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Abstract

Efficiency improvment of subprocess deliveries -       
An improvment work on Gotlandssnus AB

Felix Etelhag och Jonas Åström

Gotlandssnus AB is an industrial organization that produces tobacco product snus and
the 
nicotine-free option Qvitt. The company has experienced rapid growth since 2004
and quality 
work has been affected. After completion of a preliminary study, the subprocess
deliveries was 
considered to be in need of improvement. The employees felt that the process
consisted of 
unnecessary and time-consuming moments. The purpose of the study was to develop
an 
improvement proposal for test including an implementation plan for the subprocess
deliveries. 
Questions used in the study was (1) How can the subprocess delivery be improved?
(2) Are 
proposed actions lead to improvment? (3) Can values, practices and tools from
offensive quality 
development be applied in the improvement work of the subprocess deliveries? The
theoretical 
background shows that offensive quality development can be described as a
combination of 
values, practices and tools that work together to actively prevent quality shortages
and promote 
continuous improvement efforts, instead of controlling and repairing. The DMAIC
approach has 
provided the basis for the improvement work, where focus group meetings,
semistructured 
interviews and observations have been used to collect qualitative data. For the
collection of 
quantitative data, order history has been obtained and a time study has been
conducted to base 
decisions on facts. The collected data has been analyzed using quality tools. The result
shows 
that (1) The perceived problem with the subprocess was ineffective moments where
the moment 
of labeling proved to be most time consuming and was considered duplication. In the 
subprocess production there was already a labeling moment that was possible to
change. The 
moment could therefore be moved from subprocess deliveries to subprocess
production. (2) 
The improvement resulted in increased efficiency in the subprocess deliveries without
affecting 
the efficiency in the subprocess production. (3) The practic method DMAIC has
created a 
systematic workflow in the improvement work using values that have been guiding.
Tools have 
created the conditions for defining problems, measurement, analysis and
improvement.
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Sammanfattning 

Gotlandssnus AB är en industriell organisation som producerar tobaksprodukten snus och 

det nikotinfria alternativet Qvitt. Företaget har sedan starten 2004 haft en snabb tillväxt och 

det övergripande kvalitetsarbetet har blivit lidande. Delprocessen utleveranser bedömdes 

efter genomförd förstudie vara i behov av förbättring då medarbetarna upplevde att 

processen innehöll onödiga och tidskrävande moment. Syftet med studien var att ta fram ett 

förbättringsförslag för verkligt test inklusive implementeringsplan för delprocessen 

utleveranser. Frågeställningar som använts i studien är (1) Hur kan processen för 

utleveranser förbättras? (2) Leder föreslagna åtgärder till en förbättring? (3) Kan 

värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling tillämpas i 

förbättringsarbetet av processen för utleveranser? Den teoretiska bakgrunden visar att 

offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som en kombination av värderingar, arbetssätt 

och verktyg som samverkar för att aktivt förebygga kvalitetsbrister och främja arbetet med 

ständig förbättring istället för att kontrollera och reparera uppkomna brister. Arbetssättet 

DMAIC har legat till grund för föbättringsarbetet där fokusgruppsmöten, semistrukturerade 

intervjuer, observationer har använts för att samla in kvalitativa data. För insamling av 

kvantitativa data har orderhistorik inhämtats och en tidsstudie har genomförts för att kunna 

basera beslut på fakta. Insamlad data har analyserats genom kvalitetstekniska verktyg.  

Resultatet visar att (1) Det upplevda problemt med delprocessen var ineffektiva moment 

där momentet etikettering visade sig vara mest tidskrävande samt ansågs vara dubbelarbete. 

I delprocessen produktion fanns redan ett etiketteringsmoment som var möjligt att förändra 

och därmed flytta momentet från delprocessen utleveranser. (2) Förbättringen resulterade i 

en ökad effektivitet i delprocessen utleveranser utan att påverka effektiviteten i 

delprocessen produktion. (3) Arbetsättet DMAIC har skapat en systematisk arbetsgång i 

förbättringsarbetet med hjälp av värderingar som varit vägledande. Verktyg har skapat 

förutsättningar för definiering av problem, mätning, analys och förbättring. 

 

Nyckelord: arbetssätt, etikettering, processer, slöseri, verktyg, värderingar 

  



 

 

Förord 

Studenterna vill rikta ett stort tack till Gotlandssnus AB samt medarbetarna som deltagit i 

studien och gjort det möjligt att genomföra vårt examensarbete hos er. Ett extra tack till 

Anders Allard som varit handledare och Magnus Larsson som varit ämnesgranskare under 

arbetet som bidragit med värdefull information och stöd för studenterna.  

 

Studenternas bidragande till arbetet 

Under arbetet har båda studenterna gemensamt varit delaktiga i de olika momenten och 

delat på ansvaret för planering, genomförande, rapportskrivning samt avslutning av arbetet. 

Vid några tillfällen har ansvarsområden fördelats där Felix Etelhag har haft det 

huvudsakliga ansvaret för rapportens layout, figurer och tabeller. Jonas Åström har haft det 
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1. Introduktion 

 

1.1. Inledning 

Under tidigt 1900-tal utvecklades taylorismen där kontroll var ett sätt att säkerställa kvalitet 

(Bolman och Deal, 2015, s. 190). Frederick Winslow Taylor utvecklade den 

organisationslära som kallas Scientific Management som bland annat infördes hos 

biltillverkaren Ford för att effektivisera produktionen. Scientific Management visade sig ha 

många brister men sådde ett frö till dagens sätt basera beslut på fakta. Mellan 1955 och 

1985 skedde det som idag benämns som det japanska undret då Japan skulle återuppbygga 

sin industri efter andra världskriget (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 88). Den japanska 

biltillverkaren Toyota blev uppmärksammad under åttiotalet då det upptäcktes att deras 

bilar tillverkades med en högre effektivitet och deras bilar krävde färre reparationer än de 

amerikanska bilarna (Liker, 2009, s. 20). Biltillverkaren Toyota hade utvecklat ett eget 

kvalitetssytem som kallas Toyota Production System vilket bidragit till dagens sätt att 

arbeta med ständiga förbättringar inom produktions- och tjänsteorganisationer. Idag finns 

en uppsjö av kvalitetsledningssystem inspirerade av den utveckling som skett under 1900-

talet. Stora svenska företag som till exempel Scania har anammat värderingar, arbetssätt 

och verktyg och format ett eget kvalitetsledningssystem (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 

609-610). Gotlandssnus som procuserat tobaksprodukter sedan 2004 är ett ungt företag som 

i jämförelse med de stora industrierna inte kommit särskilt långt i sitt övergripande 

kvalitetsarbete.  

 

1.2. Problembeskrivning  

Gotlandssnus är ett industriföretag som tillverkar premiumsnus i tre olika produktserier och 

grundades år 2004. Jakobssons som är den största produktserien kommer i en variation av 

olika smaker och styrkor på nikotinet. Jakobsson Special är en produktserie av 

specialutgåvor av snus som Gotlandssnus grundare och VD tagit fram och valt ut.  

Sprilla är ett gör det själv snus, som innebär att Gotlandssnus skickar ut ett kitt med 

portionssnus, dosor, etiketter samt en beskrivning som förklarar hur kunden kan smak- och 

fuktsätta snuset för att det ska bli en färdig produkt. 
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Utöver de tre produktserierna med snus producerar Gotlandssnus även den nikotinfria 

produkten Qvitt som besår av grönt te som har smaksatts med olika aromer.  

Gotlandssnus har sin verksamhet i Roma som är beläget på Gotland. Den viktigaste och 

största marknad är Sverige men de har även en internationell marknad där produkter 

distribueras till bland annat USA, Färöarna, Norge, Sydafrika och Israel. 

 

Gotlandssnus har växt i snabb takt de senaste åren och stort fokus har riktats mot 

produktkvalitet vilket gjort att det övergripande kvalitetsarbetet har blivit lågt prioriterat. 

Företaget har insett vikten av att arbeta med ständig förbättring för att fortsätta växa och 

vara konkurrenskraftiga i framtiden. En förstudie genomfördes med syftet att identifiera 

fem förbättringsområden där ett av dem valdes för att studera djupare. Med 

rekommendation från Gotlandssnus avgränsades förstudien till logistikavdelningen där ett 

behov av förbättring ansågs finnas. Genom observation och en övergripande 

processkartläggning kunde utleveranser identifieras som en delprocess inom 

huvudprocessen på Gotlandssnus och visade sig vara länken mellan Gotlandssnus och den 

externa kunden. Genom intervjuer med medarbetare och observationer av delprocessens 

aktiviteter identifierades potentiella förbättringspunkter inom delprocessen. Medarbetare 

upplevde frustration över tidskrävande arbetsmoment och flödet i processen upplevdes 

möjlig att effektivisera. Det fanns ingen definierad process som visade processens start, slut 

eller dess olika aktiviteter vilket bedömdes vara ett hinder för förbättringsarbete. Med en 

målsättning att öka den årliga försäljningen med 20% de kommande åren riskerar processen 

för utleveranser bli en flaskhals i huvudprocessen vilket kan påverka leveranssäkerheten 

om inte större resurser av arbetskraft tillsätts. Ett sätt att förebygga risken bedömdes 

därmed vara att undersöka de bakomliggande problemen och genomföra ett 

förbättringsarbete inom delprocessen utleveranser. 

 

 

 

 



3 (65) 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet är en studie som undersöker Gotlandssnus möjligheter att förbättra 

delprocessen utleveranser utifrån beprövade verktyg och arbetssätt samt värderingar från 

hämtade från bland annat offensiv kvalitetsutveckling. Syftet med studien är att ta fram 

förbättringsförslag för delprocessen utleveranser och testa föreslagen lösning i 

organisationen. Genom systematiskt förbättringsarbete ska test av föreslagen lösning leda 

till underlag för fullskalig implementering. 

 

Följande frågeställningar har använts:  

1. Hur kan processen för utleveranser förbättras? 

2. Leder föreslagna åtgärder till en förbättring? 

3. Kan värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling tillämpas i 

förbättringsarbetet av processen för utleveranser? 

 

1.4. Avgränsningar 

En avgränsning inom studien är att studenterna endast har kartlagt huvudprocessen samt 

delprocessen utleveranser, övriga processer som påverkas kommer att nämnas men inte 

kartläggas. Studien avgränsas också genom att studenterna inte kommer att beröra de 

produkter som skickas till Gotlandssnus utländska kunder.  
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2. Teori 

 

2.1. Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1. Offensiv kvalitetsutveckling 

En definition på offensiv kvalitetsutveckling är att ”man ständigt stävar efter att uppfylla, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom 

ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer” (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38). Grunden i offensiv 

kvalitetsutveckling kommer från begreppet Total Quality Management men är anpassad 

efter svenska förhållanden som med tiden utvecklats till ett ledningssystem som skiljer dem 

åt. Offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som en kombination av värderingar, 

arbetssätt och verktyg som samverkar för att aktivt förebygga kvalitetsbrister och främja 

arbetet med ständig förbättring istället för att kontrollera och reparera uppkomna brister. 

 

Offensiv kvalitetsutveckling bygger på värderingarna kunden i centrum, arbeta med 

processer, arbeta ständigt med förbättringar, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar 

för delaktighet samt utveckla ett engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 39). 

De sex värderingarna presenteras i figur 1 och benämns som hörnstenarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling. Värderingarna behöver alla sättas samman, och med ett utvecklat och 

engagerat ledarskap ska värderingarna leda till att företaget aktivt jobbar för att förebygga, 

förändra och förbättra organisationen och dess processer för att erhålla en hög kvalitet 

genom hela företaget med minsta möjliga resursförbrukningen. 
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Figur 1: Värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling inspirerad av Bergman och Klefsjös 

(2012, s. 40) hörnstensmodell. 

 

Värderingen om att sätta kunden i centrum, är den mest centrala hörnstenen enligt Bergman 

och Klefsjö (2012, ss. 40-42) och utgör ett synsätt på företagets verksamhet. Synsättet 

innebär att kvalitet är någonting som värderas av kunderna baserat på deras behov och 

förväntningar. En motsats kan istället leda till att företaget försöker tillfredsställa behov 

som kunderna egentligen inte har istället för att fokusera på de behov som verkligen behövs 

tillfredsställas för att kunden ska uppleva produktens kvalitet på bästa möjliga sätt. 

Kunderna i detta sammanhang är både de interna kunderna som exempelvis medarbetarna i 

organisationen eller de externa kunderna som exempelvis köpare eller brukare av 

produkten.   

 

Att ständigt arbeta med förbättringar beskrivs som en viktig del inom offensiv 

kvalitetsutveckling eftersom de externa kraven på kvalitet ökar allt mer till följd av 

teknikens utveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). Det blir därför viktigt att företag 

hela tiden utvecklar sina produkter och processer för att dem ska fungera med den nya 

tekniken. PDSA-cykeln är ett systematiskt arbetssätt för ständig förbättring och står för 

Plan-Do-Study-Act som på svenska kan översättas till Planera-Gör-Studera-Lär (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 46). Tankesättet grundar sig i ett systematiskt sätt att arbeta med 

ständiga förbättringar med utgångspunkten att det alltid finns ett sätt att åstakomma en 

bättre slutprodukt som skapar ett högre kundvärde med mindre resursåtgång. PDSA-cykeln 

presenteras i figur 2. 
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Figur 2: Principen för PDSA-cykeln inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 46). 

 

Ett annat systematiskt arbetssätt för ständiga förbättringar som liknar PDSA-cykeln är 

DMAIC som står för Define - Measure - Analyze - Improve - Control (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 54). DMAIC är mer utvidgad i jämförelse med PDSA och kommer 

ursprungligen från förbättringsprogrammet Six Sigma. På svenska skulle arbetssättet 

översättas till Definiera – Mäta – Analysera – Förbättra – Styra (Sörqvist och Höglund, 

2017, s. 75). Även om arbetssättet ursprungligen kommer från Six Sigma som har ett fokus 

att minska variationen inom produktionsprocesser kan den liksom PDSA-cykeln appliceras 

på andra typer av förbättringsarbeten (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228). 

