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Abstract 

Purpose 

The purpose of the study is to identify improvement opportunities in the material planning 

deviation management process and propose improvements for how they can work process-

focused in preventing, managing and following up deviations. 

Problem Description 

In August 2017, the company launched a new generation of products for the truck market. Prior to 

the introduction, the material supply process was well established with a defined standard mode. 

In conjunction with the introduction of the new generation of products, the number of articles 

doubled in the production process, new suppliers and material flows were introduced which put 

new demands on the logistics function and material planning to provide production with materials 

“just-in-time”. The changes meant disturbances in normal conditions through increased variability 

and new causes of deviations. In order to be able to work process-focused, the problem needs to be 

visualized and identified so that a deviation management process can be adapted to the new 

conditions. 

Theory 

In order to propose improvements for how the material planning function can work process-focused 

to prevent, handle and follow up deviations, the study is based on the theory of offensive quality 

development. Offensive quality development is a system of principles, working methods and tools 

that can help organizations through application create increased external and internal customer 

satisfaction (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 423). 

Method 

The report is a qualitative case study that focuses on a specific process, dealing with deviations, a 

disturbance in the normal state of the material supply process. The deviation management process 

is complex and require a view from different perspectives, case studies provide the opportunity to 

determine complexity and investigate relationships in processes. A qualitative and quantitative data 

collection has been conducted with the data collection methods observation, interview and 

document studies. In addition, collected data has been analysed through process mapping and 

quality technical tools. 

Results 

It is difficult to identify, derive and follow up deviations to internal or external fault causes. A 

deviation without clear or identifiable cause of error is difficult to attack correctly with tools and 

methods to eliminate it. There are no conditions for working preventive regarding material 

deviations, a prerequisite for a functioning deviation process. Because the internal reports are 

deemed less useful at preventive and proactive work, the material planning should develop 

working methods to help employees in the daily work. The students present a tool based on 

FMEA, a technical tool used to define, identify and eliminate known and potential errors or 

problems in a system or a process before it reaches the customer. 

Conclusions 

The description of the present situation identifies problems in communicating and implementing 

the organization's production system. Material planning is a support process and is part of the core 

process of the organization, but in the core process, it is not all functions that work according to all 

the principles of the production system. The longer from the main process, production, the 

department becomes less identifiable and tangible becomes the production system. 

Keywords: automotive industry, deviation, deviation management, FMEA, lean production, 

material, material supply, material planning, prevention 

Sammanfattning 



Sammanfattning 

Syftet med studien är att identifiera förbättringsmöjligheter i materialplaneringens 

avvikelsehanteringsprocess och föreslå förbättringar för hur de kan arbeta processfokuserat med 

att förebygga, hantera och följa upp avvikelser. I augusti 2017 lanserade företaget en ny generation 

produkter till lastbilsmarknaden. Före introduktionen var materialförsörjningsprocessen 

väletablerad med ett definierat normalläge.   I samband med introduktionen fördubblades mängden 

artiklar i produktionsprocessen, nya leverantörer och materialflöden introducerades vilket ställde 

nya krav på logistikfunktionen och materialplaneringen att förse produktion med material just-in-

time. Förändringarna innebar störningar i normalläget genom ökad variation och nya felorsaker till 

avvikelser. För att kunna arbeta processfokuserat behöver problemet både visualiseras och 

identifieras för att en avvikelsehanteringsprocess ska kunna anpassas för de nya förutsättningarna.  

För att kunna föreslå förbättringar för hur materialplaneringen ska kunna arbeta processfokuserat 

med att förebygga, hantera och följa upp avvikelser baseras studien på teori om offensiv 

kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling är ett system bestående av principer, arbetssätt 

och verktyg som kan bidra till att organisationer genom tillämpning skapar ökad extern och intern 

kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423).  Rapporten är en kvalitativ fallstudie som 

fokuserar på en specifik process, att hantera avvikelser, en störning i normalläget av 

materialförsörjningsprocessen. Avvikelsehanteringsprocessen är komplex och kräver att den 

betraktas ur olika perspektiv, fallstudier ger möjlighet att reda ut komplexitet och undersöka 

relationer i processer. En kvalitativ och kvantitativ datainsamling har genomförts med 

datainsamlingsmetoderna observation, intervju och dokumentstudier. Vidare har insamlade data 

analyserats genom processkartläggning samt kvalitetstekniska verktyg. 

Resultatet av studien visar att det är svårt att identifiera, härleda och följa upp avvikelser till interna 

eller externa felorsaker. En avvikelse utan tydlig eller identifierbar felorsak är svår att angripa med 

rätt verktyg och metoder för att eliminera den. Det saknas förutsättningar för att arbeta 

förebyggande med materialavvikelser, en förutsättning för en fungerande 

avvikelsehanteringsprocess. Efter genomförda dokumentstudier bedöms de interna dokumenten 

som mindre användbara vid förebyggande arbete, materialplaneringen bör därför utveckla 

arbetssätt för att hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet. Författarna presenterar ett verktyg 

baserat på FMEA för att materialplaneringen ska kunna definiera, identifiera och eliminera kända 

och potentiella fel eller problem i materialförsörjningsprocessen. 

Materialplaneringens arbete är en stödprocess till produktionsprocessen. Beskrivningen av nuläget 

identifierar problem som relaterar till implementeringen av organisationens principdrivna 

produktionssystem inom stödprocesserna. Materialplaneringensfunktionen tillämpar inte samtliga 

principer i produktionssystemet. 

 

Nyckelord: avvikelse, avvikelsehantering, fmea, fordonsindustrin, förebyggande, lean production, 

material, materialförsörjning, materialplanering, offensiv kvalitetsutveckling, riskanalys 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Kvalitet avser värdet av egenskaper på varor och har alltid varit en viktig faktor för kunder 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 19). Företag som innovativt och systematiskt arbetar med offensiv 

kvalitetsutveckling når ofta stora framgångar. Genom att integrera principer, arbetssätt och verktyg 

för ökad kvalitet kan företag främja sin marknadsposition, minska de interna kostnaderna och 

snabbare utveckla nya produkter. 

