av företag, 

ett sätt att göra detta är genom e-handel (Ruppel, 2004). JGA har två olika marknader för e-

handel, Holland och Sverige (Försäljningschef Jonas Sandborg, 160301). För dessa två 

marknader har JGA två separata lager för att snabbt kunna skicka det som beställs genom 

webbhandeln. JGA har två olika system beroende på vilken kund det är, ett för 

Hollandskunder och ett för Sverigekunder (Fokusgrupp, 160412). Det är viktigt att ett 

företags webbhandelssystem kan integreras med företagets övriga system (Lindstedt & Bjerre, 

2009; Fredholm, 2002), vilket är något som inte gjorts hos JGA.    

 

Idag finns det ingen på JGA som har kunskapen för att skötta webbordersystemet, Fredholm 

(2002) nämner att alla företag inte nödvändigtvis behöver en hel IT-avdelning utan det räcker 

med en person som har det som arbetsuppgift. Om JGA antingen anställer en person med 

kompetensen som krävs alternativt lär upp en av de anställda. Vidare nämner Fredholm 

(2002) att det är ett kompetenskrävande arbete att ha och underhålla ett webbordersystem och 

det ställer krav på att den kunskapen finns i företaget. JGA bör även se över möjligheterna att 

ha samma system för de båda marknaderna, på så viss behöver den ansvarige för 

webbordersystemet enbart ha kunskap om det ena.  
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En utav de stora utmaningarna med ett e-handelssystem är att det skall möta kundernas 

förväntningar (McGinnes & Kapros, 2015). De kunder som handlar via deras e-handel, då 

främst den svenska marknaden, är kunder som vid brist i lager hos JGA handlar av en 

konkurrent till JGA istället. När en vara är slut hos JGA visas det inget om när den förväntas 

återfinnas i lager igen utan endast att den är slut (Fokusgrupp, 160412). Om JGA hade haft ett 

webbordersystem där kunderna hade kunnat se när varan förväntas vara i lager och att 

eventuella substitutvaror föreslås för kunden, är det större chans att kunderna stannar hos 

JGA. Vidare föreslår författarna att JGA bör arbeta med uppföljning kring sitt 

webbordersystem och de kunder som använder det. För att få en uppfattning om hur kunder 

som använder systemet upplever det.  

 

I dagsläget finns det inga direktiv för hur lagerpåfyllnaden skall ske på respektive webblager. 

Enligt produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) fyller de på när det finns tid, men så 

fort det kommer in en kundorder så går denna före i planeringen. Om det finns dokumenterat 

hur produktionsplaneringen skall prioritera lagerpåfyllnaden (Sörqvist, 2004), säkerställer 

JGA till viss mån att riktlinjerna följs. Vidare undviks även att osäkerhet uppstår när 

produktionsscheman görs.  

 
Stort antal artiklar 

I dagsläget innehar JGA cirka 2400 olika artikelnummer där exempelvis det enda som skiljer 

en artikel från en annan beror på vilken slags emballering som omsluter virket (VD Claes 

Andersson, 160329). En reducering av exempelvis emballeringsalternativ från olika 

plastningsmöjligheter till endast två, plastat eller icke-plastat, skulle minimera JGAs antal 

artiklar. Det stora antalet artiklar med långa artikelnummer genererar en okunskap om 

produkternas utformning samt en svårighet att skaffa sig en överblick över företagets samtliga 

artiklar (Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160329). I varje artikelnummer ryms mycket 

information vilket skapar en viss problematik för både säljare samt produktionsplanerare att 

finna tillverkade produkter som inte är helt enligt efterfrågat artikelnummer men är av 

likvärdig karaktär. Då dessa likvärdiga produkter inte upptäcks i datasystemen måste nytt 

material produceras fram vilket i sin tur leder till att lagret byggs upp och på så vis skapar 

onödigt lager. Petersson et al. (2009) benämner detta som överlager, där ett alltför stort lager 

medverkar till att materialet binder kapital, tar upp yta samt döljer okända kvalitetsbrister i 

verksamheten.  
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Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160215) framför att JGAs produktion i dagsläget är 

väldigt styrt av kundens specifika efterfrågan och företaget anpassar sig ofta till vilken typ av 

dimension kunden önskar utan att ge kunden förslag om substitutprodukter som redan finns i 

lager. Sörqvist (2004) belyser betydelsen av en tvåvägskommunikation genom hela företaget 

där relevant information skickas mellan dess olika aktörer. Kommunikationsbristen mellan 