 

Basera beslut på fakta är en annan värdering enligt Bergman och Klefsjös (2012, s. 42) 

hörnstensmodell. Att basera beslut på fakta innebär att beslut inte kan tas om dem inte är 

väl underbyggda. Underbyggnaden av fakta hämtas med hjälp av olika mätningar av både 

kvalitativa samt kvantitativa data som sedan analyseras med olika analysverktyg. Med hjälp 

av dessa analyser kan organisationer sedan ta ett beslut som är väl underbyggt med fakta, 

vilket är viktigt för att inte ta ett beslut som i slutändan inte ger någon förbättring.  

 

För att analysera kvantitativa data presenterar Bergman och Klefsjö (2012, s. 42) de sju 

förbättringsverktygen, även kallade de sju QC-verktygen, som ett exempel på lämpliga 

verktyg att använda. Bergman och Klefsjö (2012, s. 234) menar att de sju QC-verktygen är 

framtagna för att de ska vara lätta att förstå och använda men samtidigt vara effektiva. QC-

verktygen medför således att samtliga medarbetare i en organisation ska kunna delta i 

förbättringsarbeten. Verktygen och dess användningsområden presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: 

Beskrivning av de sju QC-verktygen (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 234-255) 
QC-verktygen Användningsområde 

Datainsamling Insamling av numeriska data. 

Histogram Sortering av större mänger data. 

Paretodiagram Sortering och prioritering av data. 

Ishikawadiagram Hitta de orsaker som ligger till grund för problemområdet. 

Uppdelning Dela upp data baserat på olika källor som data har hämtats ifrån. 

Sambandsdiagram Hitta samband i insamlade data. 

Styrdiagram Visualisera förändringar av data. 

Not: Tabellen beskriver de sju förbättringsverktygen för analys av kvantitativa data och 

dess användningsområde. 

 

För att analysera kvalitativa data presenterar Bergman och Klefsjö (2012, s. 43) de sju 

ledningsverktygen, även kallade de sju nya QC-verktygen, som ett exempel på lämpliga 

verktyg att använda. Bergman och Klefsjö (2012, ss. 485–486) presenterade de sju nya QC-

verktygen som lätta att förstå och använda, för att alla medarbetare i en organisation ska 

kunna vara delaktiga i förbättringsarbetet. De sju nya QC-verktygen och dess 

användningsområden presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2:  

Beskrivning av de sju nya QC-verktygen (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 485–500) 
Nya QC-verktygen Användningsområde 

Släktskapsdiagram Strukturera data i from av idéer, åsikter eller önskemål i olika grupper 

baserat på ett naturligt släktskap. 

Träddiagram Systematiskt bryta ner ett centralt problem, idé eller önskemål, till sina 

minsta beståndsdelar i olika nivåer. 

Matrisdiagram Används ofta för att sammanställa resultaten ifrån ett släktskapsdiagram 

samt ett träddiagram för att då kunna koppla olika problem till olika 

lösningar. När sammanställningen är gjord, viktas sedan de olika 

kopplingarna baserat på problemets omfattning samt hur effektivt 

lösningen skulle vara. 

Relationsdiagram Illustrera det logiska sambandet mallen en central idé, problem eller fråga 

till olika data. 

Matrisdataanalys Används till skillnad från de andra ledningsverktygen för att hantera 

numeriska data. Ofta för att ta fram ett resultat på insamlade enkäter för att 

kunna presentera en sammantagen bedömning av de frågorna som har 

besvarats på en skala. 

Processbeslutsdiagram Används för att kunna planera för framtida mål och önskade resultat vid 

utformandet av en ny plan, eller när katastrofplanering genomförs för att 

kunna undvika vissa oönskade händelser. 

Pildiagram Används likt processbeslutsdiagrammet under planeringsstadiet av en 

aktivitet. 

Not: Tabellen beskriver de sju ledningsverktygen för analys av kvalitativa data och dess 

användningsområde. 

 

Den fjärde värderingen inom offensiv kvalitetsutveckling är enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 44) att arbeta med processer. ”En process är ett nätverk av aktiviteter, som 

upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 457). Ett företag kan liknas med ett nätverk av ett antal 

processer som länkats samman. Bergman och Klefsjö (2012, s. 458) menar att processerna 

kan delas in i tre olika typer av processer vars uppgifter skiljer dem åt. De tre olika typerna 

är huvud- stöd- och ledningsprocesser som visualiserar i figur 3.  
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En huvudprocess uppgift är att tillfredsställa externa kunders behov genom att förädla de 

produkter som företaget erbjuder. En produktionsprocess som omvandlar råvaror till 

slutprodukt är ett exempel på en typisk huvudprocess. Stödprocesser har till uppgift att 

tillhandhålla huvudprocessen med resurser som gör det möjligt att förädla den produkt som 

huvudprocessen ska åstadkomma. Exempel på stödprocesser är rekrytering av nya 

medarbetare eller olika administrativa processer. Ledningsprocesser är den tredje typen av 

process, vars uppgift är att sätta mål och strategier samt stödja förbättringar av 

organisationens övriga processer. Ledningsprocesser har tillsammans med stödprocesser 

gemensamt att skapa värde åt interna kunder.  

 

 
 

Figur 3: Illustration av olika typer av processer inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, 

s. 45) 

 

Egnell (1994, s. 36) menade att huvudprocesser kan brytas ned i flera olika hierarkiska 

nivåer. Egnells modell för nedbrytning av huvudprocesser presenteras i figur 4. 

Nedbrytningen bygger på att varje moment i processen bryts ned till sina minsta steg. 

Hierarkin för nedbrytningen startar med att huvudprocessen bryts ned i delprocesser, 

delprocesser bryts ned i aktiviteter och aktiviteterna bryts sedan ner till det sista steget som 

är arbetsmoment. Nedbrytningen av processen är beroende på hur komplex processen är, i 

vissa fall behövs fler steg än vad modellen beskriver som exempelvis att dela in 

delprocessen i ytterligare delprocesser. I andra fall behöver processen inte brytas ned i fler 

än två steg, och den sista nedbrytningen blir då istället till aktiviteter. 
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Figur 4: Principen för processuppdelning inspirerad av Egnell (1994, s. 36) 

 

Att skapa förutsättningar för delaktighet handlar om att ge medarbetare möjligheten att 

påverka beslut och aktivt delta i förbättringsarbetet vilket Bergman och Klefsjö (2012, ss. 

48–49) anser skapa större engagemang hos medarbetare. En högre intern kundnöjdhet 

bidrar till ständiga förbättringar vilket i slutändan skapar bättre förutsättningar för att 

uppfylla den externa kundens behov och förväntningar. Ett tankesätt inom offensiv 

kvalitetsutveckling är att fokusera på att eliminera hinder för delaktighet där delegation, 

ansvar och befogenheter är nyckelord. Bergman och Klefsjö (2012, ss. 48–49) beskriver 

den onda cirkeln som präglas av detaljstyrning och kontroll medans den goda cirkeln 

präglas av delegering och befogenheter. Den onda cirkeln leder till minskat förtroende till 

ledningen medans den goda cirkeln leder till ett ökat förtroende vilket beskrivs i figur 5. Ett 

annat perspektiv i värderingen delaktighet handlar om att se leverantörer som en del i den 

egna verksamheten. Ett sätt att skapa delaktighet för leverantörer är att minska antalet 

leverantörer för att skapa möjligheten till tätare kontakt och närmare relationer.  
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Figur 5: Illustration av den onda och den goda cirkeln inspirerad av Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 49) 

 

Ett engagerat ledarskap är den sista värderingen som ska bidra till att skapa en kultur som 

främjar ständig förbättring (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 50). Synlighet och tydlighet 

samt en övertygelse om att offensiv kvalitetsutveckling kommer bidra till organisationens 

uteckling är nyckelfaktorer för att skapa och upprätthålla kulturen. Sammanfattningsvis 

bygger offensiv kvalitetsutveckling på de beskrivna värderingarna i kombination med 

arbetssätt som systematiskt förbättringsarbete och verktyg för att analysera kvalitativa och 

kvantitativa data. 

 

2.1.2. Effektivitet och slöseri 

Effektivitet handlar om hur organisationer använder sina resurser, som arbetskraft och 

kapital på bästa sätt för att nå sina mål och definieras vanligtvis som ”graden av 

måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning” (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 43). 

Effektivitet är således ett ämne som är starkt kopplat till mål, och för de flesta 

organisationerna handlar målen bland annat om att göra största möjliga avkastning på sitt 

satsade kapital. Detta medför att effektivitet är ett underliggande önskat ämne för 

organisationer att finna, för att kunna arbeta med det i den dagliga driften. Ett vanligt 

arbetssätt för att öka en organisations effektivitet är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 

45) att arbeta enligt Lean, som på svenska kan översättas till slimmad produktion.  
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Lean fokuserar på effektivitet genom att systematiskt gå igenom de olika stegen i en 

process för att kunna urskilja moment som är ineffektiva. Ineffektivitet är något som kan 

ligga dold i processer utan att någon märker det, och att bli hemmablind i det vardagliga 

arbetet är inte ovanligt (Liker, 2009, ss. 117-118). Processer som tar veckor eller dagar 

skulle därmed kunna utföras under en kortare tid om aktiviteter och arbetsmoment som inte 

skapar något värde för kunden skulle elimineras. Lean är enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 599) en strategi för att tillgodose kundbehov som grundar sig på en tolkning av 

Toyotas produktionssystem. Utgångspunkten är att eliminera slöseri som bortslösad tid och 

energi som inte höjer värdet på slutprodukten (Liker, 2009, ss. 117-118). Åtta huvudtyper 

av slöseri har identifierats inom processer och är inte bara relaterat till produktionsprocesser 

utan kan också relateras till andra typer av processer som orderregistrering, administration 

eller liknande (Liker, 2009, ss. 50-51). De åtta huvudtyperna av slöseri som Liker (2009, ss. 

50–51) presenterade är: 

  

1. Överproduktion orsakar överbemanning och onödiga kostnader för lagerhållning 

och transporter.  

2. Väntan kan beskrivas som övervakande av en automatiserad maskin, väntan på 

verktyg eller helt enkelt att medarbetare inte har något att göra. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar handlar om att förflytta produkter i arbete 

långa vägar, flytta material eller bearbeta gods mellan olika processer. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning är att till exempel att vidta onödiga 

åtgärder eller ineffektiv bearbetning som leder till onödiga arbetsmoment och 

felaktigheter.  

5. Överlager handlar om att ha onödiga mängder råvaror, produkter i arbete eller 

färdiga produkter som orsakar längre genomflödestider, inkurans, skadat gods, 

onödiga transport- och lagringskostnader samt förseningar. Att ha ett för stort lager 

döljer också problem som dålig produktionsplanering eller felaktiga produkter. 

6. Onödiga arbetsmoment beskrivs som alla slags onödiga rörelser som medarbetare 

gör under arbetsmoment. Exempel på onödiga arbetsmoment är att leta, sträcka sig 

efter något eller bara att förflytta sig onödiga sträckor.  
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7. Defekter är produkter som producerats felaktigt och behöver justeras eller repareras 

på något sätt. Att behöva reparera, ombearbeta eller producera ersättningsprodukter 

är olika typer av slöseri med hantering, tid och energi. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda handlar om vikten av att lyssna på 

medarbetare för att inte förlora tid, gå miste om idéer, kompetens, förbättringar eller 

tillfällen att lära.  

 

2.1.3. Organisationsförändring 

Organisationsförändring beskrivs av Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 11) som ett 

naturligt och självklart inslag för organisationer och är nästintill oundvikligt. 

Organisationsförändring presenteras även som ett ämne som ofta framhålls som svårt, där 

det finns många fallgropar som kan ge upphov till misslyckande. Sveningsson och Sörgärde 

(2014, s. 77) presenterade vidare att en av de vanligaste fallgroparna som framkommer i 

förändringsförsök är att få förändringen att verkligen fästas i både tänkande och handling. 

Vid misslyckande av att fästa förändringen återgår ofta organisationen till att arbeta som de 

gjorde innan förändringen, vilket innebär att det nedlagda arbetet med att implementera 

förändringen gjordes i onödan. För att lyckas med implementeringen behövs den således 

förankras i organisationens alla led, vilket kan göras med Lewins trestegsmodell 

(Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 77). Sörqvist och Höglund (2017, ss. 93–94) lyfte 

fram människans känslor, attityder och reaktioner som faktorer som påverkar resultatet av 

ett förbättringsarbete och dess genomförande. När förändringar sker påverkas människors 

och deras arbetssituation vilket kan skapa hinder i förändringsarbetet eftersom att 

människor kan tendera att vara något konservativa och kritiska till förändringar. Enligt 

Sörqvist och Höglund (2017, ss. 93–94) är därför delaktighet i arbetet en nyckel till 

framgång i förändringsarbetet. Information, kommunikation och utbildning är andra sätt för 

att skapa förståelse för förändringen och därmed skapa en positiv inställning bland 

organisationens medarbetare. 

 

 

 



14 (65) 

 

Jacobsen (2013, ss. 206-207) presenterade att Lewins trestegsmodell, som namnet antyder, 

bygger på tre steg som bör följas vid organisationsförändringar. Vid förändringar genom de 

tre stegen som är, upptining, genomförande samt nedfrysning, menar Jacobsen (2013, s. 

207) att förändringsledaren ska se till att förstärka drivkrafterna till förändringen och 

förminska motkrafterna. Grafström, Jonsson, Stig och Strannegård (2017, s. 493) 

presenterar trestegsmodellen vidare genom att beskriva att de tre olika stegen.  

Upptiningssteget handlar om att väcka behovet av en förändring genom att lägga fokus på 

att förändringen är nödvändig kopplat till organisationens värderingar och normer 

(Grafström, et al., 2017, s. 493). Upptiningssteget handlar om att väcka intresset för 

förändringen för att medarbetarna inte ska ställa sig negativa till den i ett senare skede. 

Genomförandefasen kan efter det att medarbetarna accepterat förändringen påbörjas. Fasen 

går ut på att implementera den nya förändringen, vilket ska göras med ett stors fokus på 

kommunikation om vad förändringen innebär för medarbetarna som påverkas av den men 

också hur den påverkar organisationen i stort. När genomförandefasen är klar kommer den 

sista fasen som är nedfrysning. Nedfrysningsfasen handlar om att förändringsledaren ska 

stabilisera förändringen och beteendet runt den. Efter en lyckad nedfrysningsfas har således 

fallgropen som Svenningsson och Sörgärde (2014, s. 77) presenterar undvikits. 