Under 1970-talet gav japanska företagsledare kvalitetsfrågor fokus, de utgick från kundernas behov 

och förväntningar och arbetade systematiskt med kvalitetsfrågor i alla led av produkt- och 

processutvecklingen. Japanska exportföretag lyckades därigenom erhålla internationell 

konkurrenskraft, och fordonsmarknaden i USA togs nästan helt över av japanska tillverkare. Många 

har försökt finna förklaringar till framgångarna, i svaren återfinns begrepp som Lean Production, 

statistisk processtyrning och just-in-time. Många av dagens tillverkningsfilosofier, tekniker och 

metoder har sitt ursprung i fordonsindustrin, på grund av hög efterfrågan på fordon och höga krav 

på teknisk utveckling (Liker, 2015, ss. 13-14). 

Transport- och fordonsindustrin är viktiga aktörer inom global handel och möjliggör tillgänglighet 

för världens företag att förflytta varor mellan länder (IRU, 2018). Den globala marknaden för 

lastbilar omsätter miljarder dollar årligen och tillväxten förväntas öka de kommande åren. Den 

fortsatt ökande efterfrågan på lastbilar är ett resultat av förbättringar inom infrastruktur för vägar 

och följer utvecklingen inom bygg- och logistiksektorn. Sannolikt ökar försäljningen av lastbilar 

även då behovet av transporttjänster ökar från e-handelssektorn (TechSci Research, 2017). 

Lastbilens flexibilitet innebär att producenter, företag och människor kan arbeta och leva nästan 

var som helst, vilket gör att lastbilen spelar en viktig roll i utvecklingen av länder (IRU, 2018). Den 

höga efterfrågan på lastbilar innebär att det fortfarande ställs höga krav på teknisk utveckling. 

Kraven ställs på kvalitet men också på att tillverkare har väl fungerande, stabila och etablerade 

processer för att behålla sin marknadsposition. 

I över ett sekel har det studerade företaget legat i framkant inom utveckling och tillverkning av 

transportlösningar på den globala marknaden. En av företagets viktigaste framgångsfaktorer är ett 

standardiserat modulbaserat produktsystem som utvecklats för att möta kundernas behov av 

flexibla produkter. Företagets lastbilsproduktion vägleds av ett principdrivet produktionssystem 

och företagskulturen främjar ständig innovation och eliminering av slöseri, två viktiga principer 

för att åstadkomma ökad effektivitet och för att utveckla arbetsmetoder. Produktionen är 

kundorderstyrd och är ständigt föremål för förbättring. Genom tillämpning av 

produktionssystemets principer kan företaget skapa effektiva och balanserade flöden som kan 

hjälpa företaget att förbättra sin kvalitet, produktivitet och därmed sin lönsamhet (Företaget, 2018). 

Företagets produktionsprocess är beroende av stödprocesser och resurser för att fungera effektivt. 

För att förse produktion med material krävs en välfungerande logistik. 

Materialplaneringsfunktionen är en viktig stödprocess med ansvar att förse produktion med 

material i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet. Arbetet kräver ständig övervakning av 

materialtillgång i produktion och tvärfunktionella relationer; internt inom organisationen och 

externt tillsammans med leverantörer. Att identifiera och förstå processer är det inledande steget 

för att arbeta processfokuserat, möjligheten begränsas främst av tid och resurser.  
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I alla processer uppstår variation och för denna studie innebär det avvikelser i 

materialförsörjningen.  Avvikelser är när material inte kan levereras i rätt tid, i rätt kvantitet och i 

rätt kvalitet. I en process är variation en indikation på förbättringsmöjligheter och 

avvikelsehanteringsprocessen kan betraktas som en ständig återkoppling på hur väl 

materialplaneringen tillgodoser och uppfyller kundens krav och behov på material. En 

välfungerande avvikelsehanteringsprocess är en förutsättning för stabil materialförsörjning och 

kräver ständigt förbättringsarbete där konsekvent mätning av prestanda kan bidra till ökad 

kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 223-224). 

1.2 Problembeskrivning 

I augusti 2017 lanserade företaget en ny generation produkter till lastbilsmarknaden. Före 

introduktionen var materialförsörjningsprocessen väletablerad med ett definierat normalläge. 

Genom tillämpning av kundorderstyrd produktion och just-in-time, som innebär att material ska 

finnas i produktion på rätt plats vid rätt tidpunkt, skapades balanserade och effektiva flöden (Liker, 

2015, ss. 44-45). Materialplaneringens ansvar att förse produktion med material innebär även att 

hantera avvikelser i processen. Avvikelser kan ses som variationer och dessa hanteras i 

materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess. Före introduktionen var avvikelsehanteringen 

anpassad efter de väl fungerande och etablerade flödena. De flesta felorsaker till variation var 

identifierade och eliminerade. Materialplaneringen (MP) hade både tid och resurser för att kunna 

samverka med leverantörer och andra delar av logistikfunktionen för att förebygga och hantera 

avvikelser. Situationen kan illustreras med ”den japanska sjön”, se figur 1. Vattnet på sjön 

symboliserar materialförsörjningen som före introduktionen anpassats efter produktionsprocessen 

och just-in-time. Under vattenytan finns problem med avvikelsehantering som funnits hela tiden 

men som dolts av ett definierat normalläge (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, ss. 150-151). 

 
Figur 1. Materialförsörjningen före introduktionen illustrerad med ”japanska sjön”. Egen illustration med inspiration från 

Oskarsson m.fl. (2009, s. 150). 