JGAs försäljningsavdelning och produktionsplanering har berörts tidigare och ligger även till 

grund för en ökad lagernivå. I en förbättrad intern kommunikation skulle 

försäljningsavdelningen kunna erbjuda lagerbokförda substitutsprodukter som är av likvärdig 

karaktär till kund än att producera helt kundspecifikt. Enligt Jaber och Bonney (2003) kräver 

det att samtliga inblandade arbetar utefter ett standardiserat arbetsmönster för att uppnå en 

högre produktkvalitet, att de har förståelse över JGAs produktsortiment angående vilken 

produkt som är möjliga att ersätta med rätt substitutsprodukt. Om substitutsprodukter inte alls 

faller i kundens smak bör en påläggskalkyl finnas tillgänglig för att producera en kundspecifik 

produkt. Den kostnad JGA ådrar sig i förädlingsarbetet av den kundspecifika produkten ska 

överföras till kunden, för att inte utföra arbete som kunden inte är beredd att betala för 

(Petersson et al., 2009).  

 

Kvalitetsbristen med det stora antalet artiklar kan enligt fokusgrupp (160412) hanteras internt 

med befintliga resurser. Fokusgruppen (160412) instämmer med att ett bestämt 

standardsortiment innefattande ett mindre antal artiklar skulle skapa en högre effektivitet hos 

försäljningsavdelning samt produktionsplaneringen. Sörqvist (2004) belyser att det krävs en 

enhetlig dokumentation över arbetssättet genom exempelvis checklistor samt skriftliga 

instruktioner. Noggranna bestämmelser över vilka artiklar som ska behållas behöver därför 

dokumenteras, då det är omöjligt att enbart producera det som kunden specifikt efterfrågar 

eftersom virkets kvalitet och hållfastighet varierar på grund av skogens beskaffenhet 

(Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160215). Liker (2009) benämner detta som 

överproduktion, där material och arbetskraft utnyttjas i onödan för att tillverka produkter som 

ej efterfrågas. Det leder till att produkterna behöver lagerhållas samt transporteras i 

verksamheten vilket genererar ökade lagerhållnings- och transportkostnader (ibid). Ett 

standardsortiment skulle minimera den stora variationen av artiklar som produktionsplanerare 
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Mikael Karlsson (160215) i nuläget upplever i JGAs verksamhet, vilket även skulle underlätta 

lagerhanteringen i verksamheten (Fokusgrupp, 160412).  

 

Dubbelarbete i justerverket 

I justerverket identifierades ett dubbelarbete vid varje skapad arbetsorder som ska 

programmeras in i datasystemet. Då arbetsordern behandlas i olika datasystem i 

produktionsplaneringen och justerverket måste en operatör i justerverket programmera in 

arbetsordern manuellt i justerverkets datasystem samt koppla arbetsordern mot kundordern 

(Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160329). Ett sådant dubbelarbete klassificerar 

Petersson et al. (2009) för överarbete, där verksamheten utför extra arbete som kunden inte är 

beredd att betala för och produkten bearbetas fler gånger än vad som krävs för att uppfylla 

dess behov. Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson (160329) påpekar att dubbelarbetet 

medför en ökad risk för att felaktigheter vid inprogrammeringen uppstår på grund av att den 

mänskliga faktorn kan spela in. Den mänskliga faktorn innefattar att människor inte beter sig 

som förväntat utan misstag samt slumpartade händelser kan enkelt uppstå i processen (Reason 

& Hobbs, 2003), vilket leder till felaktigheter som kan ha en negativ inverkan på 

verksamheten (Stanton, 2013). JGAs långrandiga och detaljrika artikelnummer bidrar till en 

ökad risk för att siffror försummas eller skrivs inkorrekt när arbetsordern programmeras in, 

vilket ger problem i efterföljande aktiviteter inom verksamheten då exempelvis materialet inte 

överensstämmer med kundorder (Arbetsledare i justerverk Peter Lennartsson, 160329). 