Förändringar som görs enligt trestegsmodellen ska således säkerställa att den 

implementerade förändringen inte görs i onödan utan att organisationen arbetar utifrån 

förändringen tills det att ett nytt förändringsarbete genomförs (Grafström, et al., 2017, s. 

493). 

 

2.2. Tidigare forskning/arbeten 

Tidigare arbeten som är direkt kopplade till Gotlandssnus eller en liknande organisation 

inom området för kvalitetsteknik kunde studenterna inte identifiera. Dock finns det 

forskning kopplat till vad kvalitetsteknik är samt hur det kan användas i organisationers 

förbättringsarbete. En viktig del i det hela är att arbeta med kontinuerliga förbättringar som 

är ett relativt nytt ämne. Konceptet för kontinuerliga förbättringar grundades från den 

japanska termen Kaizen som utvecklades och spreds av Masaaki Imai år 1989 (Sanchez och 

Blanco, 2014, s. 987). Kaizen är en hopsättning av orden Kai, som betyder förändra och 

Zen, som betyder att förbättra, sammanslaget blir det således förändra för att förbättra.  
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Efter spridningen av Kaizen har ämnet utvecklats och med åren har flera forskare undersökt 

ämnet kontinuerliga förbättringar och försökt definiera det (Sanchez och Blanco, 2014, s. 

987). Sanchez och Blanco (2014, ss. 987-988) har identifierat nyckelorden i de olika 

definitionerna och presenterar tre egenskaper som framhävs av definitionerna för 

kontinuerliga förbättringar. De tre egenskaperna som Sanchez och Blanco (2014, ss. 987-

988) beskriver kan sammanfattas som: Kontinuerliga förbättringar är ett arbete som är 

ständigt pågående i from av cykler som inte ska ses som självständiga projekt. Alla 

medarbetare i organisationen ska vara delaktiga för att säkerställa att organisationen kan 

eliminera slöseri samt identifiera nya förbättringsområden.  

 

Medarbetarnas delaktighet var en av de tre egenskaperna som Sanchez och Blanco (2014, 

ss. 987-988) presenterade som viktigt vid kontinuerliga förbättringar. Medarbetarnas 

delaktighet är något som Brajer-Marczak (2014, ss. 92-97) ansåg bygga på medarbetarnas 

engagemang, som i sin tur bygger på organisationens struktur, kultur och ledningens 

förhållningssätt till förbättringsarbeten. Ledningens förhållningssätt ansågs vara den 

viktigaste delen kopplat till medarbetarnas engagemang. Viktiga aspekter kopplat mellan 

ledarskapets förhållningssätt och medarbetarnas engagemang till förbättringar var att: 

medarbetare fick tillsatt tid att utbilda sig inom området, att de själva fick initiera 

förbättringsprojekt samt att de fick vara delaktiga i hela förbättringsförloppet (Brajer-

Marczak, 2014, s. 97). Engagemanget från medarbetarna bygger således mycket på hur 

ledningen ser på förbättringsarbeten, och en ledning som uppmuntrar sina medarbetare att 

engagera sig mer i de kontinuerliga förbättringarna erhåller bättre resultat på sikt. 
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3. Metod 

Metoden som använts i studien är hämtad från den arbetsgång för förbättringsarbete som 

används inom Six Sigma och utgår från stegen definiera, mäta, analysera, förbättra och 

styra (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 75). Arbetsgången beskrivs i figur 6. 

Definieringsfasen, som DMAIC påbörjas med, handlar om att verkligen tränga in och förstå 

det problem som bearbetas i förbättringsarbetet (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 76). 

Problemet och dess symtom ska studeras och analyserars med avsikten att ta fram och 

uprätta en problemformulering. Problemformuleringen ska vara tydlig och inehålla 

avgränsningar som gör projektet inte blir för stort för den avsatta tiden som finns 

tillförfogat för förbättringsarbetet. Mätafasen kan sedan påbörjas när förbättringsarbetet 

tydligt definierats. Sörqvist och Höglund (2017, s. 81) menade att förbättringsarbeten ska 

baseras på fakta för att kunna bli effektiva och framgångsrika. Mätafasen baseras därför på 

data som samlas in kopplat till problemformuleringen som tagits fram i tidigare fas men 

kompleteras även med att analysera och bästamma informationsbehovet noggrannare. När 

infromationsbehovet har fastställts kan planering och genomföradne av mätningen påbörjas 

(Sörqvist och Höglund, 2017, s. 84).  

 

Den data som samlas in under mätafasen analyseras sedan i nästkommande fas som har till 

avsikt att uppnå en förstålese för de faktorer som hör till problemet (Sörqvist och Höglund, 

2017, s. 84). Här finns en uppsjö av olika analysverktyg att använda för både kvalitativa 

samt kvantitativa data. Beroende på problemet och den data som finns tällgänlig kan olika 

vertyg användas för att bestämma grundorsakeran (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 90). 

Grundorsakrna lyfts sedan vidare i förbättrafasen där möjliga lösningar identifieras 

(Sörqvist och Höglund, 2017, s. 91). Antalet lösningar som identiferas är beroende på 

grundorsakens komplexitet. I merparten av förbättringsarbeten ligger det en fördel i att 

identifiera många lösningsalternativ för att ha ett större urval att välja mellan. De olika 

lösningsalternativen ska sedan utvärdeas och jämföras för att identifiera den bästa 

lösningen. Utvärderingen kan göras på olika sätt men en vanlig metod är att uprätta en 

bedömningsmatris där det lösningsalternativet som presterar bäst väljs för att testas 

(Sörqvist och Höglund, 2017, s. 91). Testet av lösningen kan sedan ske på olika sätt med 

hjälp av både laboratiorer eller fältprov.  
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Laboratiorer kännetäcknas av att de inte stör något i den dagliga driften utan sker på sidan 

om den, medans fältprovet kännetäcknas av att testet utför i den dagliga driften. När testet 

utförts utvärderas det för att kunna ta ett beslut om det ska implementeras eller inte. Om 

förbättringen implementeras går DMAIC processen vidare till det sista steget som är styra, 

men om den valda lösningen inte fungerade som det var tänkt kan förbättringsarbetet gå 

tilllbaka i DMAIC processen till lämpligt steg för att fortsätta därifrån igen.  

 

Den sista fasen som är styra är således beroende på om ett beslut tas om implementering 

eller inte (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 95). Vid beslutsfattande om implementering går 

styrafasen ut på att säkertsälla att de tänkta resultaten uppnås och att resultatet blir 

bestående. Processen som förbättringen sker i standardiseras med nya rutiner och övriga 

hjälpdokument, och kontrolleras sedan regelbundet för att indentifiera om det uppstår några 

avvikelser som gör att resultatet inte blir som det är tänkt. Vid upptäckande av avvikelser 

kan DMIAC-stegen utföras igen för att säkerställa vad som ska förändras för att resultaten 

ska uppnå de mål som organisationen har.  

 

 
Figur 6: Principen för förbättringsmetoden DMAIC inspirerad av Sörqvist och Höglund 

(2017, s. 75) 

 

3.1. Design av studien 

Studien kan beskrivas som ett småskaligt projekt där olika metoder används för insamling 

av data enligt principerna för en fallstudie (Denscombe, 2016, ss. 91-93). I studien har 

medarbetare inom organisationen aktivt deltagit för att angripa verkliga problem inom 

organisationen vilket gjort att principer för aktionsforskning också använts (Denscombe, 

2016, ss. 179-180).  
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Aktionsforskning bygger på en praktisk inriktning och förändring som en del av 

forskningsprocessen samt skapar möjlighet för implementering och förutsättningar för 

fortsatta undersökningar.  

 

Studien har utgått från resultatet av insamlade data genom intervjuer, observationer och 

fokusgruppsmöten. Metoderna har använts för att skapa en grundläggande förståelse för 

organisationens processer och medarbetares upplevda problem och förslag på möjliga 

lösningar. Insamlat material har bearbetats genom kvalitetstekniska verktyg för att 

strukturera insamlade data. Kompletterande data har samlats in genom tidsstudier samt 

dokumentstudier och har bestått av numerisk information vilket bedömts som kvantitativa 

data (Denscombe, 2016, s. 350). Lösningsförslag har sedan testats i organisationen för att 

slutligen kunna inhämta ytterligare kvalitativa data genom observation och 

fokusgruppsmöte. Resultatet av insamlade och bearbetade data har sedan analyserats utifrån 

frågeställningarna med hjälp av teori. Insamling och bearbetning av data har följt 

bevisandets väg och har därmed en deduktiv ansats (Patel och Davidson, 2011, s. 23).  

 

3.2. Datainsamlingsmetod 

3.2.1. Observation 

Observation är en metod som dels kan användas som huvudinstrument vid olika typer av 

undersökningar men kan också användas för att komplettera information som samlats in på 

annat sätt (Patel och Davidson, 2011, s. 91). Syftet är att kunna studera beteenden och 

skeenden samma stund som det inträffar. Observation har använts i studien för att förstå hur 

processen för utleveranser fungerar och kartlägga dess olika moment eftersom processen 

inte fanns kartlagd från början. Medarbetarnas arbete följdes och antecknades steg för steg 

som underlag för att kartlägga processen. Under arbetets gång fanns möjligheten att ställa 

frågor för att förstå de olika momentens syfte. Observationen genomfördes av två studenter 

och antalet medarbetare som arbetade i processen för utleveranser var två till antalet. 

Vid test av lösningsförslag har observationer också genomförts för att göra bedömningar av 

konsekvenser som uppstått. 
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3.2.2. Fokusgrupp 

Denscombe (2016, s. 268) beskrev fokusgrupper som en metod för att undersöka attityder, 

uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde. Metoden användes för att 

samla in verbala data kring vad som upplevdes som problem inom processen för 

utleveranser samt möjliga lösningar för de upplevda problemen. Fokusgruppsmötet pågick 

under 90 minuter där deltagarna var de två medarbetarna som arbetar inom processen för 

utleveranser och de två studenterna. En av studenterna hade rollen som moderator, vars 

uppgift vara att leda fokusgruppsmötet.  

 

För att besvara frågeställningen genomfördes en brainstorming där de två medarbetarna och 

de två studenterna deltog och skrev ner alla idéer om aktiviteter som ansågs problematiska 

på något sätt (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486). Idéerna skrevs på post-it-lappar som 

sedan fördes upp på väggen med en muntlig förklaring för att alla deltagare skulle förstå 

innebörden. För att skapa en struktur berördes varje aktivitet i processen var för sig vilket 

skapade sju iterationer av momentet. Efter varje omgång klistrades lapparna med idéer upp 

på väggen och kopplades till respektive aktivitet inom processen för utleveranser. När 

problemen tydliggjorts genomfördes en diskussion kring möjliga lösningar till problemen. 

Ytterligare ett fokusgruppsmöte genomfördes där medarbetare som arbetar inom 

produktionen samlades för att ge feedback på genomförda tester av lösningsförslag. Enligt 

Denscombes (2016, ss. 268-269) beskrivning av metoden för fokusgrupper uppmanades 

medarbetare framföra åsikter och synpunkter på genomförda tester som kunde användas 

som underlag för bedömning. 

3.2.3. Tids- och dokumentstudie 

För att kunna basera beslut på fakta enligt Bergman och Klefsjös (2012, s. 39) princip för 

offensiv kvalitetsutveckling samlades kompletterande data in genom tidtagning av de 

repetitiva momenten i processen för utleveranser. Två medarbetare som arbetar inom 

processen för utleveranser informerades om att mätningar skulle ske och uppmanades att 

arbeta som vanligt. De olika aktiviteterna klockades manuellt och fördes in i ett 

observationsschema (Denscombe, 2016, ss. 300-301). 



20 (65) 

 

Varaktigheten för varje aktivitet mättes tio gånger av en och samma student för att kunna 

göra mätningarna på ett enhetligt sätt. För att samla kompletterande data för analys av 

problemområden inom processen för utleveranser har också orderstatistik hämtats ur 

Gotlandssnus datasystem likt en dokumentstudie (Denscombe, 2016, s. 319). 

3.2.4. Intervjuer 

Intervjuer är enligt Denscombe (2016, s. 263) en metod för datainsamling där människors 

svar på frågor används som datakälla. Intervjuer kan genomföras på olika sätt som 

Denscombe (2016, s. 266) beskrev som strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer, som studenterna använde sig av i 

studien, kännetecknas av att förutbestämda ämnen att beröra samt möjlighet att utveckla 

och ändra frågorna under studiens gång och ansågs därför som vara en lämplig 

intervjuform. En viktig del i datainsamlingen är att syftet med att inhämta data måste vara 

tydligt (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 235). Syftet med intervjuerna har dels varit att 

kartlägga processer på Gotlandssnus samt att inhämta information kring hinder eller 

möjligheter för lösningar som studenterna identifierat under arbetets gång. Under samtliga 

intervjuer som genomfördes var båda studenterna närvarande.  

 

3.3. Dataanalys 

3.3.1. Släktskapsdiagram  

Släktskapsdiagram används för att strukturera verbala data i form av idéer, åsikter eller 

önskemål i olika grupper baserat på ett naturligt släktskap (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 

486). Släktskapsdiagram användes för att strukturera den verbala data som samlats in för att 

hitta problemområden som relaterade till varandra under huvudproblemet. Figur 7 visar hur 

principen för uppdelningen baserat på släktskap kan se ut. 
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Figur 7: Princip för släktskapsdiagram inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 486) 

3.3.2. Träddiagram 

Träddiagram används för att systematiskt bryta ner ett centralt problem, idé eller önskemål, 

till sina minsta beståndsdelar i olika nivåer (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 490–492). 

Träddiagrammet utgår från en frågeställning som exempelvis kan vara ett problem. Utifrån 

frågeställningen grenas sedan lösningar ut som kan baseras på olika områden till problemet. 

Lösningarna grenas sedan ut till deras minsta beståndsdelar för att lösningen ska vara 

detaljerad till högsta graden och vara enkel att implementera om lösningen väljs att arbeta 

vidare med. Principen för ett träddiagram presenteras i figur 8.  

 

 
Figur 8: Princip för träddiagram inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 490) 
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3.3.3. Matrisdiagram 

Matrisdiagram används för att organisera stora mängder av information för att illustrera de 

logiska sambanden mellan olika element (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 492). Diagrammet 

används ofta för att sammanställa resultaten ifrån ett släktskapsdiagram samt ett 

träddiagram för att då kunna koppla olika problemorsaker till olika lösningar. Principen för 

ett matrisdiagram presenteras i figur 9. Problemorsakerna viktas baserat på hur stora eller 

tidskrävande problemen upplevs vara på en bestämd skala, i figur 9 är skalan 1 till 5. 