 

Introduktionen krävde parallell tillverkning av både nya och befintliga produkter vilket förändrade 

förutsättningarna för materialförsörjningen. Materialförsörjningsprocessen var anpassad för att 

klara av stora mängder material men inte anpassad för att hantera ökad variation. I samband med 

introduktionen fördubblades mängden artiklar i produktionsprocessen, nya leverantörer och 

materialflöden introducerades vilket ställde nya krav på logistikfunktionen och 

materialplaneringen att förse produktion med material just-in-time. 
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Förändringarna innebar störningar i normalläget genom ökad variation och nya felorsaker till 

avvikelser. Figur 2 illustrerar hur ökad mängd material i samband med introduktionen skapat fler 

materialavvikelser, det problem som kommit upp till ytan. Segelbåten, som kan symbolisera 

materialplaneringen, behöver vattenytan för att kunna segla. Då problemen blivit synliga måste 

dessa tas itu med för att sjön återigen ska kunna bli seglingsbar. Det vill säga, 

materialförsörjningsprocessen måste fungera utan störningar genom en etablerad 

avvikelsehanteringsprocess. 

 
Figur 2. Materialförsörjningen i samband med introduktionen illustrerad med ”japanska sjön”. Egen illustration med inspiration 

från Oskarsson m.fl. (2009, s. 150). 

 

Avsaknaden av en etablerad process för att hantera störningar i materialförsörjningen har bidragit 

till att materialplaneringens arbetsbelastning ökat och begränsat den tid och resurser som behövs 

för att återgå till ett normalläge. För att kunna arbeta processfokuserat behöver problemet både 

visualiseras och identifieras för att en avvikelsehanteringsprocess ska kunna anpassas för de nya 

förutsättningarna. Det är idag svårt att identifiera, härleda och följa upp avvikelser till interna eller 

externa felorsaker. En avvikelse utan tydlig eller identifierbar felorsak är svår att angripa med rätt 

verktyg och metoder för att eliminera den. Materialplaneringens ansvar att förse produktion med 

material i rätt tid, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet innebär även att göra det till minsta möjliga kostnad. 

En konsekvens av mängden avvikelser är ökade kostnader till följd av oplanerade extratransporter 

för att kunna förse produktion med material just-in-time. Den höga arbetsbelastningen har 

resulterat i att materialplaneringen inte kan arbeta förebyggande med att minska mängden 

avvikelser vilket leder till låg leveransprecision för de externa leverantörerna. Den mest allvarliga 

konsekvensen av störningar i materialförsörjningen påverkar kunden, produktion. Störningar leder 

till materialbrist, oplanerade omställningar, stopptid och i värsta fall produktionsstopp. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera förbättringsmöjligheter i materialplaneringens 

avvikelsehanteringsprocess och föreslå förbättringar för hur de kan arbeta processfokuserat med 

att förebygga, hantera och följa upp avvikelser. De frågeställningar som studien avser att besvara 

är: 

1. Hur ser nuläget ut i materialplaneringens processer? 

2. Hur kan materialplaneringen förbättra arbetssätten för avvikelsehantering? 

3. Hur kan materialplaneringen arbeta förebyggande med materialavvikelser? 

4. Vilken mätning är nödvändig för att materialplaneringen ska kunna observera och 

kontinuerligt förbättra avvikelsehanteringsprocessen? 

1.4 Antaganden och avgränsningar 

Antaganden som gjorts för studien bygger på en allmän bild av avvikelsehanterings-processen. Det 

förekommer i nuläget variation i processens gränssnitt och aktiviteter eftersom processen inte är 

definierad eller etablerad. 

Avgränsningar som gjorts för studien omfattar materialplaneringens arbete med avvikelser inom 

den studerade organisationen, avgränsningen tar därför inte hänsyn till arbetssätt som finns på 

andra materialplaneringsfunktioner inom samma företag. Vidare omfattar studien endast 

materialavvikelser som får konsekvenser för produktion inom den studerade organisationen. 

2. Teori 

För att kunna identifiera förbättringsmöjligheter i materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess 

presenteras i detta kapitel teorier som relaterar till offensiv kvalitetsutveckling, Lean Production 

och processteori. Teorierna bygger på principer, arbetssätt och verktyg. Hörnstensmodellen 

representerar de grundläggande principerna för att lyckas med kvalitetsutveckling och stöds av 

bland annat PDSA-cykeln och processledning som arbetssätt. Verktygen som presenteras stödjer i 

sin tur arbetssätten. Vidare presenteras teori och organisationskultur, ledarskap och 

kommunikation för att vidare kunna analysera materialplaneringens arbetssätt. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

För att kunna föreslå förbättringar för hur materialplaneringen ska kunna arbeta processfokuserat 

med att förebygga, hantera och följa upp avvikelser baseras studien på teori om offensiv 

kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling är ett system bestående av principer, arbetssätt 

och verktyg som kan bidra till att organisationer genom tillämpning skapar ökad extern och intern 

kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 423). Hörnstenarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling beskriver principer som i sin tur stöds av arbetssätt och verktyg. Systemet kan 

liknas vid ett ledningssystem där de olika delarna samverkar mot gemensamma mål. Hörnstenarna 

kan tillämpas på företagets principdrivna produktionssystem och företagskultur då de har liknande 

inriktning (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 422). 
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Företagets produktionssystem har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem och Lean Production. 

Syftet med Lean Production är att identifiera och eliminera faktorer i en process som inte skapar 

värde och därmed eliminera slöseri (Chiarini, 2013, ss. 2-7).  För att studera materialplaneringens 

processer har därför det teoretiska underlaget utgått från principen att arbeta med processer. 

Principen stödjer flera punkter inom Lean Production som beskriver hur värde kan skapas i 

processer. Det processteoretiska underlaget beskriver arbetssätt som materialplaneringen kan 

tillämpa för att åstadkomma processförbättringar, bland annat presenteras teori om processledning. 

Syftet med processledning är att ständigt förbättras genom att reflektera, utvärdera och utvecklas. 