 

För JGA ligger kvalitetsbristen i att de har flera olika datasystem inom företaget som inte 

synkroniserar med varandra utan verkar individuellt. En brygga mellan dessa datasystem 

skulle underlätta arbetet samt minimera den mänskliga faktorns betydelse, där information 

gällande arbetsorders enkelt kan hämtas och programmeras in. Enligt fokusgrupp (160412) är 

det främst en resursfråga i hur stor kostnaden kan tänkas bli från JGAs IT-leverantör med en 

sådan sammankoppling av datasystemen. 

 

En mer standardiserad artikelkodning skulle förenkla inprogrammeringen i justerverket och 

minimera risken för att inkorrekt arbetsorder programmeras. Vilket går i linje med Sörqvist 

(2004) mening om att ett standardiserat arbetssätt och rutiner säkerställer företagets arbetssätt 

och kan minimera antalet avvikelser. De svårhanterliga artikelnummer som arbetsledare i 

justerverk Peter Lennartsson (160329) tidigare nämnt återfinns i JGAs verksamhet i dagsläget 

bör förenklas och rutiner gällande företagets artikelkodning på produktsortimentet bör skapas 
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och följas genom hela verksamheten. En sådan standardisering hade förenklat 

programmeringen i justerverket samt minimerat den mänskliga faktorns inverkan på arbetet. 

 

Flaskhals  

När det uppstår flaskhalsar i en process innebär det att en del i processen minskar sin 

kapacitet. När ett paket har justerats eller hyvlats packas det på pallar till paket som sedan 

beroende på placering och kundönskemål emballeras med plast (Produktionsplanerare Mikael 

Karlsson, 160329). Emballeringen sker helt manuellt och ur ett ergonomiskt perspektiv är 

detta något som inte är bra för operatörerna. Peterson et al. (2009) menar att arbetsmoment 

som tär på operatörernas hälsa skall ses som slöseri. JGA har investerat i en ny maskin som 

hjälper operatörerna att rulla ut plasten, den nya maskinen tar inte bort flaskhalsen utan skapar 

en bättre arbetsmiljö för operatörerna. Enligt VD Claes Andersson (160412) så finns det 

maskiner som automatiskt emballerar paketen men dessa är väldigt dyra och en investering 

som i dagsläget inte är försvarbar. Reason och Hobbs (2003) menar att maskiner aldrig kan 

ersätta människan helt och hållet.    

 

Beroende på hur många brädor som får plats i ett paket kommer arbetstempot för operatörerna 

vid emballeringen att variera. Det kan även variera i vilket tempo som operatörerna har 

(Produktionsplanerare Mikael Karlsson, 160329), detta kan kopplas till att en människa inte 

alltid agerar som förväntat (Reason & Hobbs, 2003). Men även om operatörerna skulle hålla 

sitt högsta tempo kontinuerligt skulle det fortfarande uppstå en flaskhals här och detta är 

något som mer eller mindre alla sågverk har problem med (VD Claes Andersson, 160412). 

Alla paket som passerar i justerverket skall inte emballeras med plast och för att minska 

flaskhalsen bör JGA koordinera flödet så att samtliga paket som skall plastas inte skickas ut i 

en och samma följd utan att det blir en variation mellan plastade samt icke-plastade paket. 

Detta är något som operatörerna vid packningsstationen i justerverket ska sköta för att 

underlätta för emballeringen och minska risken för stopp.  