Lösningarna viktas efter det baserat på dess grad av effektivitet genom sifforna 1, 3 eller 9.  

 

En uträkning görs genom att multiplicera varje lösnings grad av effektivitet med 

problemorsakens vikt vilket leder till åtgärdens relativa värde. Om lösningen påverkar flera 

problemorsaker adderas värdena till ett totalt värde. Ett exempel på lösning 1 i figuren: 3 x 

9 =18 (orsak 1 x lösning 1). 3 x 3=9 (orsak 4 x lösning 1). Värdena adderas med varandra 

vilket leder till ett totalt värde på 27 (18 + 9). 

 

 
 

Figur 9: Princip för matrisdiagram inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 494) 
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3.3.4. Paretodiagram 

Paretodiagram används för att sortera i vilken ordning, de olika problemen som 

framkommer vid ett förbättringsområde, ska angripas (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 240). 

Paretodiagram visar vilket problemområde som bidrar till den största andelen av till 

exempel tidsåtgång eller kostnader, vilket medför att det blir enkelt att avläsa vilket 

problem som ska avhjälpas först, för att få det mest effektiva resultatet. Samtidigt visar 

paretodiagrammet en kumulativ linje som illustrerar hur stor andel av tidsåtgången eller 

kostnaderna som minskar allt eftersom fler problem blir avhjälpta.  

3.3.5. Analys av kvantitativa data 

Vid bearbetning av kvantitativa data beskrivs informationen ofta med hjälp av mittpunkten 

(Denscombe, 2016, s. 353). Mittpunkten kan beräknas på tre olika sätt, vilka är, 

medelvärde, medianvärde samt typvärde. Medianen avläses genom att lokalisera den punkt 

som ligger i mitten av dataserien som har rangordnats i antingen en fallande eller stigande 

serie (Denscombe, 2016, s. 355). Fördelen med att använda sig av ett medianvärde är att 

den inte påverkas av extrema värden samtidigt som den lämpar sig när en mindre mängd 

data har samlats in. I studien har medianvärdet på kvantitativa data använts för att ta hänsyn 

till yttre faktorer som påverkat enstaka värden. 

 

3.4. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan sägas vara ett sätt att titta på huruvida mätningar som görs i en studie är 

tillförlitliga nog att omsättas i resultat (Patel och Davidson, 2011, ss. 102-104). Datainsaling 

som intervjuer eller observationer är tillförlitligheten kopplad till intervjuaren eller 

observatörens förmåga men kan kontrolleras genom att använda flera observatörer. Alla 

intervjuer och observationer har gjorts av två studenter för att kunna jämföra vad som 

observerats och vad som sagts vid vid respektive tillfälle. I fokusgruppsmötet som 

genomfördes med medarbetare från logistikavdelningen involverade totalt två av två 

medarbetare vilket gör att ingen medarbetare exkluderades. Den kvalitativa data som 

samlats in under studien kan därmed anses ha en god reliabilitet. Som stöd till kvalitativa 

data har kvantitativa mätningar gjorts i form av tidsstudier för säkerställa att de moment 

som upplevts mest tidskrävande också har överensstämt med det verkliga utfallet.  
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Vid genomförd tidsstudie har en student genomfört mätningar av tiden och den andra 

studenten observerat för att säkerställa momenten mätts efter samma kriterier. 

 

Validitet är ett mått på huruvida mätningen mätt rätt saker och är tillförlitligt i förhållande till 

syftet med studien (Patel och Davidson, 2011, s. 102). Syftet med studien var att genomföra 

ett förbättringsarbete inom delprocessen utleveranser. För att definiera problemet i 

delprocessen för utleveranser har värderingar, arbetssätt och verktyg använts baserat på 

teoretisk bakgrund från offensiv kvalitetsutveckling. Värderingen basera beslut på fakta 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 39) har varit central i studien för att säkerställa att 

mätningarna mätt rätt saker i förhållande till syftet.  

 

3.5. Etiska ställningstaganden 

För att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel och Davidson, 2011, s. 63) har alla 

medarbetare i organisationen som berörts av studien informerats om studiens syfte och att 

medverka i studien har varit frivilligt. Ett sekretessavtal har undertecknats med syftet att 

inte offentliggöra information som av Gotlandssnus har befogad anledning att hålla hemlig. 

Rapporten innehåller därmed ingen information som bryter mot avtalet. För största möjliga 

konfidentialitet nämns inte namn på personer som deltagit i studien. Inga uppgifter om 

enskilda personer har samlats in under studien och övrig insamlad information används 

endast i ändamål för studien. 
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4. Resultat  

 

4.1. Kartläggning av processen för utleveranser 

För att kunna studera processen för utleveranser närmare gjordes först en kartläggning av 

Gotlandssnus huvudprocess. Processen kartlagdes genom intervju med chefen för kvalitet, 

administration och logistik på Gotlandssnus. Processen presenteras i figur 10. 

Huvudprocessen på Gotlandssnus startar med ett input som är ett estimat på förväntad 

försäljning. För att råvaror sedan ska omvandlas till slutprodukt bearbetas dem i de olika 

moment med hjälp av företagets resurser. Det första momentet i huvudprocessen är 

produktionsplanering som planerar vad som ska produceras och nästkommande moment är 

inköp av råvaror och det material som sedan lagerförs. Tredje momentet i huvudprocessen 

är lagring av råmaterial som sedan går vidare till produktion. Här omvandlas tobak och 

aromer till snus som levereras vidare i kedjan till förvaring i varukylen. Med 

beställningsorder som underlag packas sedan snuset för utleverans som är det sista 

momentet i huvudprocessen. Processen producerar ett output som är Gotlandssnus färdiga 

produkter som paketerats för distribution. Stödprocesser för huvudprocessen är inventering 

av lager, estimering, sälj- och verksamhetsplanering samt interna leveranser av material 

som internt kallas för kittning. Typiska ledningsprocesser är de mål och strategier som 

ledningen sätter för företaget. 

 

 
Figur 10: Huvudprocessen på Gotlandssnus 
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4.1.1. Delprocessen för utleveranser 

När huvudprocessen för Gotlandssnus hade kartlagts studerades sedan delprocessen 

utleveranser genom att studenterna observerade arbetet på logistikavdelningen när en 

utleverans skedde. Under observationen hade studenterna även möjlighet att ställa frågor 

till medarbetarna om vad dem gjorde och varför. Observationen resulterade i delprocessen 

för utleveranser kunde kartläggas. Delprocessen samt de olika aktiviteterna presenteras i 

figur 11.  

 

Processens input är en packsedel som levereras från försäljningsavdelningen som baseras 

på den beställning som kommit in till försäljningsavdelningen. Packsedeln skrivs ut och 

hämtas av logistikavdelningens medarbetare på försäljningsavdelningen och blir sedan 

underlaget för vilka produkter som ska packas och slutligen skickas på lastpall och 

distribueras till kund via transportfirma. Det första momentet i delprocessen för 

utleveranser är förberedelser där logistikpersonalen behöver räkna om packsedeln till hur 

många varukartonger och lastpallar som ska levereras. När det är klart behöver 

logistikpersonalen även boka en transportfirma som hämtar och levererar deras produkter 

till kunden.  

 

Nästa moment i processen är att plocka ut varorna som ska skickas ifrån varukylen som 

görs med underlag av packsedeln som logistikpersonalen har räknat om till antal 

varukartonger som ska skickas av varje sort. Inne i kylen placeras sedan rätt antal av varje 

varukartong på en lastpall tills det att lastpallen är full. Den maximala gränsen för hur 

många varukartonger som får lastas på varje lastpall är 40 stycken. I detta momentet 

behöver logistikpersonalen lokalisera och lasta de varukartonger som förvarats längst i 

kylen eftersom de jobbar enligt principen först in först ut (FIFU). När dem gjort det kan 

lastpallen transporteras ut ur varukylen där nästa moment i delprocessen sker som är 

bandning av lastpall.  
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Bandningen av lastpallen genomförs för att säkerställa att varukartongerna inte ska välta 

från lastpallen under transporter. Lastpallen bandas med två band då det finns två rader med 

varukartonger på varje lastpall. Momentet som kommer efter det att lastpallen har bandats 

är beroende av vilken kund det är som har beställt varorna. Gotlandssnus största kund som 

beställer mellan 60–80% av Gotlandssnus varor, enligt samtal med chefen för kvalitet, 

administration och logistik, Swedish Match Distribution (SMD) har ett krav på att de 

varukartonger som skickas till dem ska etiketteras på ett annat sätt än till de övriga 

kunderna. Detta gör att de varor som ska skickas till SMD får nya etiketter i 

utleveransprocessen. Etiketterna sätts på varje varukartong där logistikpersonalen behöver 

välja rätt etikett, då dem är olika beroende på vilken vara som ska skickas. När de valt rätt 

etikett ska sedan produktionsdatum eller utgångsdatum (beroende på vara) skrivas manuellt 

på etiketten. Datumet som ska skrivas finns placerat på varukartongens befintliga etiketter 

men behöver skrivas om då den nya etiketten som SMD kräver ska fästas ovanpå de 

befintliga etiketterna. 

 

Efter det att etikett har fästs på de varor som beställs av SMD, eller direkt efter det att 

lastpallen har bandats för de övriga kunderna, rullas lastpallen upp på en maskin som 

plastar in lastpallen för att skydda och öka lastpallens stabilitet. När lastpallen är inplastad 

körs den sedan bort från maskinen för att placeras på ledig golvyta där den inväntar intern 

transport. En logistikmedarbetare hämtar sedan en truck som transporterar lastpallen till en 

uppritad leveransruta i en annan del av byggnaden. Det slutliga momentet i processen för 

utleveranser är att avrapportera de produkter som plockats ur varukylen genom att justera 

två Exceldokument som innehåller produktkylens lagersaldo och skicka 

faktureringsunderlag för lastpallar. När det momentet är klart levereras ett output med 

färdiga produkter för leverans. 
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Figur 11: Huvudprocess och delprocessen utleveranser 

 

4.1.2. Förklaring till etiketteringsmomentet i processen  

Som det beskrevs ovan sker endast steget etikettering till en av Gotlandssnus kunder. 

Kunden som kräver det, SMD, är den största kunden som distribuerar cirka 60-80% av det 

som Gotlandssnus producerar. I dagsläget finns det dock redan ett etiketteringsmoment i 

produktionsprocessen. Där etiketteras varukartongerna med en topp samt en bottenetikett, 

se figur 12 för beskrivning. SMD kräver att de varukartonger som skickas till dem ska 

etiketteras på ett annat sätt med en streckkodsetikett för att SMD ska kunna skanna in 

varukartongerna när leveransen når deras lager, se figur 13 för beskrivning. Detta medför 

att etiketteringsmomentet endast sker när Gotlandssnus skickar varor till SMD.   
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Figur 12: Etiketteringen som sker i delprocessen tillverkning. Etiketterna är hämtade från 

Gotlandssnus 

 

 
Figur 13: Etikettering som sker i delprocessen utleveranser när varor skickas till SMD. 

Etiketterna är hämtade från Gotlandssnus 

 

4.2. Upplevda problem och möjliga lösningar inom processen för utleveranser 

För att identifiera upplevda problem inom processen för utleveranser genomfördes en 

brainstorming under ett fokusgruppsmöte. Kallade till fokusgruppsmötet var medarbetarna 

från logistikavdelning samt studenterna, där alla kallade medverkade i brainstormingen och 

sorteringen av den. Brainstormingen genomfördes utifrån frågeställningen vilka problem 

finns i processen för utleveranser? och utifrån frågan behandlades alla moment i 

delprocessen i sin systematiska ordning.  Brainstormingen sorterades sedan utifrån de olika 

momenten som processen för utleveranser innehåller samt en extra rubrik för saker som 

tycktes påverka hela processen, resultatet av den sorterade brainstormingen presenteras i 

figur 14. Sammanlagt identifierades 35 olika problem som både medarbetarna från 

logistikavdelningen samt studenterna upplevde. Flest problem fanns under rubrikerna 

etikettering, transport till utleveranser samt avrapportering med sex stycken vardera. De 

resterande momenten fick mellan tre till fyra problem kopplade till sig.  
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Figur 14: Sorterad brainstorming av de upplevda problemen inom processen för 

utleveranser 

 

För att identifiera möjliga lösningar till de problem som framkom under brainstormingen 

fortsatte fokusgruppsmötet med diskussioner om vad som skulle kunna göras för att 

underlätta alternativt eliminera de problemen som tidigare framkommit. Diskussionen ledde 

sedan till att studenterna utformade ett träddiagram för lösningar baserat på diskussionen 

under fokusgruppsmötet. Träddiagrammet utformades utifrån frågan hur kan vi lösa 

problemen med utleveransprocessen? och resultatet presenteras i figur 15. Lösningarna 

delades upp på de olika aktiviteterna som processen bygger på för att där kunna bryta ned 

lösningarna i minsta detalj. Alla lösningarna som framkom, förutom en, bedömdes dock 

vara nedbrutna i minsta möjliga detalj redan på första steget.  

Detta grundade sig på att varken studenterna eller logistikmedarbetarna hade någon insikt 

vid det tillfället om hur de olika lösningarna skulle kunna se ut vid en möjlig 

implementering längre fram i tiden.  
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Figur 15: Träddiagram över möjliga lösningar till de upplevda problemen i processen för 

utleveranser 
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4.2.1. Sortering av de upplevda problemen 

För att analysera den kvalitativa data som samlades in genom brainstormingen skapade 

studenterna själva, utan logistikmedarbetarna, ett släktskapsdiagram för att se om det fanns 

något övergripande mönster i de upplevda problemen. Släktskapsdiagrammet presenteras i 

figur 16. Släktskapsdiagrammets grund bygger på den sorterade brainstormingen och de 

olika momenten i processen för utleveranser sattes som övergripande rubriker till de olika 

släktskapen. Efter det analyserades problemen som fanns beskrivna under fyra olika 

rubriker som studenterna kunde urskilja som tydliga mönster. De fyra underrubrikerna som 

studenterna urskilde var: ineffektiva moment, struktur, otydlighet samt arbetsmiljö. Olika 

släktskap som identifierades mellan de olika över- och underrubrikerna beskrevs med hjälp 

av pilar som pekar i den riktning som de har sin påverkan. 