PDSA-cykeln presenteras därför som ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att bidra till 

materialplaneringens lärprocess (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 46-47). Det verktyg som stödjer 

processteorin och kartläggningen av nuläget för materialplaneringens processer är 

processkartläggning. För att bygga in kvalitet i processerna presenteras teori om 

tillförlitlighetsteknik och verktyg som orsaks-verkan-diagram och feleffektsanalys (FMEA). 

Verktygen syftar till att materialplaneringen på ett förebyggande sätt ska kunna finna samband 

mellan avvikelse och konsekvens och eliminera dem samt värdera och bedöma riskerna för 

avvikelserna i processen (Stamatis, 2003, s. 21). Den teoretiska bakgrunden illustreras i figur 3. 

Vidare stöds den teoretiska bakgrunden till offensiv kvalitetsutveckling av teori om 

organisationskultur, förändringar, ledarskap och vikten av kommunikation. 

 
Figur 3. Den teoretiska bakgrunden till studien illustrerad som principer, arbetssätt och verktyg. Egen illustration med 

inspiration från Bergman och Klefsjö (2012, s. 423). 
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2.2 Principerna i offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 23) definierar kvalitet som ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga 

att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”. En definition som 

belyser att det inte räcker att uppfylla kundens behov, utan överträffa dem. Kvalitetsfrågor har 

blivit en integrerad del av verksamheter både i offentlig och privat sektor. Kvalitetsutveckling 

handlar om en tydlig strävan efter att ständigt förbättra den egna verksamheten och överträffa 

kundernas behov och förväntningar. Offensiv handlar om att aktivt förebygga, förändra och 

förbättra, utveckling handlar om att arbetet är ständigt pågående (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 38-

39).  Inom offensiv kvalitetsutveckling återfinns sex hörnstenar, principer som illustreras av 

hörnstensmodellen i figur 4 (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38): 

   
Figur 4. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, egen illustration med inspiration från Bergman och Klefsjö (2012, s. 38). 

 

Utveckla ett engagerat ledarskap  

Medarbetarnas engagemang och delaktighet, samt att chefer på olika nivåer inom organisationen 

är trovärdiga, föregår med gott exempel och driver en skicklig kommunikation är viktiga delar i 

varje organisation. Ledarskapet, ur ett kvalitetsperspektiv, ska vara tydligt och synligt i den egna 

organisationen samt visa ett personligt engagemang. Det är viktigt att ledarna själva är övertygade 

om att offensiv kvalitetsutveckling kommer förbättra organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012, 

ss. 50-51). 

Sätt kunden i centrum 

Kundernas behov ska inte bara uppnås, utan helst överträffas. Att sätta kundens behov i centrum 

är av stor vikt för en organisations tillväxt på marknaden. Här är kvalitet ett relativt begrepp och 

beslutas av bland annat konkurrensen på marknaden. Hörnstenen innebär att försöka sätta sig in i 

kundens perspektiv för att förstå vad kunden verkligen vill ha (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Det är viktigt att se till att organisationens medarbetare trivs och känner sig motiverade. 

Organisationen är beroende av att medarbetarna gör ett så bra arbete som möjligt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 260). En viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling utgår ifrån att skapa 

förutsättningar för delaktighet bland medarbetarna. Delaktighet underlättar för alla medarbetare att 

aktivt påverka beslut och delta i förbättringsarbete. Ökad delaktighet leder i sin tur till ökad 

motivation, då känslan att bli inkluderad och inte styrd ökar. En viktig förutsättning för delaktighet 

är kommunikation (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48). 
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Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta innebär att resultat från analyser med hjälp av verktyg och metoder bör 

ligga till grund för beslut. Kundfokus handlar om att samla in, strukturera och analysera 

information för att förstå kundernas behov och önskemål. Exempelvis kan förväntat utfall av 

processer eller grundorsaker till problem ligga till grund för de beslut som tas i frågor vid 

förbättringsarbete. Till hjälp har Bergman och Klefsjö (2012, s. 42) presenterat olika förbättrings- 

och ledningsverktyg för genomförande av mätningar och analyser, bland annat orsaks-verkan-

diagram.  

Resultatet av analyser och mätningar bör sedan ligga till grund för beslut. Att organisationen 

utreder den nuvarande situationen och formulerar strategier utefter det, leder till bättre resultat och 

tydliga, motiverade beslut. I samband med processer kan mätningar ge information om hur väl 

processen fungerar, att basera beslut på fakta handlar om att aktivt söka lämplig information för 

analys i syfte att förbättra (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 42-43).  

Arbeta med processer 

Att arbeta med organisationens processer är ett sätt att utveckla det interna arbetet med 

kvalitetsutveckling. Genom att identifiera input och output, värdeskapande aktiviteter och 

standardisera processer skapas goda förutsättningar för att bygga in kvalitet. Att genomföra 

mätningar och analyser på processerna ger en god grund för ständigt förbättringsarbete. 

Kartläggning av processer är ett verktyg som ger medarbetare större kunskap om de förväntningar 

som finns på dem samt en större förståelse för processens uppbyggnad. Processkartläggning och 

standardisering möjliggör även ökad förståelse för utomstående som har för avsikt att sätta sig in i 

processen. Vidare underlättar standardisering för mätningar, då processen ser likadan ut oavsett 

operativ medarbetare. Mätningarna bör senare ligga till grund för att basera beslut på fakta 

(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 44-45). 

Arbeta med ständiga förbättringar 

Att ständigt bli bättre och att förbättras är det viktigaste arbetet för att följa med i utvecklingen på 

marknaden. Genom att kontinuerligt reflektera, utvärdera och utveckla ökar möjligheten för 

organisationen att bli hållbar och säkra sin plats på marknaden. Ett systematiskt sätt att arbeta med 

den egna och organisationens lärprocess är att använda sig av PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 

2012, ss. 46-47). 