 

En anledning till varför paketen emballeras är för att det måste lagerhållas utomhus där de inte 

är skyddade från väder och vind. Om alla paket skulle kunna placeras under tak i mellanlagret 

så skulle emballeringsstationen kunna flyttas till utlastningsområdet. För att skapa mer plats i 

lagret finns det två möjligheter för JGA, där det antingen byggs fler lagerbyggnader eller att 

lageromsättningshastigheten ökar. Enligt produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) så 

finns det en risk att lagernivåerna ökar om lagret byggs ut och att det fortfarande kommer stå 
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plastade paket utomhus. Bara för att platsen ökar innebär det inte per automatik att det 

används på ett effektivare sätt. När det kommer till lageromsättningshastigheten så kan den 

ökas genom att JGA minskar sitt sortiment och sätter rutiner för hur lagret skall hanteras och 

på så vis bör de lagerplatser som finns idag räcka. Att bygga nya lagerbyggnader är en stor 

investering för JGA och sett på kort sikt bör JGA se över sitt sortiment precis som författarna 

nämner tidigare i detta avsnitt.  

 

Placering i lager 

Produktionsplanerare Mikael Karlsson (160329) och truckförare Sandra Sandell (160301) 

instämmer att följande identifierande kvalitetsbrister existerar i JGAs lagerhantering; 

oregelbunden placering av paket, åtskillig omlagring, ofördelaktig omsättning samt långa 

körsträckor med truck. Orsakerna till ovan nämnda kvalitetsbrister beror antingen på för litet 

lagerutrymme eller för dålig lageromsättning. Fokusgrupp (160412) ser kvalitetsbristerna som 

en stor utmaning och anser att överproduktion är en grundläggande orsak, där virke trycks ut 

från produktionen till lagret vilket fyller lagringsplatserna hastigt och försvårar aktiviteterna i 

lagret. Det går i linje med Petersson et al. (2009) synsätt gällande överproduktion som den 

värsta formen av slöseri då den ger upphov till övriga slöserier. 

 

Den oregelbunden placering av paket uppenbarar sig då JGA producerar stora mängder av 

samma träslag och dimension åt gången, vilket leder till en hög påfyllnadshastighet i lagret 

som i sin tur bidrar till det som Liker (2009) och Petersson et al. (2009) klassificerar som 

överproduktion samt överlager. Enligt fokusgrupp (160412) finns det i dagsläget inga planer 

på att utöka lagringsplatserna i verksamheten, då verksamhetsområdet är nästintill maximerat 

och ett nytt magasin för lagring är en miljoninvestering för företaget. Därav ligger intresset i 

att minska antalet artiklar genom att skapa ett mer standardiserat produktsortiment för att öka 

lageromsättningen samt reducera lagernivåerna för vissa artiklar, vilket ökar antalet 

tillgängliga lagringsplatser i verksamheten. Detta kräver, som tidigare diskuterats i analysen, 

en gemensam produktionsplanering mellan försäljning och produktion, en bestämd 

prioriteringsordning vid lagerpåfyllnad samt bestämda lagernivåer för JGAs olika artiklar.  

 

I dagsläget leder överproduktion till överlager som i sin tur bidrar till att den oregelbundna 

placeringen i JGAs lager är ofrånkomlig då lagringsplatsen för en viss artikel snabbt blir full. 

Truckförare Sandra Sandell (160301) påpekar att det lätt skapas oreda i lagret då det inte alltid 
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finns lediga lagringsplatser i anslutning till den ordinarie lagringsplatsen utan artikeln får 

placeras längre bort. Detta genererar i att resterande kvalitetsbrister i lagerhantering såsom 

åtskillig omlagring, ofördelaktig omsättning samt långa körsträckor med truck uppstår. Därför 

skulle ett gemensamt arbetssätt dokumenteras som truckförarna kan följa och strukturera 

lagret efter. Enligt Sörqvist (2004) förväntas ett standardiserat arbetssätt att följas och allt som 

frångår detta ses som en avvikelse. Avvikelser som innebär en förbättring av det 

standardiserade arbetssättet kan ske men det bör finnas klara bevis för att det ger en positiv 

effekt (Sörqvist, 2004). För närvarande är dessa avvikelser regelbundna i JGAs lagerhantering 

och skapar mer förvirring än förbättring i lagret (Truckförare Sandra Sandell, 160301). 