 

Utifrån släktskapsdiagrammet kunde studenterna identifiera vilket övergripande mönster 

som tycktes påverka utleveransprocessen i största grad. Flest problem sorterades in under 

underrubriken, ineffektiva moment, som totalt över hela släktsaksdiagrammet fick sjutton 

problem under sig. En slutsats som kunde dras av släktskapsdiagrammet var att ineffektiva 

moment tycktes vara det största problemområdet då det berörde stora delar av processen. 

Det näst största problemområdet var underrubriken otydlighet med totalt nio problem under 

sig i hela släktskapsdiagrammet. Det största problemområdet ineffektiva moment valdes för 

att studera djupare med syftet att förbättra processen för utleveranser. 
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Figur 16: Släktskapsdiagram baserad på den sorterade brainstormingen 

 

4.3. Mätning av processens varaktighet 

Det största upplevda problemet inom processen för utleveranser visade sig vara ineffektiva 

moment. För att kunna skapa en bild av nuläget gjordes mätningar av de olika momenten i 

processen för utleveranser med tidsåtgång som mätpunkt. Vid två olika tillfällen mättes de 

olika aktiviteternas tidsåtgång. Vid respektive tillfälle levererades fem lastpallar vilket 

gjorde att antalet mätningar av processens aktiviteter uppgick till totalt tio stycken. 
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Mätningen delades sedan upp i två olika tabeller, där den ena visar tidsåtgången för de 

moment som är oberoende av hur stor leveransen är, samt en som visar tidsåtgången som är 

beroende av utleveransens storlek. Tabell 3 representerar den tidsåtgång som är oberoende 

av utleveransens storlek och består av moment som endast sker en gång per 

utleveranstillfälle oavsett hur många lastpallar som ska leverareas. Tabell 4 representerar 

den tidsåtgång som är beroende av utleveransens storlek, då tiden påverkas av hur många 

lastpallar som levereras.  Den genomsnittliga genomloppstiden per lastpall var 22 minuter 

och 39 sekunder och mediantiden 22 minuter och 5 sekunder, om bara den beroende tiden 

studeras. Den mest tidskrävande aktiviteten var etikettering som i genomsnitt tog 9 minuter 

och 4 sekunder och hade en mediantid på 8 minuter och 3 sekunder.  

 

Tabell 3:  

Tabell över moment som sker en gång per utleveranstilfälle 

Mättillfälle  Förberedelser Avrapportering Totalt 

1 00:13:32 00:31:24 00:44:56 

2 00:14:12 00:34:23 00:48:35 

Totalt 00:27:44 01:05:47 01:33:31 

Medel 00:13:52 00:32:53 00:46:46 

Median 00:13:52 00:32:53 00:46:46 

Not: Mättillfälle 1 är resultatet av den första mätningen och mättillfälle 2 är resultatet för 

den andra mätningen. Notera även att medeltalet och medianen blir den samma eftersom att 

det endast finns två mätetal. 
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Tabell 4: 

Tabell över moment som sker för varje levererad lastpall 

Pall- 

nummer 

Plocka 

lastpall i kyl 

Banda 

lastpall 

Etikettering 

 

Plasta  

lastpall 

Transport Totalt 

1 0:05:55 0:02:46 0:06:17 0:05:51 0:01:23 0:22:12 

2 0:05:32 0:02:59 0:07:39 0:04:42 0:01:06 0:21:58 

3 0:05:05 0:02:46 0:07:51 0:04:26 0:01:34 0:21:42 

4 0:05:49 0:02:21 0:07:05 0:03:45 0:01:21 0:20:21 

5 0:05:21 0:06:04 0:12:37 0:03:07 0:01:15 0:28:24 

6 00:06:32 00:02:52 00:07:18 00:03:04 00:00:51 0:20:37 

7 00:05:40 00:02:40 00:10:23 00:02:47 00:00:59 0:22:29 

8 00:05:33 00:02:42 00:08:15 00:02:42 00:00:59 0:20:11 

9 00:05:02 00:03:00 00:10:46 00:03:23 00:01:01 0:23:12 

10 00:05:55 00:02:43 00:12:29 00:03:13 00:01:00 0:25:20 

Totalt 00:56:24 00:30:53 01:30:40 00:37:00 00:11:29 3:46:26 

Medel 0:05:38 0:03:05 0:09:04 0:03:42 0:01:09 0:22:39 

Median 0:05:37 0:02:46 0:08:03 0:03:18 0:01:03 0:22:05 

Not: Pallnummer 1-5 är resultatet av den första mätningen och pall 6-10 är resultatet för 

den andra mätningen. Enstaka mätvärden som skiljer sig från mängden påverkades av 

externa faktorer. 

 

4.4. Prioritering för vidare förbättringsarbete 

För att analysera insamlade data skapades ett paretodiagram över tidsåtgången för moment 

beroende av leveransens storlek. Moment oberoende av leveransens storlek avgränsades vid 

tillfället från vidare analys på grund av att ett nytt datasystem beställts och bedömdes 

beröra förberedelser och avrapportering.  Etikettering stod för 39% av tidsåtgången, plocka 

lastpall i kyl stod för 27%, plasta lastpall stod för 16%, banda lastpall stod för 13% och 

transporten stod för 5%. Tillsammans stod etikettering och plocka lastpall för 66% av den 

totala tiden och valdes därför som prioriterade moment i processen för utleveranser att 

förbättra ur ett effektivitetsperspektiv. Paretodiagram presenteras i figur 17. 
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Figur 17: Paretodiagram över mätdata från tabell 4 

 

4.5. Utveckling av lösningarna för etikettering och plocka lastpall i kyl  

För att komma vidare i förbättringsarbetet behövdes problemlösningarna till områdena 

etikettering och plocka lastpall i kyl som kom fram vid fokusgruppsmötet analyseras 

djupare. Lösningar från träddiagrammet användes som grund för utveckling av lösningarna. 

Med hjälp av den nya informationen som studenterna fått genom att systematiskt arbeta 

med framtagandet av förbättringsområdena motiverades lösningsförslagen till följande:   

 

Större datum på kartongerna: Datummärkningen som i dagsläget sitter på kartongerna 

är små och svåra att tyda för medarbetare inom logistikavdelningen. Med tanke på 

FIFU-systemet är datummärkningen en viktig del i värderingen av vilka kartonger 

som ska lastas på lastpall och skickas. Ett större datum på kartonger skulle öka 

tydligheten och förenkla arbetet i momentet som i processen kallas för att plocka 

lastpall i kyl. Vid momentet etikettering skrivs också den befintliga 

datummärkningen på en annan etikett som sedan klistras över den befintliga etiketten. 

Även i detta moment skulle datummärkning i större format förenkla arbetet.  
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En möjlig förbättring som skulle medföra att datumet blir större på varukartongerna 

som levereras ifrån produktionen är att de istället för att sätta en bottenetikett på 

varukartongerna, skriver, alternativt stämplar, ett datum direkt på varukartongen som 

är större än datumet som sätts idag.  

 

Plockhylla i annan kyl: I dagsläget finns lösa dosor i kylen på grund av att vissa 

beställningar görs i ojämna antal eller att produktionen i slutet av dagen inte 

producerar hela varukartonger. Lösa produkter försämrar strukturen i kylen och har i 

dagsläget ingen given plats. Ett sätt att få en struktur på lösa produkter skulle vara att 

samla dem en enskild kyl som valts att kallas för plockhylla. Plockhyllan skulle 

kunna förvaras utanför den huvudsakliga varukylen. Det skulle både innebära bättre 

struktur i varukylen om det endast finns hela varukartonger där, samtidigt som 

plockandet av småordrar skulle bli smidigare om plockhyllan var placerad närmare 

packbordet.  

 

Tydligare struktur på artiklar i kylen: Ett stort antal olika produkter lagras i varukylen 

som har en begränsad yta. Strukturen i varukylen har potential att bli bättre och 

upplevs idag som rörig. Exempel är tydligare markeringar för vart olika produkter ska 

placeras vilket skulle förenkla för medarbetare genom en större tydlighet i vart olika 

produkter är placerade.  

 

Bygga ut kylen: Dagens sortiment har fler produkter än vid byggnationen av kylen 

vilket har skapat en rörig struktur på grund av platsbristen, vilket minskar den 

visuella tydligheten i varukylen. En lösning för att skapa förutsättningar för en 

tydligare struktur skulle vara en utbyggnad av den befintliga kylen. Det finns i 

dagsläget plats för att bygga ut kylen på befintlig plats vilket gör lösningen möjlig.  

 

Flytta etiketteringsmomentet: Med dagens sätt att arbeta inom processen för 

utleveranser fästs nya etiketter på cirka 60–80% av alla kartonger som levereras. 

Arbetet med etikettering är det mest tidskrävande momentet inom processen för 

utleveranser och kan beskrivas som dubbelarbete.  
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En möjlig lösning för att effektivisera processen är att fästa etiketterna innan 

kartonger placeras i varukylen. En förflyttning av aktiviteten skulle eliminera det 

mest tidskrävande momentet i delprocessen utleveranser. Ett möjligt sätt att flytta 

etiketteringen är att fästa etiketterna som SMD har krav på redan i delprocessen 

produktion där de idag etiketterar på ett annat sätt. Detta skulle medföra att 

logistikpersonalen i kittningen till produktionen skriver ut färdigtryckta etiketter till 

de produkter som ska produceras med rätt datum, samt att produktionen fäster 

streckkodsetiketten på alla varukartonger istället för att etikettera som de gör i 

dagsläget i delprocessen produktion. Detta skulle innebära att alla varukartonger som 

produceras behöver etiketteras på samma sätt, vilket kan vara ett eventuellt hinder. 

Skulle aktiviteten flyttas till ett tidigare skede av huvudprocessen skulle det även öka 

storleken på datumet på varukartongerna i varukylen vilket skapar en visuell tydlighet 

för aktiviteten plocka lastpall i kyl. En förutsättning för lösningen är att 

effektivitetsproblemet inte flyttas till en annan delprocess. 

 

Skapa visuellt system för etikettrullar: Etiketter som fästs på varje kartong tas från 

färdiga rullar som ligger samlade på en hylla intill varukylen. Strukturen är möjlig att 

förbättra för att göra det enklare att hitta rätt etikettrulle vid etiketteringen. Ett sätt att 

skapa en tydligare struktur för rullarna är att till exempel hänga dem på krokar som är 

märkta med respektive produktnamn. Ett tydligare visuellt system för rullarna skulle 

skapa större tydlighet i arbetet och i slutändan påverka effektiviteten i en positiv 

riktning.  

 

Införa datumstämpel: Vid etikettering skrivs datumet för hand och är ett tidskrävande 

moment. En risk finns också att fel datum skrivs eller att datumet skrivs på ett 

otydligt sätt eller i fel ordningsföljd. Att införa en datumstämpel skulle innebära 

tidsbesparing men också minimera risken för felskrivning.  
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4.5.1. Prioritering av lösningar 

För att kunna prioritera vilken av de möjliga lösningar som skulle vara mest effektiv att 

implementera fördes problem och lösningar in i en bedömningsmatris. Matrisen presenteras 

i figur 18. Lösningarna behandlades en i taget och värderades efter om den ansågs lösa 

problemet till stor del, delvis eller om skillnaden skulle vara försumbar. Förslaget som gick 

ut på att flytta etiketteringen inom huvudprocessen ansågs vara den lösningen som skulle 

generera den största förbättringen inom processen för utleveranser där den fick 102 poäng i 

relation till den efterkommande som fick 45 poäng. Ett beslut togs om att gå vidare med 

förslaget att flytta etiketteringsaktiviteten.  

 

 
Figur 18: Matrisdiagram över möjliga lösningar kopplat till problemen som identifierades i 

fokusgruppsmötet 
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4.5.2. Det valda lösningsförslaget 

Lösningsförslaget att flytta momentet etikettering från delprocessen utleveranser skulle 

påverka två andra processer, som visualiseras i figur 19. Förflyttningen av momentet skulle 

medföra att logistikmedarbetarna i stödprocessen kittning skriver ut rätt antal etiketter med 

datum till den specifika produkten som ska produceras under nästkommande dag. 

Etiketterna levereras sedan till delprocessen produktion och ska ersätta de etiketter som 

fästs på varukartongerna i dagsläget. De två etiketterna som fästs på varukartongerna idag, 

ersätts med streckkodsetiketten som ska innehålla samma information som de tidigare 

etiketterna. Figur 20 visualiserar nuvarande etiketter och den etikett som enligt förslaget 

ska användas i framtiden.  

 

 
Figur 19: Lösningsförslagets påverkan på andra processer 

 

 
Figur 20: Byte av etiketter för varukartonger i delprocessen produktion 
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För att kontrollera hur stor skillnad det skulle göra att flytta etiketteringsprocessen samlades 

data in på hur många och stora utleveranser Gotlandssnus hade gjort för perioden 2017-01-

01 till 2018-03-28. Data samlades in separat för SMD samt för de övriga kunderna för att 

kunna beräkna hur stor andel av Gotlandssnus produkter som levereras till SMD. En 

sammanfattning av analyserade data presenteras i tabell 5. Tabellen är uppdelad i olika 

enheter eftersom enheten har en betydelse för hur många dosor som får plats i en kartong. 

Det totala antalet skickade varukartonger, uppdelat på kunderna SMD samt övriga kunder 

presenteras i figur 21 som visar hur stora kunderna är i relation till varandra. Resultatet 

visar att 69% av Gotlandssnus produkter levereras till SMD och 31% levereras till övriga 

kunder. 