2.3 Lean Production 

Resurssnål tillverkning sker med ett minimum av resurser; människor, material, tid och energi. Det 

vill säga, allt som behövs för tillverkningen. Genom att hela tiden försöka överträffa sig själv 

genom att förbruka mindre resurser kan företag skapa överlägsenhet i att anpassa sig till förändrade 

situationer. Det finns många idéer som är hämtade från Japan vars syfte är att eliminera allt som 

inte tillför produkter värde. Lean Production är ett försök att översätta Toyotas produktionssystem 

till amerikanska förhållanden. Lean utvecklades genom en jämförelse av fordonsindustrier i Japan, 

USA och Europa. Jämförelsen gjorde det tydligt att Toyota var dubbelt så effektiva som 

amerikanska fordonstillverkare. För att kunna producera fordon till konkurrenskraftiga priser 

utvecklade Toyota ett integrerat angreppssätt för att hantera sina resurser på effektiva sätt, samtidigt 

som de garanterade en säker arbetsmiljö. Toyotas produktionssystem (TPS) bygger på just-in-time 

och jidoka (inbyggd kvalitet) (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005, s. 50). 
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Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en process, som inte skapar värde 

för slutkunden. Lean försöker eliminera slöseriet i varje process; från marknadsföring till 

produktionsprocess, från administrativa processer till strategiska. För traditionella tillverkande 

företag är det viktigaste formerna av slöseri gömda i produktionens processer, dessa slöserier 

orsakas i sin tur främst av andra processer som påverkar produktionen. Ett exempel på en sådan 

typ av slöseri är överlager på grund av felaktiga inköp eller bristfälliga kontrakt. För att förstå vad 

slöserier är, är det nödvändigt att fokusera på begreppet mervärde, att enbart ha värdeskapande 

aktiviteter i processerna (Chiarini, 2013, ss. 2-7).  

Författaren och forskaren Jeffrey Liker karaktäriserar Lean Production utifrån 14 punkter som delas 

upp i fyra P och som illustreras i figur 5. Samtliga 14 punkter genomsyras av just-in-time vilket 

innebär att materialet som behövs i produktion finns på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Samtliga 

aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras efter om de är värdeskapande eller ej, 

huvudprincipen är med andra ord att eliminera slöseri (Liker, 2015, ss. 23-24): 

Filosofi (Philosophy) 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

finansiella mål. 

Processerna (Processes) 

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 

6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

Medarbetare och partners (People and partners) 

9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär 

andra att göra det. 

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

Problemlösning (Problem solving) 

12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt 

beslut snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 
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Figur 5. Illustration av 4P-modellen, inspirerad av Liker (2004, s. 24). 

2.3.1 Icke värdehöjande aktiviteter – slöseri 

När TPS ska tillämpas är det gynnsamt att studera processen genom kundens perspektiv och fråga 

vad kunden vill ha ut av processen. Genom att studera processen utifrån kan de värdehöjande stegen 

skiljas från de icke värdehöjande stegen (Liker, 2015, s. 49). Toyota har identifierat sju icke 

värdehöjande typer av slöseri inom affärs- och produktionsprocesser. Enligt Liker (2009, s. 50) 

finns det även en åttonde typ av slöseri. 

1. Överproduktion. Produktion av komponenter ingen beställt. 

2. Väntan. Operatörer står och övervakar en automatisk maskin. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Långa vägar eller ineffektiva transporter. 

4. Överarbetning. Onödiga arbetsmoment, dåliga verktyg. 

5. Överlager. Onödiga mängder råvaror, PIA (produkter i arbete) eller färdiga produkter. 

6. Onödiga arbetsmoment. Onödiga rörelser hos anställda. 

7. Defekter. Reparationer, skrotningar, ersättningsproduktion. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Går miste om idéer, kompetens, förbättringar. 

Genom att studera icke värdehöjande aktiviteter i processen kan organisationen öka sin kvalitet 

och flexibilitet beroende på förändringar i efterfrågan. Kötider, onödiga transporter och överlager 

är bara några exempel på kostsamma och ineffektiva delar i en process. Processernas mål är att 

vara värdeskapande för kunden, och genom att studera slöseriet i processen kan man eliminera det 

(Liker, 2015, s. 52). 

Den traditionella processförbättringen fokuserar på att kartlägga effektiviteten i enskilda 

bearbetningssteg. Resultatet av detta kan bli en procentuell förbättring av just det 

bearbetningssteget, men värdeflödet påverkas inte avsevärt. Med hjälp av Lean sker förbättringar 

genom att man tar bort de steg i processen som inte tillför värde, alternativt minskar dem.  
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Vid tillverkning enligt Lean skapar man en produktionsmiljö som är kundorderstyrd, 

förbrukningsstyrd och består av en tät gruppering av människor, maskiner och arbetsstationer som 

går i sekvens med processen (Liker, 2015, ss. 52-53). Kundorderstyrd produktion, enstycksflöde 

eller förbrukningsstyrd produktion är flera begrepp som motsvarar det rekommenderade dragande 

system enligt TPS (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005). Genom tillämpning av Lean och just-

in-time underlättas tillämpningen av enstycksflöde för produkter och tjänster genom de olika 

bearbetningsstegen. En enhet åt gången går genom produktionsprocessen i en takt som bestäms 

utifrån efterfrågan (Liker, 2015, ss. 52-53). 

2.4 Definitionen av att ”arbeta med processer” 

Begreppet process har olika definitioner. Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) definierar en process 

som ”ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och var syfte är att skapa värde åt någon 

extern eller intern kund”. En process har en början och ett slut, en första och sista aktivitet, alla 

processer har även kunder och leverantörer. Allt värdeskapande sker i processens aktiviteter som 

konverterar input till output och processen upprepas gång på gång (Isaksson, 2016, s. 11). 