Truckförare Sandra Sandell (160301) påpekar att JGA i dagsläget använder sig av ett ordnat 

system för virkets lagerplacering, men överproduktionen medför att produktionen av olika 

artiklar till lagret är större än vad som omsätts. Därför måste kvalitetsbristen med 

överproduktion först minimeras för att ett standardiserat arbetssätt ska ha någon inverkan.  

 

Truckförare Sandra Sandell (160301) yttrade om en oskriven samverkan som finns 

truckförare emellan, där de underlättar varandras arbetsområden för att effektivisera 

truckarbetet i verksamheten. En sådan samverkan skulle bli ännu mer effektfull om den 

standardiserades bland truckförarna. Sörqvist (2004) belyser att ett standardiserat arbetssätt 

får en större inverkan om personalen utbildas i det nya arbetssättet och har kunskap om hur 

verksamhetens olika lager är strukturerade. 

 

I tabell 9 nedan sammanfattas de kvalitetsbrister som hittats i JGAs order- till leveransprocess 

med tillhörande förbättringsförslag.  
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Identifierade kvalitetsbrister, klassificerade med tillhörande förbättringsförslag 

Identifierad 

Kvalitetsbrist 

Klassificerad kvalitetsbrist 
Ishikawa-

diagram 
Förbättringsförslag 

Extern Intern Regelbunden Oregelbunden 

Bristande 

kommunikation 
 X X  Se figur 24 

 Standardiserad arbetsrutin 

 Förbättrad 

tvåvägskommunikation 

 Internt 

snabbkommunikationssystem, 

Lync 

 Fastställa informationsutbytet 

 Gemensam 

produktionsplanering  

Order missas i 

webbordersystemet 
X  X  Se figur 25 

 En ansvarig för e-

handelssystemet 

 Ett system för all e-handel 

 Mer kundanpassat  

 Prioritetsordning vid 

lagerpåfyllning  

 Anpassa systemet med övriga 

datasystem inom företaget 

Stort antal artiklar   X X  Se figur 26 

 Reducera emballeringsalternativ 

till antingen plastat eller icke-

plastat 

 Reducera onödig information i 

artikelnumret 

 Öka personalens kunskap i 

JGAs produktsortiment 

 Erbjuda substitutsprodukter 

 Påläggskalkyl för mer 

kundspecifika produkter 

 Ett strukturerat arbetssätt 

 Bestämma ett standardsortiment 

Dubbelarbete i 

justerverket  
 X  X Se figur 27 

 Reducera onödig information i 

artikelnumret 

 Ett datasystem 

 Standardiserad artikelkodning 

Flaskhals vid 

emballering och 

packning 

 X X  Se figur 28 

 Koordinera paketen i 

Justerverket 

 Minska antal artiklar 

 Öka 

lageromsättningshastigheten 

Lagerhanteringsbrister  X X  Se figur 29 

 Minska antalet artiklar 

 Ett mer standardiserat 

produktsortiment 

 En gemensam 

produktionsplanering mellan 

försäljning och produktion 

 En bestämd prioriteringsordning 

vid lagerpåfyllnad 

 Bestämda lagernivåer 

 Ett standardiserat arbetssätt i 

lagret 

Tabell 9 - Kvalitetsbrister med förbättringsförslag  
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatser för de tre forskningsfrågorna att presenteras. Vidare 

kommer studiens bidrag, samhällsetiska aspekter, förslag till fortsatt forskning och kritik till 

studien att diskuteras.   

6.1 Frågeställningar 

6.1.1 Hur ser order-till-leveransprocessen ut hos JGA från hämtning av sågat och torkat 

virke till avsändning mot kund? 

 

JGAs order-till-leveransprocess har identifierats genom en processkarta, se figur 30, som 

grundar på en teoretisk referensram som berör företagsekonomiska processer samt 

lagerteorier och empirisk data som samlats in via intervjuer samt observationer med företagets 

personal. På processkartans vänstra sida namnges de processer som ingår i JGAs order-till-

leveransprocess och i själva processkartan fastställs samtliga aktiviteter, beslutspunkter samt 

flöden som sker från hämtning av sågat och torkat virke till avsändning mot kund.  