 

Tabell 5: 

Hur mycket Gotlandssnus har levererat under perioden 2017-01-01 - 2018-03-28  

Skickas till Enhet Dosor Kartonger  

 

SMD 
10 stock 

5 stock 

Displaykartong 2x5 stock 

2 265 000 

53 600 

192 300 

11 325 

268 

1 282 

 

Övriga kunder 

10 stock 

5 stock  

Displaykartong 2x5 stock 

344 640 

804 085 

16 990 

1 723 

4 021 

113 

Totalt   3 676 615 18 732 

Not: Varukartonger som packas med 5 eller 10 stock rymmer 200 dosor, varukartonger som 

packas med displaykartonger rymmer 150 dosor. 
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Figur 21: Skickade varukartonger från Gotlandssnus för perioden 

 2017-01-01 - 2018-03-28   

 

För att gå vidare med lösningsförslaget behövdes ytterligare underlag för att bedöma nyttan 

av den ekonomiska besparingen. Information om kostnaden för olika etiketter samlades in 

via inköpsavdelningen. Orderstatistiken som presenteras ovan, visade att 69% av 

leveranserna gick till SMD och 31% skickades till övriga kunder. Tre varianter av etiketter 

användes inom organisationen och kallas för toppetikett, bottenetikett och 

streckkodsetikett. Priset för etiketterna är 12 öre, 6 öre respektive 17 öre. I tabell 6 

presenteras kostnaden för etiketter med dagens sätt att etikettera och tabell 7 visar 

kostnaderna om dem endast skulle etikettera med streckkodsetiketten till alla kunder. Skulle 

förbättringen implementeras skulle det leda till att kostnaderna minskar från 5560,51 kronor 

till 3184,44 kronor vilket motsvarar en besparing på 2376,07 kronor i kostnad för etiketter.  
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Tabell 6: 

Kostnader för etiketteringen som den ser ut idag 

Skickas till Etikettera med Kostnad för 

etikett i kronor 

Antal skickade 

kartonger 

Kostnad för skickade 

kartonger i kronor 

 

SMD 

Topp 

Bott 

Streckkod 

0,12 

0,06 

0,17 

12 875 

12 875 

12 875 

1 545 

772,50 

2 188,75 

Övriga 

kunder 

Topp 

Bott 

0,12 

0,06 

5 857 

5 875 

702,84 

351,42 

Totalt    5 560,51 

Not: Tabellen presenterar en teoretisk kostnad baserad på de utleveranser som gjorde för 

perioden 2017-01-01 - 2018-03-28. 

 

Tabell 7: 

Kostnader som det skulle se ut om förbättringen implementerades  

Skickas till Etikettera 

med 

Kostnad för 

etikett i kronor 

Antal skickade 

kartonger 

Kostnad för skickade 

kartonger i kronor 

SMD Streckkod 0,17 12 875 2 188,75 

Övriga kunder Streckkod 0,17 5 857 995,69 

Totalt    3 184,44 

Not: Tabellen presenterar en teoretisk kostnad om förbättringen implementeras baserad på 

de utleveranser som gjorde för perioden 2017-01-01 - 2018-03-28. 

 

4.5.3. Beräknad besparing 

Förutom besparingen av kostnaderna för etiketter görs även en besparing som ligger i 

huvudsyftet av att flytta etiketteringen som är att effektivisera delprocessen för 

utleveranser. En flytt av etiketteringsmomentet skulle innebära att aktiviteten helt 

elimineras från delprocessen för utleveranser. I dagsläget läggs det teoretiskt enligt den 

informationen studenterna samlat in cirka 45 timmar på etikettering under en period på 15 

månader.  
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Tiden är beräknad på att det i mediantid tar 8:03 minuter att etikettera en lastpall för 

logistikmedarbetarna samt att dem skickat 332 lastpallar under perioden 2017-01-01 till 

2018-03-28. De 45 timmarna på 15 månader skulle innebära att logistikmedarbetarna lägger 

cirka 3 timmar per månad på etikettering vilket på ett år skulle bli 36 timmar. De 36 

timmarna motsvarar en lönekostnad på 7380 kronor baserat på att logistikmedarbetarnas 

timkostnad inklusive sociala avgifter är 205 kronor timmen. Tabell 8 visar hur många 

timmar som skulle läggas på etikettering varje år om Gotlandssnus uppnår målet om 20% 

årlig ökad försäljning med dagens arbetssätt. Utöver att en ekonomisk besparing görs också 

en besparing av tid som kan användas för andra värdeskapande aktiviteter och förenkla 

resursplaneringen för Gotlandssnus. 

 

Tabell 8: 

Kostnadsutveckling för etiketteringsmomentet 

År Förbrukade timmar på etikettering Kostnad i kronor 
2017 36 7 380 
2018 43 8 815 
2019 52 10 660 
2020 62 12 710 
2021 75 15 375 
2022 90 18 450 
2023 107 21 935 
2024 129 26 445 
2025 155 31 775 
2026 186 38 130 

Not: Tiden för de förbrukade timmarna på etikettering beräknas utifrån den teoretiskt 

förbrukade tiden som utfördes under 2017 samt att den ökar med 20% varje år. 

Kostnaderna är beräknade baserat på att lönen inklusive sociala avgifter är 205 kronor 

timmen.  

 

4.6. Förankring av förbättring 

För att säkerställa att förbättringen var genomförbar i organisationen genomfördes 

intervjuer. Syftet var att identifiera vilka som påverkar eller påverkas av förändringen för 

att förankra att lösningen var genomförbar och hade stöd av organisationens medarbetare.  
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Intervjuer bokades in med medarbetarna från logistikavdelningen, produktionschefen, 

produktutvecklare, marknadschef och försäljningschef för att presentera lösningen och få 

feedback på om eventuella hinder fanns för att genomföra förändringen. Medarbetarna på 

logistikavdelningen ställde sig positiva till att testa om förändringen gav önskad effekt men 

hade önskemål om att behålla toppetiketten på grund av att den visuella tydlighet som den 

genererade. Produktionschefen såg kostnaden som den viktigaste faktorn och påtalade 

också att behovet av etiketter kan variera beroende på hur många enheter produktionen kan 

producera under en dag. Antalet driftstopp är den faktor som påverkar antalet producerade 

enheter vilket skapar svårigheter att skriva ut ett exakt antal etiketter på förhand.  

 

Produktutvecklaren påtalade vikten av att säkerställa att det inte fanns överenskommelser 

med kunderna som gjorde att förändringen inte var möjlig. För att ta reda på om 

överenskommelser med kunderna var ett hinder kontaktades marknadschefen och 

försäljningschefen. Förändringen presenterades och överenskommelser med kunderna 

visade sig inte hindra förändringen. Försäljningschefen påtalade också att förändringen 

skulle generera en minskning av stöldrisken under transporten eftersom att innehållet i 

produktkartongerna inte längre skulle gå att identifiera på samma sätt som vid dagens 

etikettering.  

 

4.7. Småskaligt test av etikettering utanför produktionen 

För att kontrollera att förbättringsförslaget fungerade i verkligheten genomfördes ett test av 

att skriva ut etiketterna med färdiga datum i en etikettskrivare. Testet genomfördes för att 

kontrollera hur lång tid det skulle ta att genomföra momentet varje dag när 

logistikpersonalen kittar inför nästkommande dag. Testet utfördes med hjälp av en 

medarbetare från logistikavdelningen som gick igenom de olika stegen som behövde göras 

för att kunna skriva ut etiketterna. I testet visade det sig att förändringen inte skulle 

underlätta effektiviteten då momenten skulle vara mer tidskrävande än nuläget. Problemet 

med att det tar lång tid att etikettera i delprocessen utleveranser ansågs då endast flyttas till 

stödprocessen kittning.  
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Ett annat hinder som påtalades av medarbetaren var att bedömningen av hur många 

etiketter som skulle skrivas ut skulle vara svår och leda till mer arbete eftersom det 

planerade utfallet av producerade enheter sällan stämde med verkligheten. För att 

kontrollera hur ofta den faktiska produktionen skiljde sig från den planerade valde 

studenterna att kontrollera uppgifterna med produktionschefen, som bekräftade att det som 

logistikmedarbetaren påtalade stämde. I cirka 90% av fallen blir den faktiska produktionen 

inte samma som den planerade, vilket är beroende av hur väl produktionen fungerar under 

dagen. I de flesta fallen produceras det mer än vad det planeras för, vilket gör att det blir 

problem med att skriv ut rätt antal etiketter, utan att få onödig kassation. Den ursprungliga 

lösningen på problemet med etikettering visade sig därför inte leda till en förbättring.  

 

När studenterna insåg att förbättringsförslaget inte skulle fungera som det var tänkt 

påbörjades ett arbete med att ta fram nya, men snarlika idéer till förbättringen. Studenterna 

tillsammans med logistikmedarbetarna kom då fram till tre nya förslag som även dem 

skulle innebära att etiketteringen flyttas till delprocessen produktion. De tre nya 

alternativen byggde på principen att ha färdiga etikettrullar i produktionen som kunde 

datummärkas på olika sätt. Det första sättet att datummärka var att skriva för hand, som det 

i dagsläget görs i delprocessen utleveranser. Det andra alternativet var att placera en 

bottenetikett med datumet ovanpå streckkodsetiketten. Det tredje alternativet för att 

datummarkera varukartongerna var att använda en datumstämpel.  

 

Ett fysiskt test genomfördes av de olika alternativen att etikettera av studenterna. Det första 

alternativet, att skriva datumet för hand ansågs dels vara tidskrävande men också en risk för 

felskrivning. Det andra alternativet att placera en bottenetikett på streckkodsetiketten visade 

sig fungera men upplevdes missvisande och skulle inte ha någon påverkan på datumets 

storlek i relation till dagsläget. Datummärkning med stämpel visade sig vara ett enkelt sätt 

för datummärkning och utseendet blev enhetligt oberoende av vem som utförde 

märkningen. Ett moment som tillkom var påfyllning av bläck i stämpeln men bedömdes 

inte behövas göras mer än enstaka gånger under ett år. Bedömning av de testade 

lösningsförslagen presenteras i tabell 9 med dess för- och nackdelar. Efter testet togs ett 

nytt beslut om att stämpling av datum var det alternativ som skulle testas i produktionen. 
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Tabell 9: 

Resultat av testade lösningar 

Lösning Fördelar Nackdelar 

Handskrivet datum -Datum kan 

skrivas stort och 

ökar därmed 

tydligheten. 

-Billigt. 

-Tar lång tid. 

-Risk för felskrivning. 

-Risk för att datum blir 

svårt att tyda. 

-Datum kan skrivas på 

olika sätt. 

 

Behåll bottenetiketten 

med datum 

-Liten förändring 

jämfört med 

dagens metod. 

-Minimal risk för 

felmärkning. 

-Går snabbt. 

-Litet datum 

-Måste förankras hos 

SMD 

-Ser inte professionellt ut. 

-Tillkommer text som 

kan vara missvisande. 

Stämpling av datum -Går snabbt 

- Utseendet blir 

standardiserat. 

-Ser professionellt 

ut. 

-Liten risk för 

felmärkning. 

-Billigt. 

-Bläck behöver fyllas på i 

stämpel.  

 

Not: Tabellen beskriver lösningarnas för- och nackdelar efter genomfört test. 
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4.7.1. Test av etikettering i produktionen 

För att göra ett verkligt test av det nya sättet att etikettera, med hjälp av datumstämpel, 

informerades produktionschefen som ställde sig positiv till att genomföra testet i 

produktionen. Studenterna och produktionschefen beslutade att testet skulle pågå under fyra 

arbetsdagar för att sedan göra en utvärdering tillsammans med berörda medarbetare. Efter 

genomfört test samlades produktionens medarbetare, produktionschefen och studenterna för 

att diskutera det nya sättet att etikettera. Studenterna redovisade vad som lagt grunden till 

förändringen för att skapa en större förståelse för produktionens medarbetare. De 

medarbetare som berörts av förändringen fick sedan ge feedback på hur den nya metoden 

fungerat och om det uppstått några hinder under testet. Den erhållna feedback som uppkom 

under mötet var önskemål om en tydlig rutin för vilket datum som ska stämplas på vilken 

kartong eftersom vissa produkter ska märkas med bäst före datum och andra med 

produktionsdatum. På grund av olika datummärkningar fanns också önskemål om att ha två 

datumstämplar för att förenkla arbetet och minska risken för felmärkning. Att topp-etiketten 

skulle bevaras även för framtiden var ett annat önskemål eftersom topp-etiketten skapar en 

tydlighet för medarbetarna internt på Gotlandssnus. Ett behov som framfördes från 

produktionschefen var att dagens produktunderlag behöver justeras för att förändringen ska 

vara genomförbar. Detta upplevdes inte som något hinder men ansågs nödvändigt på grund 

av förändringen. En ny rutin behöver skrivas för att stämma överens med det nya sättet att 

etikettera och tydliggöra vem som ansvarar för att etiketter finns utskrivna vid dagen start. I 

dagsläget finns inte färdiga etiketter för utskrift för alla produkter vilket gör att etiketter 

behöver skapas för de produkter som inte har en etikett för utskrift. Medarbetarna ansåg att 

den nya metoden för etikettering var genomförbar förutsatt att ovanstående önskemål gick 

att genomföra.  

4.7.2. Förändring i processen samt kostnader efter implementering 

Processens förändringar som presenteras i figur 19 stämmer inte längre överens med hur 

processen skulle se ut efter den testade förbättringen eftersom att förbättringsförslaget har 

förändrats. Processens förändring utifrån förbättringen som testades i produktionen 

presenteras i figur 22. Den stora skillnaden i processen, att etiketteringsmomentet 

elimineras, är fortsatt kvar.  
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Det som skiljer det nya förbättringsförslaget gentemot det som inte gick att implementera är 

att kittningen inte kommer att påverkas eftersom att nya etiketter inte behövs skrivas ut 

varje dag. Istället kan Gotlandssnus, när det behövs, skriva ut hela etikettrullar med 2000 

färdiga etiketter på en gång eftersom att datumet placeras efteråt. Etikettrullarna kan då, när 

dem inte används förvaras på samma sätt som de etiketterna som fästes innan i 

delprocessen produktion förvarades. Detta medför att etiketterna inte kommer behövas 

skrivas ut för varje dag utan kan göras vid behov.  

Kostnader för etiketter som presenteras i tabell 7 skiljer sig vid medarbetarnas önskemål 

om att behålla toppetiketten. En teoretisk kostnad för fortsatt användning av toppetiketten 

presenteras i tabell 10. 