Aktivitetskedjan i processen kopplas samman av tidsbegreppet ledtid som i olika sammanhang får 

olika innebörd. Med ledtid avses den tid som förlöper från det att ett behov av en aktivitet eller 

grupp av aktiviteter uppstår tills det att de utförts (Olhager, 2000, s. 20). Processer handlar om 

samspel mellan människor genom överenskommelser, samverkan och koordination. För att kunna 

definiera en process är det lämpligt att beskriva vad som karaktäriserar den eftersom syftet med 

alla processer är att generera ett värdeskapande resultat med så liten resursåtgång som möjligt. 

Vilka resurser som krävs beror på process (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 457-458). 

2.5 Arbetssätt för processförbättring 

Alla företag och organisationer består av ett nätverk av processer. Genom att strukturera dem efter 

uppgift kan olika processer urskiljas. Vanligt är att främst skilja på processer beroende på vilka 

kunder den har, se figur 6. En huvudprocess har som uppgift att uppfylla externa kunders behov 

genom att förädla de varor som organisationen erbjuder. Exempel på huvudprocesser är 

produktions- och distributionsprocesser inom företag som skapar värde åt nuvarande och befintliga 

kunder men även produktutvecklingsprocessen som skapar värde åt framtida kunder. Stödprocesser 

tillhandahåller resurser till huvudprocesserna och har interna kunder. Rekryteringsprocesser och 

administrativa processer är exempel på stödprocesser. Ledningsprocesser har till uppgift att besluta 

om mål och strategier, men även att stödja förbättringar av andra processer. Ledningsprocesserna 

har i första hand interna kunder (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 458). 

De flesta processer kan även delas in i delprocesser. Den fortsatta indelningen baseras på hur många 

personer som är involverade i processen. En individuell process utförs av en enskild individ medan 

funktionella processer kopplas till en viss avdelning eller funktion. Kärnprocesser involverar flera 

avdelningar och funktioner inom en organisation (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 460). 
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Figur 6. Illustration av hur processer kan struktureras beroende på vilken uppgift de har. Egen illustration med inspiration från 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 459). 

2.5.1 Processfokus 

Inom tillverkningsindustrier har processer länge varit fokus för förbättringar eftersom det varit en 

förutsättning för att nå marknaden. Dessvärre har andra processer i samma industrier försummats 

och det finns stor förbättringspotential i de administrativa arbetsflödena (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 457). Med processfokus innebär att fokusera uppmärksamheten på de aktivitetskedjor som skapar 

produkterna, istället för att fokusera på de enskilda produkterna. Processfokus innebär även att 

arbeta med de resultat som en process skapar snarare än vem som gör vad. Fokus på processer 

skapar möjlighet för organisationer att uppnå gemensamma visioner eftersom det bir tydligt hur 

olika aktiviteter och därmed de involverade bidrar till resultatet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 459). 

Med fokus på aktivitetskedjorna kan varje enskild avvikelse från det förväntade resultatet bidra 

med viktig information om processen. Information hjälper till att förbättra kunskapen om de 

bakomliggande orsakerna till variation i processresultatet. Resurser ska läggas på att ständigt 

förbättra processen istället för på ”brandsläckning”, att genomföra tillfälliga lösningar för att rädda 

kritiska situationer. Information ska därmed användas för att eliminera eller minska variationen, på 

så sätt kan processer förbättras så att ökad kundtillfredsställelse uppnås (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 460). 

2.5.2 Processledning 

För att kunna arbeta processfokuserat och därmed driva processen mot önskade resultat bör varje 

process ha en processägare. Processägaren ansvarar för att processen kontinuerligt förbättras 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 459). Processledning är ett arbetssätt som kan sammanfattas i fyra 

huvudpunkter (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 463): 

▪ Organisera för förbättring. Utse processägare och processförbättringsgrupp till 

förbättringen. 

▪ Förstå processen. Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och leverantörer. 

Kartlägg processen för att dokumentera arbetsflödet. 

▪ Observera processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 

▪ Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mätningar för analys i syfte att 

förbättra processen. 
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2.5.3 Statistisk processtyrning 

Alla system, oavsett om de är tekniska, kemiska, biologiska eller sociala och som arbetar utan 

processåterkoppling fallerar (Panda, Jurko, & Pandová, 2016, s. 5). Statistisk processtyrning har 

därför blivit en obligatorisk metod för de flesta industrier med höga krav. Syftet med statistisk 

processtyrning är att finna så många bidrag till variation som möjligt och eliminera dem (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 223). Panda, Jurko och Pandová (2016, s. 11) menar att två enheter som 

produceras av samma utrustning aldrig är exakt likadana eftersom produktionsprocessen påverkas 

av flera influenser. Influenserna är orsaker och kan många gånger hänföras till något av sju stycken 

M (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 244): 

▪ Management 

▪ Människa 

▪ Metod 

▪ Mätning 

▪ Maskin 

▪ Material 

▪ Miljö 

Skillnader i producerad produkt som uppstår från samspelet mellan de olika influenserna i 

processen kallas dispersion eller variation. Variation uppdelas därefter i två typer; slumpmässiga 

och systematiska. Slumpmässiga effekter genereras av faktorer som inte är direkt mätbara och 

kvarstår om inte åtgärder vidtas. Exempel på slumpmässiga effekter är; kvaliteten på material, 

friktion, temperatur etc. Systematiska effekter påverkas av faktorer som uppstår oregelbundet och 

är därför oförutsägbara, exempelvis ett skadat verktyg eller en oerfaren maskinoperatör. 

Systematiska fel kan enbart elimineras genom ett direkt ingripande i processen (Panda, Jurko, & 

Pandová, 2016, s. 12). 