 

Figur 30 - Processkarta JGA Slutsats 
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6.1.2 Vilka kvalitetsbrister kan identifieras utifrån processkartläggningen av JGA? 

Utifrån processkartläggning av JGAs order-till-leveransprocess i forskningsfråga 1 har 

flertalet kvalitetsbrister i verksamheten identifierats. Dessa kvalitetsbrister åskådliggörs i figur 

31, där de är inringade av röda cirklar i aktiviteterna de existerar i.    

 

Figur 311 - Processkarta JGA Kvalitetsbrister Slutsats 

 

Mellan JGAs avdelningar för försäljning och produktion identifierades en bristande 

kommunikation i orderprocessen. Den bristande kommunikationen bidrar till ett ineffektivt 

resursanvändande i verksamheten eftersom det försäljarna beviljar sina kunder inte 

överensstämmer med produktionsplanerarnas bestämda produktionsschema. I JGAs 

webbordersystem finns det ingen möjlighet för kunden att varken lägga en order om 

produkten är slut eller se när produkten beräknas vara i lager igen, vilket är en identifierad 

kvalitetsbrist som leder till en potentiell förlorad försäljning. Den sista kvalitetsbristen som 

berör försäljning och produktionsplanering beror på JGAs omfattande artikelregister med 

cirka 2400 olika artikelnummer som är svårhanterliga i datasystemet. Flertalet av artiklarna 

har samma eller likvärdiga egenskaper och det enda som kan skilja mellan olika artiklar är 

dess emballering. Kvalitetsbristen försvårar arbetet för försäljning samt produktionsplanering, 

då personalen lätt missar de efterfrågade artiklarna bland samtliga artiklar i datasystemet och 

nytt material tas istället fram till produktionen trots att artiklarna kanske redan finns i lager.  
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När produktionsplaneringen skapar en arbetsorder till justerverket samverkar inte 

dataprogrammen med varandra, utan operatören i justerverket måste lägga in ordern manuellt 

i sitt dataprogram. Kvalitetsbristen klassificeras som ett dubbelarbete och det finns risk för 

felaktigheter vid inprogrammeringen eftersom arbetet görs manuellt samt att JGAs 

artikelnummer är svårhanterliga. Vid packning och emballering i både justerverk och hyvleri 

uppstår nästa kvalitetsbrist i form av en flaskhals. Operatörerna vid den manuella 

emballeringsstationen kan inte arbeta i samma produktionstakt som den automatiserade 

packningsstationen när större virkesdimensioner packas ihop till ströade packet. I hyvleriet 

identifierades även en kvalitetsbrist när redan plastat virket ska hyvlas, det leder till en 

borttagning av plasten som sedan måste kasseras och för att sedan omslutas av ny plast när 

hyvlingen utförts.   

 

I JGAs lagerhantering identifieras fyra kvalitetsbrister. Den första bristen är en oregelbunden 

placering av virket i lagret, då företagets höga lagerpåfyllnad hastigt fyller lagringsutrymmet 

och bidrar till att lagrets ursprungliga sortering samt struktur blir ohållbar. Kvalitetsbrist 

nummer två i lagret uppenbarar sig när paket staplas på varandra, vilket leder till att samtliga 

paket i lagret inte är tillgängliga utan att en omlagring sker. Omlagringen är först och främst 

tidskrävande för truckförarna men aktiviteten kan även medföra att truckens gafflar skadar 

virket. Den tredje kvalitetsbristen påpekar en ofördelaktig omsättning i lagret och beror på 

föregående kvalitetsbrist, då stapling av paket i lagret försvårar en tillämpning av först-in-

först-ut-principen och paket kan bli ståendes i verksamheten under en längre tid. Den sista 

identifierade kvalitetsbristen i JGAs lagerhantering berör truckförarnas körsträckor i 

verksamheten. En stor del av truckförarnas arbetsdag utnyttjas åt att köra längre sträckor som 

inte alltid innebär virkestransportering utan flera av körsträckorna sker med tomma lass 

mellan verksamhetens anläggningar. 

 

6.1.3 Vilka är kvalitetsbristernas grundläggande orsaker och hur kan de minimeras i 

JGAs order-till-leveransprocess? 