 
Figur 22: Det testade lösningsförslagets påverkan 

 

Tabell 10: 

Kostnader om implementering införs med medarbetarnas önskemål 

Skickas till Etikettera 

med 

Kostnad för 

etikett i kronor 

Antal skickade 

kartonger 

Kostnad för skickade 

kartonger i kronor 

SMD 

 

Streckkod 

Topp 

0,17 

0,12 

12 875 

12 875 

2 188,75 

1 545 

Övriga 

kunder 

Streckkod 

Topp 

0,17 

0,12 

5 857 

5 857 

995,69 

702,84 

Totalt    5 432,28 

Not: Tabellen presenterar en teoretisk kostnad om förbättringen implementeras baserad på 

de utleveranser som gjorde för perioden 2017-01-01 - 2018-03-28.  
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5. Analys 

 

5.1. Kartläggning av processen 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 465) betonade vikten av att förstå en process innan ett 

förbättringsarbete kan genomföras och att det är mödan värt att systematiskt kartlägga 

processens olika beståndsdelar. Det första steget i förbättringsarbetet var att kartlägga 

Gotlandssnus huvudprocess för att förstå helheten. Bergman och Klefsjö (2012, s. 458) 

menade att ett företag kan liknas med ett nätverk av processer som sammanlänkats vilket 

gjordes tydligt när huvudprocessen ritades upp. Syftet med studien var att genomföra ett 

förbättringsarbete inom processen för utleveranser som enligt Egnells (1994, s. 36) sätt att 

bryta ner huvudprocessen kunde definieras som den sista delprocessen inom 

huvudprocessen på Gotlandssnus. För att skapa en helthetsbild över delprocessen för 

utleveranser gjordes en djupare kartläggning där alla moment observerades och länkades 

samman. Bergman och Klefsjö (2012, s. 465) påtalade att det sällan är meningsfullt att 

identifiera och undersöka allt inom en delprocess i minsta detalj. Input, output och 

processens olika moment och aktiviteter ansågs därmed mest relevant att kartlägga för att 

förstå processen innan ett förbättringsarbete kunde starta. Momentet etikettering utförs inte 

vid alla utleveranser. Under kartläggningen av processen framgick det att ca 60-80% av 

utleveranserna berördes av momentet och ansågs därför relevant att ta med i 

kartläggningen. 

 

Beståndsdelarna inom offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som värderingar, 

arbetssätt och verktyg (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 39). Två värderingar inom offensiv 

kvalitetutveckling är att skapa förutsättningar för delaktighet och att arbeta med processer. 

Medarbetarna inom logistikavdelningen som arbetar inom processen för utleveranser har 

involverats i arbetet med kartläggningen av processen för att få en kunna spegla bilden av 

det verkliga arbetet på ett sätt som medarbetarna också ansåg vara sann. Processkartor 

beskrivs som verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 

423) och har varit utgångspunkten för att kunna skapa en bild av nuläget. Därmed har 

värderingar och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling använts inom arbetet med att 

kartlägga huvudprocessen på Gotlandssnus och delprocessen utleveranser.  
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DMAIC är ett systematiskt sätt att arbeta med ständig förbättring likt PDSA-cykeln med 

liknande tankesätt (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 46-54). Kartläggningen av delprocessen 

för utleveranser kan liknas med definieringsfasen inom DMAIC eftersom syftet med 

kartläggningen var att skapa förutsättningar för att kunna definiera det problem som 

upplevdes av medarbetarna. Ur detta perspektiv kan också arbetssätt inom offensiv 

kvalitetsutveckling anses beröras inom kartläggningen av huvudprocessen och delprocessen 

för utleveranser.  

 

5.2. Identifiering av problem och lösningar 

Sörqvist och Höglund (2017, ss. 75-76) menade att fasen som kallas definiera inom 

förbättringsmodellen DMAIC grundar sig i att tränga in i och förstå det aktuella problemet. 

För att förstå och kunna definiera det aktuella problemet med processen för utleveranser 

anordnades ett fokusgruppsmöte tillsammans med medarbetarna som arbetar inom 

processen för utleveranser för att fortsätta att upprätthålla den delaktighet som Brajer-

Marczak (2014, s. 97) menade var en viktig faktor för att skapa engagemang och som 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 39) beskriver som en tydlig värdering inom offensiv 

kvalitetsutveckling. För att samla verbala data genomfördes en brainstorming tillsammans 

med medarbetarna där den verbala datan strukturerades likt det Bergman och Klefsjö 

(2012, ss. 486-487) bekriver som verktyget släktskapsdiagram. En tydlig majoritet av 

upplevda problem kunde relateras till processens brist på effektivitet. Moment inom 

processen beskrevs som tidskrävande och vissa moment beskrevs som bland annat 

dubbelarbete. Liker (2009, ss. 50-51) menade att processer kan effektiviseras genom att 

eliminera moment som inte skapar värde för den externa kunden som inom Lean kallas för 

slöseri. Jacobsen och Thorsvik (2014, ss. 43-45) beskrev effektivitet som ”graden av 

måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning” där arbetskraft och kapital beskrivs som 

resurser. Av de upplevda problemen inom processen för utleveranser gjordes bedömningen 

att resursanvändningen i form arbetskraft var högre än nödvändigt och viss grad av slöseri 

upplevdes ligga dold i processen. Resultatet av släktskapsdiagrammet tyder på att verktyget 

var tillämpbart för att komma vidare i definieringen av problemet inom processen för 

utleveranser.  
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I samband med att upplevda problem beskrevs inom processen för utleveranser 

formulerades också lösningsförslag. Träddiagram är ett verktyg för att bryta ner idéer eller 

problem och beskrevs av Bergman och Klefsjö (2012, s. 485) som ett av de sju 

ledningsverktygen för analys av verbala data. Verktyget användes för att strukturera idéer 

kopplade till upplevda problem för att ta vara på de lösningsförslag som diskuterats. 

Sörqvist och Höglund (2017, ss. 75-76) påtalade vikten av att inte spekulera kring orsakers 

lösningar utan menade att problem behöver analyseras djupare för att klarlägga det verkliga 

problemet. Därmed fanns behov av ytterligare datainsamling för att kunna definiera det 

verkliga problemet. 

5.2.1. Mätning av varaktigheten 

En hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling är värderingen om att basera beslut på fakta 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 39). Med utgångspunkt från de upplevda problemen som 

diskuterats med medarbetare inom organisationen ansågs en mätning av 

resursanvändningen behövas för att kunna definiera problemet i processen. Denscombe 

(2016, ss. 355-356) beskrev medianvärdet som mest lämpligt att använda vid fåtal 

mätvärden. Ett medelvärde kan påverkas av enstaka mätvärden som sticker ut och kan 

därför vara missvisande. En beslut togs om att medianvärdet skulle ses som det mest 

relevanta värdet för att göra en bedömning av tidsstudien eftersom att det fanns enstaka 

värden bedömdes missvisande på grund av yttre faktorer.  

 

Den tidsstudie som presenterats visade att momentet etikettering var det mest tidskrävande 

momentet och ett moment som också upplevdes vara ett problem av medarbetarna. Liker 

(2009, ss. 50-51) beskrev överbearbetning som onödiga åtgärder vilket leder till onödiga 

arbetsmoment som en av åtta huvudkategorier för slöseri. Momentet etikettering beskrevs 

som tidskrävande och dubbelarbete i det tidigare fokusgruppsmötet och bedömdes därmed 

vara ett problem som var värt att analysera djupare. DMAIC som tidigare beskrivits som ett 

systematiskt arbetssätt för ständig förbättring (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 423), hade 

vid tillfället berörts genom att problemet med processens effektivitet hade definierats. 

Baserat på problemet gjordes mätningar för att i ett senare skede kunna analysera både 

kvantitativa och kvalitativa data.  
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Värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling som att basera beslut på fakta och att arbeta 

systematiskt med ständiga förbättringar kan därmed anses vara berörda i momentet för 

mätning (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 423). Datainsamling beskrivs enligt Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 485) som ett av de sju förbättringsverktygen inom offensiv 

kvalitetsutveckling och har också använts vid observationen och mätning av processens 

varaktighet.  

5.2.2. Analys av insamlade data 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 240) beskrev paretodiagrammet som ett förbättringsverktyg 

inom offensiv kvalitetsutveckling och grundar sig på den så kallade 80-20-regeln. Det vill 

säga att ett litet felorsak kan svara för en stor del av det totala felet. Översatt till slöseri 

inom processen för utleveranser skulle detta kunna beskrivas med att ett moment kan stå för 

en stor del av det totala slöseriet. Med paretoprincipen som grund skapades ett 

paretodiagram av den insamlade datan som samlats in under observationen av processen. 

Etikettering visade det sig vara det mest tidskrävande momentet och bedömdes också vara 

möjligt att eliminera helt med ett annat sätt att etikettera. Om momenet skulle kunna tas 

bort skulle 39% av tidsåtgången inom processen för utleveranser elimineras. Bergman och 

Klefsjö (2012, ss. 240-242) menade att ett lämpligt sätt att gå vidare i problemlösningen är 

att fokusera på en åtgärd åt gången istället för att arbeta parallelt med flera lösningar. 27% 

av tidsåtgången inom processen visade sig vara momentet plocka lastpall. Ett upplevt 

problem inom momentet var att etiketternas datummärkning upplevdes vara för liten och 

därmed otydlig, vilket försvårade arbetet. Momentet bedömdes därför relevant att fortsätta 

analysera eftersom att de två problemen delvis relaterade till varandra. 

 

5.3. Val av lösning  

Bergman och Klefsjö (2012, ss. 492-494) beskrev matrisdiagrammet som ett 

ledningsverktyg för att analysera verbala data och passande för att koppla ihop problem 

som tagits fram genom släktskapsdiagram och lösningar som som framkommit i ett 

träddigaram. För att kunna värdera lösningar som tidigare framställts tillsammans med 

medarbetare inom processen för utleveranser på problemen etikettering och plocka lastpall i 

kyl användes matrisdiagrammet för att bedöma lösningarnas effektivitet.  



54 (65) 

 

Att flytta momentet etikettering bedömdes med stöd av matrisen vara den lösning som 

skulle vara mest effektiv och möjligen kunna eleminiera hela momentet. Att förstora 

datumet bedömdes också ha en betydande effekt på momentet plocka lastpall i kyl och 

uteslöts därmed inte som en möjlig lösning i förbättringsarbetet. Valda verktyg inom 

offensiv kvalitetutveckling visade sig därmed vara möjliga att använda för att på ett 

systematiskt sätt värdera lösningar och problem och därmed komma vidare i 

förbättringsarbetet.  

 

5.4. Test av lösning 

Att testa lösningar för att säkerställa sig om att önskat resultat verkligen uppnås är en viktig 

del i inom ett förbättringsarbete och görs under fasen förbättring enligt modellen DMAIC 

(Sörqvist och Höglund, 2017, s. 92). Att analysera risker och följdeffekter är också en del i 

testet av lösning för att säkerställa att en lösning inte skapar nya problem. Att flytta 

momentet etikettering var en lösning som innebar att förändringar av rutiner krävdes i en 

annan delprocess inom huvudprocessen på Gotlandssnus. Att flytta problemet och därmed 

inte uppnå en förbättring bedömdes vara en risk samt att eventuella kundkrav kunde 

påverka möjligheten att förändra etiketteringen. För att hantera riskerna kontaktades 

medarbetare för att ta reda på vilka som påverkar och påverkas av förändringen för att 

sedan presentera förändringen och dess möjliga effekter. Kundkraven visade sig inte 

påverka möjligheten till förändring medans det faktiska utförandet bedömdes kräva ett test 

med uppföljande utvärdering för att säkerställa genomförbarheten.  

 

Att genomföra åtgärder och lösningar är ett kritiskt moment inom ett förbättringsarbete och 

bör därför planeras omsorgsfullt (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 93). För att säkerställa att 

ett implementeringstest skulle gå att genomföra planerades testet tillsammans med 

produktionschefen på Gotlandssnus där beslut fattades om att testa en ny metod för 

etikettering. För att testa olika lösningsalternativ och hitta den bästa lösningen behöver 

olika alternativ jämföras med varandra (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 91). 
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En del i planeringen var att fysiskt testa olika metoder för att märka etiketterna med ett 

större datum som en kombination av de två lösningsförslag som tidigare valts ut som de 

mest efffektiva enligt matrisdiagrammet. För och nackdelar vägdes mot varandra vilket 

resulterade i en lösning där datumet stämplas i samband med att etiketten klistras på 

kartongen. 

 

Den nya metoden för etikettering testades sedan på utvalda produkter under fyra dagar där 

observationer av studenterna genomfördes samt utvärderades gemensamt med medarbetare 

inom produktionen, produktionschefen, kvalitetschefen och logistikmedarbetarna som 

arbetar inom processen för utleveranser. Utvärderingen resulterade i några utvecklande 

förslag som skulle göra den nya metoden för etikettering enklare för medarbetarna samt att 

underlag och rutiner var i behov av uppdatering för att en fullskalig implementering skulle 

vara möjlig. Enstaka medarbetare gav konstruktiv feedback på testet medans majoriteten 

inte uttryckte någon åsikt kring den nya metoden. Sörqvist och Höglund (2017, s. 93) 

beskrev människors beteenden och attityder som en viktig del av en förbättring eftersom 

förbättringsåtgärder oftast påverkar medarbetares arbetssituation. Ett tidigare invant 

arbetssätt kan vara tryggare eftersom att människor i sin natur är något konservativa och 

kritiska till förändringar. Olika inställningar kan dock finnas och några kan vara mer 

förändringsbenägna än andra. Att majoriteten av medarbetarna inte uttryckte någon åsikt 

kring testet kan tyda på ett visst motstånd till förändringen. Sörqvist och Höglund (2017, s. 

94) betonade vikten av delaktighet som en nyckel till att påverka människor på ett positivt 

sätt. Att skapa förutsättningar för delaktighet är en av hörnstenarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 423) som också styrker behovet av att 

involvera medarbetarna i utformningen av den nya etiketteringsmetoden. Ett större fokus på 

medarbetarnas delaktighet hade möjligen kunnat påverka viljan att påverka förändringen 

och givit ett större underlag till en fullskalig implementering. 
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Sveningsson och Sörgärde (2014, s.11) betonade vikten av att förankra förändringar i alla 

led för att minska motståndet och därmed undvika att organisationen går tillbaka till det 

ursprungliga sättet att arbeta. Grafström et al. (2017, s. 493) menade att upptiningsfasen är 

viktig för att skapa en positiv inställning till att genomföra förändringen och slutligen 

standardisera den i den så kallade nedfrysningsfasen. Att majoriteten av medarbetarna inte 

valde att ge någon feedback på förändringen skulle kunna tyda på att förändringen inte var 

tillräckligt förankrad hos medarbetarna i produktionen och att ett större fokus kunde ha 

lagts i upptiningsfasen. 