2.5.4 Mätning av processer 

Syftet med mätning är att kontrollera, styra och förbättra. Mätningar genomförs för att verifiera att 

en process utfall blir enligt vad som förväntas. Genom kontroll kan defekta produkter från 

processen sorteras bort och processen kan därmed styras mot förbättring. Styrningen baseras på att 

finna orsaker till defekta produkter och se om de kan kopplas till processens prestanda. Mätning 

används för att hitta förbättringspotential, skillnaden mellan resultatet och det bästa möjliga läge 

då både process och produkt är felfria utan att generera kvalitetsbristkostnader (Isaksson, 2016). 

Med hjälp av mätningar kan en process förbättras kontinuerligt. Att välja vad som ska mätas kan 

vara svårt, framförallt i administrativa arbetsflöden där prestanda inte mäts på ett standardiserat 

sätt. Mätningarna kan bland annat reflektera tid, kostnader, service, exakthet och kvalitet i 

värdekedjan (Keyte & Locher, 2004, ss. 24-25). 
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2.5.5 Kvalitetsbristkostnader 

Investeringar i förebyggande åtgärder för att skapa kvalitet kostar, men det som kostar mest är brist 

på kvalitet. Att producera defekta produkter kostar, liksom att omarbeta eller att komplettera dem 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 71). En av logistikens målsättningar är att förse produktions 

önskemål till så låg kostnad som möjligt (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 91). 

Kvalitetsbristkostnader bör enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 71) omfatta både interna och 

externa felkostnader, dessa kan relateras till interna och externa orsaker. Att följa upp 

kvalitetsbristkostnader löser inga kvalitetsproblem men kan indikera var i organisationen eller 

processen som problemen finns. 

2.5.6 PDSA-cykeln 

Ett sätt att arbeta strukturerat med ständiga förbättringar är att använda sig av PDSA-cykeln. Det 

är en cykel i fyra faser som fokuserar på kontinuerlig förbättring av en produkt eller en process, se 

figur 7. PDSA, står för Plan, Do, Study och Act (Crowfoot & Prasad, 2017). Att arbeta med 

kvalitetsutveckling kräver att problem angrips på ett systematiskt sätt, ett problem kan vara att 

finna orsaker till variation (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). I den första fasen ”Plan” identifieras 

en förändring som syftar till förbättringar (Crowfoot & Prasad, 2017). När ett problem är 

identifierat krävs att orsaker till det fastställs. Stora problem behöver brytas ner till mindre för att 

kunna vara hanterbara. Alla beslut som leder till förändringar ska baseras på fakta. Ett 

fiskbensdiagram (orsaks-verkan-diagram) kan därmed användas för att ge information om orsaker 

till variation. Ett annat viktigt verktyg är FMEA (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 228-229). 

I nästkommande fas ”Do” ses denna förändring som testad eller implementerad (Crowfoot & 

Prasad, 2017). När man funnit en orsak till problemet bör åtgärder genomföras, alla inblandade 

måste vara införstådda med problemet och de beslutade åtgärderna. (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 

229). I den tredje fasen ”Study” studerar man processen eller den implementerade förändringen 

(Crowfoot & Prasad, 2017). Fasen syftar till att se om de genomförda åtgärderna lett till avsedd 

förbättring och ökat kvalitetsnivån (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). I den fjärde och sista fasen, 

”Act-fasen” identifieras anpassningar och förändringar som bör göras för att sedan börja om från 

början igen (Crowfoot & Prasad, 2017). Förbättringsarbetet ska leda till lärdom så att samma 

problem kan undvikas nästa gång. Den nya förbättrade nivån måste därefter permanentas och 

spridas. Även arbetet med PDSA-cykeln måste studeras och analyseras för att kunna förbättra 

problemlösningen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). 

PDSA-cykeln anses vara ett effektivt sätt att samla in data eftersom den förespråkar en insamling 

som ska vara tillräcklig för framtida PDSA-cykler. Den iterativa naturen hos PDSA-cykeln bidrar 

till att minimera det motstånd som kan uppstå när förändringar genomförs. Motstånd minimeras 

genom små interventionscykler som bidrar till att öka förtroende för förändring genom stegvisa 

förbättringar (Crowfoot & Prasad, 2017). Även om PDSA-cykeln är enkel i sitt koncept kan det 

vara utmanande att genomföra den korrekt (Reed, 2016). 
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Figur 7. PDSA-cykeln fritt tolkad ur Bergman och Klefsjö (2012, s. 46). 

2.6 Verktyg för att stödja arbetssätten 

2.6.1 Processkartläggning 

I många processer finns det stor potential för förbättringar. Det är viktigt att förstå en process innan 

några förbättringsåtgärder kan inledas. Genom att på ett strukturerat sätt beskriva hur en process 

fungerar kan den därmed förstås och leda till att förbättringsmöjligheter fångas. För att kartlägga 

processer finns olika modeller. Kund-leverantör-modellen baseras på att förstå hur det egna 

resultatet påverkar processens kunder och leverantörer och belyser vikten av samverkan och 

återkoppling. Med förståelse för kundens behov kan processen skapa nya insikter då kunden är den 

som mottager processens utobjekt. Resonemanget gäller även för leverantören, de som ska förse 

processen med inobjekt. Ett annat sätt att kartlägga processer på är genom flödesscheman där 

processens aktiviteter identifieras och tillsammans bildar aktivitetskedjor (Bergman & Klefsjö, 

2012, ss. 464-465). 

2.6.2 Tillförlitlighetsteknisk analys 

Tillförlitlighet är en dimension av kvalitet som speglar ett systems förmåga att fungera på ett 

tillfredsställande sätt med ett minimum av störningar (NE, 2018). Människor är beroende av 

tekniska system och störningar i dessa leder ofta till konsekvenser. Tillförlitlighet är därför en 

kvalitetsdimension som är mycket väsentlig och starkt kopplad till det som kunder uppfattar som 

nödvändigt. Tillförlitlighetsteknik omfattar arbetssätt och verktyg för ökad tillförlitlighet och är en 

viktig del av kvalitetsarbetet. Tillförlitlighetstekniken har många olika tillämpningsområden, bland 

annat riskanalys. Riskanalysen används för att bedöma risker för fel eller störningar orsakade av 

det aktuella systemet med hjälp av statistiska underlag. Syftet med tillförlitlighetsteknik illustreras 

i figur 8 och sammanfattas som (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 141-142): 

▪ Att finna orsaker till fel och försöka eliminera dessa, det vill säga öka motståndskraften 

mot att fel inträffar. 