I tabell 10 presenteras en sammanställning över de identifierade kvalitetsbrister som 

författarna tillsammans med fokusgrupp, via en PICK-chart, ansett vara av stor vikt och en 

minimering av dessa hade genererat högst effektivitet till verksamheten. Kvalitetsbristernas 

grundläggande orsaker beskrivs i tidigare illustrerade Ishikawadiagram och 

förbättringsförslagen för hur de kan minimeras i JGAs order-till-leveransprocess redogörs i 

sammanställningens högra kolumn.  
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Identifierade kvalitetsbrister, klassificerade med tillhörande förbättringsförslag 

Identifierad 

Kvalitetsbrist 

Klassificerad kvalitetsbrist 
Ishikawa-

diagram 
Förbättringsförslag 

Extern Intern Regelbunden Oregelbunden 

Bristande 

kommunikation 
 X X  Se figur 24 

 Standardiserad arbetsrutin 

 Förbättrad 

tvåvägskommunikation 

 Internt 

snabbkommunikationssystem, 

Lync 

 Fastställa informationsutbytet 

 Gemensam 

produktionsplanering  

Order missas i 

webbordersystemet 
X  X  Se figur 25 

 En ansvarig för e-

handelssystemet 

 Ett system för all e-handel 

 Mer kundanpassat  

 Prioritetsordning vid 

lagerpåfyllning  

 Anpassa systemet med övriga 

datasystem inom företaget 

Stort antal artiklar   X X  Se figur 26 

 Reducera emballeringsalternativ 

till antingen plastat eller icke-

plastat 

 Reducera onödig information i 

artikelnumret 

 Öka personalens kunskap i 

JGAs produktsortiment 

 Erbjuda substitutsprodukter 

 Påläggskalkyl för mer 

kundspecifika produkter 

 Ett strukturerat arbetssätt 

 Bestämma ett standardsortiment 

Dubbelarbete i 

justerverket  
 X  X Se figur 27 

 Reducera onödig information i 

artikelnumret 

 Ett datasystem 

 Standardiserad artikelkodning 

Flaskhals vid 

emballering och 

packning 

 X X  Se figur 28 

 Koordinera paketen i 

Justerverket 

 Minska antal artiklar 

 Öka 

lageromsättningshastigheten 

Lagerhanteringsbrister  X X  Se figur 29 

 Minska antalet artiklar 

 Ett mer standardiserat 

produktsortiment 

 En gemensam 

produktionsplanering mellan 

försäljning och produktion 

 En bestämd prioriteringsordning 

vid lagerpåfyllnad 

 Bestämda lagernivåer 

 Ett standardiserat arbetssätt i 

lagret 

Tabell 10 - Klassificerade kvalitetsbrister med förbättringsförslag Slutsats 
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6.2 Studiens bidrag och samhällsetiska aspekter  

Denna studie har främst ett praktiskt bidrag till JGAs verksamhet då den behandlat företagets 

order-till-leveransprocess. Författarna har genom en processkartläggning skapat sig en 

överblick över den berörda processen och de aktiviteter som finns i den. Kvalitetsbrister har 

identifierats i processen och författarna har tagit fram förbättringsförslag och 

rekommendationer för att minimera bristerna. Rekommendationerna är företagsspecifika för 

JGA och de flesta av dem går att implementera med nuvarande resurser. Vissa av 

rekommendationerna såsom nya lagerbyggnader och en emballageringsmaskin är 

förbättringsförslag som kräver stora investeringar och dessa bör noggrant utvärderas. Studiens 

samhälleliga aspekter är att studien går att applicera på andra företag inom sågverksindustrin 

när de arbetar med att identifiera kvalitetsbrister i en process.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

I denna studie har författarna enbart tagit fram rekommendationer och förbättringsförslag till 

JGA. En direkt fortsättning av denna studie skulle vara att undersöka i vilken 

prioritetsordning JGA bör utföra förbättringsförslagen då detta inte gjorts i denna studie.  