5.5. Den nya processen 

Förslaget att flytta momentet etikettering visade sig vara möjligt att genomföra enligt testet 

som genomfördes. Det fanns inga externa kundkrav som hindrade förändringen vilket 

gjorde att momentet som upplevdes som dubbelarbete och visade sig vara det mest 

tidskrävande momentet kunde elimineras likt det som inom Lean kallas slöseri (Liker, 

2009, ss. 50-51). Jacobsen och Thorsvik (2014, ss. 43-45) beskrev resurserna kapital och 

arbetskraft som mått på effektivitet. Den faktiska besparingen blev enligt beräkningarna en 

liten besparing och skulle ur ett ekonomiskt perspektiv inte påverka organisationens utgifter 

på ett märkbart sätt i dagens läge. En liten besparing skulle därmed kunna vara en 

anledning att inte implementera förbättringsförslaget. Gotlandssnus har en målsättning om 

att öka sin försäljning med 20% årligen de kommande åren vilket å andra sidan gör att den 

föreslagna förbättringen skulle kunna förebygga ökad resursförbrukning av arbetskraft i 

framtiden vilket tyder på att förbättringen skulle kunna genomföras i ett förebyggande 

syfte. Bergman och Klefsjö (2012, s. 39) beskrev syftet med värderingar, arbetssätt och 

verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling med att aktivt arbeta för att förebygga, förändra 

och förbättra organisationens och dess processer för att hålla en hög kvalitet med lägsta 

möjliga resursförbrukning. Detta tyder på att en implementering av förbättringen går i linje 

med offensiv kvalitetsutveckling.  
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Att sätta kunden i centrum är den mest centrala värderingen inom offensiv 

kvalitetsutveckling där det är av stor vikt att sätta sig in i kundens perspektiv (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 40). En målsättning om ökad försäljning kommer sannolikt innebära flera 

leveranser för Gotlandsnus och mer resurser skulle sannolikt förbrukas för att hinna 

etikettera med dagens process. Den föreslagna förändringen skulle därför kunna minska 

risken för ökad resursförbrukning i form av arbetskraft med en effektivare delprocess för 

utleveranser. Feedback från testet och studenternas observation av den nya metoden för 

etikettering visade på en oförändrad resursförbrukning inom produktionen vilket också 

tyder på att förbättringen kan vara värd att implementera fullskaligt. Sanchez och Blanco 

(2014, ss. 987-988) menade att ständiga förbättringar inte kan ses som ett enskilt projekt, 

utan något som är ständigt pågående med fokus på delaktighet. Oavsett implementering 

tyder detta på att fortsatt förbättringsarbete är nödvändigt inom den studerade processen 

och för Gotlandssnus som helhet. 
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6. Diskussion 

Studien har utgått från medarbetare på Gotlandssnus upplevda problem inom området 

utleveranser med syftet att genomföra ett förbättringsarbete. Studien har undersökt i vilken 

ordning olika moment är sammanlänkade och hur arbetet kan beskrivas utifrån ett 

processperspektiv. Genom kvalitetstekniska verktyg har problemet definierats och 

lösningar värderats. Vidare har de mest lämpade lösningsförslagen testats av medarbetare 

för att undersöka om förbättringsåtgärderna varit möjliga att implementera rent praktiskt 

samt vilka möjliga fördelar och nackdelar som upplevts under genomförandet.  

 

Studien har bidragit med ett förbättringsförslag som är möjligt att implementera på 

Gotlandssnus. Studien har också visat på att värderingar från offensiv kvalitetsutveckling 

har varit nödvändiga för det systematiska förbättringsarbetet. Kvalitetsverktyg inom 

offensiv kvalitetsutveckling har varit möjliga att tillämpa i arbetet och skapat 

förutsättningar för att definiera, mäta, analysera och föreslå en förbättring på Gotlandssnus.  

Att tillämpa arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling som DMAIC eller PDSA tycks 

vara lämpligt för att genomföra förbättringsarbetet systematiskt men verkar inte vara 

kopplat till ett enskilt arbete vilket styrker teorin om att det kräver ett mer långsiktigt arbete 

och ett helhetsgrepp som involverar hela organisationen. 

 

Tidigare forskning kring enskilda och likvärdiga förbättringsarbeten tycks vara sällsynta. 

Tidigare forskning kopplat till förbättringsarbete tyder på att ständiga förbättringar inte kan 

ses som enskilda projekt utan snarare som en ständigt pågående process. Studien visade att 

ett enskilt förbättringsarbete genererade ett förslag på förbättring med möjlighet till 

implementering. Fler upplevda problem och möjliga lösningar identifierades och 

prioriterades bort vilket tyder på möjlighet till fortsatt förbättringsarbete. Medarbetares 

delaktighet har i tidigare forskning visat sig vara viktigt för att skapa engagemang i 

organisationen. Medarbetares engagemang till förändringen upplevdes till viss del som låg 

och kan hänga samman med bristande delaktighet.  
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Att systematiskt förbättringsarbete baserat på värderingar, arbetssätt och verktyg från 

offensiv kvalitetsutveckling eller likvärdiga förbättringsprogram som Lean och Six Sigma 

genererar i minskad resursförbrukning tycks hänga samman med studien. Studien visade att 

förbättringsarbetet skulle generera mindre besparingar på kort sikt och ha större effekt på 

längre sikt vilket styrker teorin om att ständigt förbättringsarbete handlar om att förebygga 

snarare än att kontrollera och reparera brister. Upplevda problem inom processen för 

utleveranser har lösts på ett teoretiskt sätt genom analys av kvalitativa och kvantitativa data. 

Lösningar har sedan testats praktiskt för att kunna göra vidare bedömning av 

genomförbarheten. Ett konkret lösningsförslag baserat på teoretiskt grund och praktiska 

tester har genererat ett förbättringsförslag. En fullskalig implementering har inte 

genomförts då detta inte ansågs möjligt inom studiens omfattning.  

 

Innan genomfört förbättringsarbete upplevdes Gotlandssnus ha haft ett större fokus på 

produktkvalitet men ännu inte utvecklat ett synsätt där kvalitetsarbetet behöver genomsyra 

hela organisationen. Genomfört förbättringsarbete skulle därmed kunnat skapat en ökad 

förståelse för att kvalitet är ett vidare begrepp och att förbättringsarbete är en ständigt 

pågående process. En värdering som att basera beslut på fakta, systematiska arbetssätt som 

DMIAC eller PDSA samt använda analysverktyg skulle därmed kunna skapat en grund för 

att i framtiden kunna utforma ett eget kvalitetsledningssystem på Gotlandssnus. Det första 

steget i förbättringsarbetet var att kartlägga huvudprocessen samt den delprocess som 

studerades. En grund kan därmed anses ha skapats för att fortsätta kartlägga processerna 

och därmed skapa en gemensam bild av huvudprocessen för hela organisationen. Att ha en 

gemensam bild av processernas olika moment och aktiviteter skulle kunna skapa 

förutsättningar för fortsatt förbättringsarbete där värderingar, arbetssätt och verktyg är 

tillämpbara. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att genomföra ett förbättringsarbete och steg från det systematiska 

arbetssättet DMAIC har varit ett stöd för arbetet. Eftersom att problemet med processen för 

utleveranser inte var känt sedan innan fanns behov av att definiera problemet.  
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Observationer av arbetet upplevdes som en relevant metod för att kartlägga processen och 

först och främst skapa en bild av nuläget. Att involvera medarbetarna genom ett 

fokusgruppsmöte gav sedan en tydlig bild av det upplevda problemet där släktskapsdiagram 

och träddiagram var till hjälp för att behandla den kvalitativa data som samlades in. 

Därmed skapades möjlighet till att definiera problemet. En alternativ metod som 

diskuterades var att genomföra en enkät. Om en enkät hade varit en metod som skapat ett 

annat resultat är dock svårt att bedöma. 

 

Att göra mätningar av tidsåtgången var en metod som användes för att mäta tidsåtgången 

för processens olika moment. Arbetskraft som resursåtgång ansågs mest relevant att mäta i 

tid och bedömdes vara väl fungerande för att angripa problemet med ett faktabaserat 

underlag. För att behandla kvantitativa data skapades ett paretodiagram för att skapa en 

överblick av resursåtgången och skapa möjlighet för att avgränsa arbetet till ett prioriterat 

område. Ett alternativ hade varit att behandla alla upplevda problem och föreslagna 

lösningar vilket troligen givit ett resultat som varit mer övergripande. Den valda metoden 

genererade istället ett mer specifikt förbättringsförslag baserat på de största problemen. 

 

Efter att insamlade data analyserats genomfördes förbättringsfasen. För att ta reda på 

genomförbarheten av lösningen skapades behov av att samla ny information som 

inköpspriser, statistik över utleveranser och externa kundkrav. Att samla ny information i 

detta skede var ett kritiskt moment som med att annat utfall hade kunnat visat på att 

förbättringen inte var värd att gå vidare med. Testet av den ursprungliga lösningen visade 

sig inte vara genomförbar och alternativa metoder testades som ledde till att en 

genomförbar lösning identifierades. Metoden för att identifiera lösningar visade sig vara 

betydelsefull eftersom att olika lösningsförslag kunde kombineras med varandra för att hitta 

en ny lösning till problemet. 
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Semistrukturerade intervjuer genomfördes med medarbetare som bedömdes besitta 

information om den tilltänka lösningens påverkan på externa kundkrav. Intervjuerna visade 

sig vara värdefulla då lösningsförslaget också bedömdes minimera stöldrisken av varor 

samt att testets genomförbarhet kunde säkerställas. I slutskedet testades lösningen i den 

tilltänka miljön av medarbetare och observerades av studenterna. Lösningen visade sig vara 

genomförbar och den feedback som erhölls av efterföljande fokusgruppsmöte skapade 

underlag till en handlingsplan för fullskalig implementering. Förankringen av testet hade 

kunnat gjorts på ett annorlunda sätt genom att tydliggöra syftet för medarbetare inom 

produktionen vilket möjligen kunnat skapa ett större engagemang för testet och ett större 

underlag till handlingsplanen. 
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7. Slutsatser 

 

7.1. Hur kan processen för utleveranser förbättras? 

Studien har genom systematiskt förbättringsarbete genererat i ett förslag på förändring som 

testats under fyra dagar. Huvudprocessen och delprocessen utleveranser har kartlagts samt 

möjliga lösningar har värderats med utgångspunkten att minska slöseri av resurser. Att ta 

bort momentet etikettering inom processen för utleveranser och anpassa den huvudsakliga 

etiketteringen efter ett externt kundbehov anses vara en nödvändig förändring för att 

generera en förbättring.  

 

För att en implementering i full skala ska vara möjlig behöver följande aktiviteter 

fastställas: Gotlandssnus behöver ta ett beslut om toppetiketten enligt önskemål från 

medarbetarna ska vara kvar eller inte. Produktunderlag samt rutiner behöver uppdateras om 

hur etiketterna ska fästas samt datummarkeras. En ny rutin behöver även skapas över vem 

som bär ansvaret att etiketterna som behövs för kommande produktion finns färdiga och att 

det finns tillräckligt många. Utöver nya och uppdaterade rutiner behöver Gotlandssnus även 

köpa in en extra datumstämpel som kan användas när två olika datum behöver sättas i 

produktionen.  

 

7.2. Leder föreslagna åtgärder till en förbättring? 

Den ekonomiska besparingen skulle på kort sikt vara försumbar för Gotlandssnus. Om 

Gotlandssnus fattar beslutet att endast etikettera med streckkodsetiketten kommer 

kostnaden bli 3184,44 kronor per år baserat på nuläget. Skulle Gotlandssnus istället välja 

att implementera förslaget men där lägga till toppetiketten enligt önskemålet från 

medarbetarna skulle kostnaderna bli 5432,28 kronor per år. Kostnaderna skulle oavsett 

förändring inte bli högre än de kostnader som Gotlandssnus har idag. Kortsiktigt skulle 

förbättringen också minska dubbelarbete för den interna kunden inom avdelningen logistik 

men inte påverka den externa kunden. Samtidigt görs en direkt besparing för 

logistikmedarbetarns lön om etiketteringsmommentet elimineras.   
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Utifrån de uttalade tillväxtmål som Gotlandssnus har skulle en implementering leda till en 

förbättring också på lång sikt. Sannolikt skulle förbättringen minska risken för en ökad 

resursförbrukning vid en årlig ökad försäljning på 20%. Med andra ord skulle en fullskalig 

implementering ha en förebyggande effekt mot ett ökat resursslöseri i processen för 

utleveranser. En utebliven implementering skulle sannolikt kräva reaktiva åtgärder i 

framtiden. 

 

7.3. Hur kan värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling 

tillämpas i förbättringsarbetet? 

Förbättringsverktyg och ledningsverktyg inom offensiv kvalitetsutveckling har använts 

under förbättringsarbetet för att analysera kvalitativa och kvantitativa data vilket har 

genererat ett förslag på en förbättringsåtgärd. Arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling 

tycks vara svåra att tillämpa under ett enskilt förbättringsarbete och behöver tillämpas 

långsiktigt och förankras i hela organisationen.  

 

Värderingar som att sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för 

delaktighet, arbeta med ständiga förbättringar och utveckla ett engagerat ledarskap tycks 

vara nödvändigheter för att ett förbättringsarbete ska lyckas. Bristande delaktighet 

bedömdes påverka medarbetarnas inställning till förändring och bekräftade vikten av att 

väcka intresset för förändring för att motverka motståndet till förändring.  

 

7.3. Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Studien lämnas över som ett underlag för beslut om fullskalig implementering. Ett fortsatt 

arbete efter avslutad studie är därmed att utvärdera om momentet etikettering ska tas bort 

från processen för utleveranser och den nya metoden för etikettering ska standardiseras i 

produktionen. Studien genererade upplevda problem och möjliga lösningar som inte togs 

vidare för djupare analys vilket har skapat förutsättningar för fortsatt förbättringsarbete med 

processen för utleveranser. Gotlandssnus har i dagsläget inget uttalat ledningssystem med 

värderingar, arbetssätt och verktyg för sitt kvalitetsarbete.  
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Metoder för datainsamling, dataanalys och kartläggning av organisationens processer har 

skapat en grund för fortsatt systematiskt förbättringsarbete. Ett behov av fortsatt 

kartläggning av organisationens delprocesser finns för att skapa en helhetsbild och en grund 

för fortsatt arbete. 
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