 

En diskussion angående JGAs lager och dess utformning har genomgående varit något som 

dykt upp under studiens gång. Inom JGA råder det delade meningar kring denna fråga, en del 

anser att lagret bör byggas ut medan en annan del menar att nuvarande lager räcker och att 

företaget istället bör förbättra sin lageromsättningshastighet. Författarna har inom ramen för 

denna studie inte haft möjlighet att undersöka denna fråga ytterligare och här finns det 

uppslag för vidare forskning. I dagsläget har JGA ingen tydlig struktur på sitt lager och paket 

ställs där det finns plats för stunden. Detta leder till att det är svårt att få en bra överblick om 

hur lagret ser ut och vart de olika artiklarna finns. En mer utförlig studie där förslag för vad en 

ny lagerlayout och nya lagerbyggnader skulle kosta JGA samt vilken nytta detta skulle ge 

företaget i form av organiserad lagerhållning och minskad risk för brist. Vidare bör även det 

undersökas hur lageromsättningshastigheten går att förbättra och på så viss minska 

kapitalbindningen i lagret.   

 

JGA har cirka 2400 olika artiklar i sitt system och många av dessa har liknade eller samma 

egenskaper. När en kund efterfrågar någon ny artikel har JGAs försäljare helt enkelt skapat 
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nya artiklar i systemet och det är bland annat det som föranlett det stora antalet artiklar. 

Författarna tror att JGA hade både tjänat och blivit mer konkurrenskraftiga om detta sortiment 

hade minskats ned. Genom att ta fram ett standardsortiment för JGA så skulle företaget få en 

bättre överblick av sortimentet samt minska lagerhållningen. I dagsläget godkänner JGA 

många kundspecifika orders vilket leder till att företag får ett överskott av virkespaket som 

stannar i lager och som ingen annan kund efterfrågar. Med hjälp av ett standardsortiment kan 

försäljarna ge förslag på produkter som skulle fungera som substitut om kunden efterfrågar 

något utöver standardsortimentet.     

 

6.4 Kritik till studien  

Kritik som kan riktas mot studien är att rekommendationerna till JGA är teoretiska och 

författarna vet inte om de med säkerhet går att implementera i verksamheten. En studie 

rörande implementering hade behövts för att garantera att det går att införa 

förbättringsförslagen såsom de är presenterade i denna studie. Om det skett en jämförande 

studie med andra sågverk hade studien fått ett ytterligare empiriskt djup och mer 

branschspecifika rekommendationer hade kunnat ges. Även branschspecifik teori hade kunnat 

användas för att få en bättre förankring inom sågverksindustrin. Vidare hade studien kunnat 

innefatta hela JGA produktionsprocess för att ytterligare förstå komplexiteten med 

förädlingsprocessen av timmer. Processen med timmer in i ett sågverk skiljer sig avsevärt mot 

många andra industrier då de inte exakt kan kontrollera vilka dimensioner på timret som 

skickas till JGA.  

 

6.5 Studiens etiska överväganden  

Studien och författarna har följt de fem etiska överväganden som Bryman och Bell (2013) 

presenterar. Författarna har genom hela studien informerat de personer om studiens syfte som 

författarna och JGAs VD Claes Andersson har valt. De anställda som deltagit i studien har 

valt detta själva och inte pressats att delta. Författarna har förklarat för deltagarna att det har 

rätt att vara anonyma något som ingen på JGA har valt att vara. Vid intervjuer, observationer 

och fokusgrupper har författarna enbart ställt frågor relevanta för studiens syfte och den 

information som samlats in har endast används för studien.  
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6.6 Studiens reliabilitet och validitet  

För att säkra studiens reliabilitet och validitet har flera olika källor använts samt att författarna 

har intervjuat personer på JGA som har stor kunskap inom det berörda området för studien. 

Studien har under våren kontinuerligt granskats både av interna och externa observatörer så 

som handledare från JGA, opponenter och examinator vilket styrker att studiens material är 

korrekt och uppvisar en riktig bild. Under studiens gång har författarna dokumenterat 

tillvägagångsättet för studien vilket innebär att studien går att replikera om samma studie 

skulle genomföras återigen.    
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