▪ Att finna konsekvenser av fel och om möjligt lindra eller eliminera dessa, det vill säga 

öka motståndskraften mot inträffade fel. 
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Figur 8. Tillförlitlighetsteknikens syfte, egen illustration fritt tolkad ur Bergman och Klefsjö (2012, s. 142). 

2.6.3 Feleffektsanalys, FMEA 

Failure Mode Effects Analysis, FMEA eller på svenska feleffektsanalys är ett arbetssätt för 

tillförlitlighetsanalys och kan användas för processförbättring. FMEA används för att finna, 

värdera, reducera och eliminera felmöjligheter i en process, innan det når kunden (Stamatis, 2003, 

s. 21). Arbetssättet består av en kvalitativ analys av sambandet mellan fel och felkonsekvenser 

genom att studera processens output och relatera till hur felen kan orsakats av störningar i 

processen. Syftet är att utvärdera tänkbara risker för felmöjligheter och felkonsekvenser (Hågeryd, 

Björklund, & Lenner, 2005, s. 342). 

Felmöjligheterna eller felen bedöms genom kvantifiering och värdering. Underlaget används för 

att förbättra processen (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 162-163). Den förebyggande tekniken ger 

användaren ett metodiskt sätt att studera orsaker och effekter av fel innan de uppstår. Främst är 

FMEA en systematisk metod för att undersöka alla sätt ett fel kan uppstå på. För varje risk (fel) 

genomförs en uppskattning av dess effekt på den totala processen, bedömning sker baserat på 

frekvens, allvarlighetsgrad samt upptäckbarhet: 

▪ Frekvens/förekomst, O (Occurrence) 

▪ Allvarlighetsgrad, S (Severity) 

▪ Detektion/upptäckbarhet, D (Detection) 

För analys och bedömning kan två olika vägar väljas. Antingen används historiska data för 

processen, eller så används differentiell statistik, matematiska modelleringar eller simuleringar för 

att definiera och identifiera fel. De två olika tillvägagångssätten är beroende av situation, och kan 

vara effektiva och korrekta om de utförs på ett lämpligt sätt. En FMEA som genomförs på ett 

korrekt sätt ger underlag med användbar information som kan minska riskerna i systemet eller 

processen som den appliceras på. 
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FMEA är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna i en process och bidrar därför till att 

förhindra att fel uppstår och når kund. En FMEA kommer identifiera vilka korrigerande åtgärder 

som krävs för att förhindra att fel når kunden och därigenom garantera kvalitet, hållbarhet och 

tillförlitlighet i en process, produkt eller tjänst. En korrekt FMEA (Stamatis, 2003, ss. 21-22): 

▪ Identifierar kända och potentiella risker i en process. 

▪ Identifierar orsaker och effekter (konsekvenser) av varje fel. 

▪ Prioriterar identifierade fel enligt riskens prioritetsnummer, RPN (Risk Priority Number), 

som är produkten av frekvens, allvarlighetsgrad och upptäckbarhet. 

▪ Ger korrigerande åtgärder och uppföljningsmöjligheter. 

Riskbedömning 

Kärnan i FMEA är att identifiera, utvärdera och förhindra att tänkbara risker för fel eller 

felkonsekvenser når kunden (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005, s. 342). För att göra det har ett 

antal antaganden gjorts, ett antagande är att alla problem har olika prioriteringar. Således är det 

viktigt att förstå prioriteringen och metoden. Det finns tre kategorier som hjälper till att definiera 

värderingen och prioriteringen av problem, se tabell 1 (Stamatis, 2003, s. 29): 

Tabell 1. Exempel på användning av tre kategorier för att identifiera och prioritera risker av fel med FMEA. 

Frekvens Allvarlighetsgrad Detektion/upptäckbarhet RPN 

O S D O×S×D 

Förekomst är frekvensen av felet, allvarlighetsgraden avser hur allvarliga effekterna eller 

konsekvenserna är av felet och detektion är förmågan att upptäcka felet innan det når kunden. Det 

finns många olika sätt att definiera värdet av de olika kategorierna. Ett av de vanligaste sätten är 

att använda numeriska skalor (kallade riktlinjer för riskkriterier). Dessa riktlinjer kan vara både 

kvalitativa och kvantitativa (Stamatis, 2003, s. 29). 

Om riktlinjerna är kvalitativa måste de följa det teoretiska, förväntade beteendet hos processen, 

produkten eller tjänsten. Om förväntat beteende är normalitet, förväntas processen, produkten eller 

tjänsten bete sig på ett normalt sätt. Således bör riktlinjerna följa den normala fördelningen. För 

allvarlighetsgrad är det förväntade beteendet, lognormalfördelning. Det förväntas eftersom felen 

skattas beroende på störning, hur mycket det stör processen. Riktlinjen ska därför följa en positivt 

skev fördelning. Gällande detektering, eller upptäckbarhet är det förväntade beteendet en diskret 

fördelning. Anledningen till att detta förväntas är eftersom det finns mer oro om felet hittas hos 

kunden än om felet upptäcks inom organisationen. Därav finns det ett diskret utfall (intern 

organisation/kund). Riktlinjen bör därför följa en fördelning med gap mellan värdena (Stamatis, 

2003, ss. 30-31). 

Om riktlinjerna är kvantitativa måste de vara specifika och följa faktiska eller historiska data. 

Riktlinjer behöver inte följa ett teoretiskt beteende. Värderingen för kriterierna kan använda värden 

men det finns ingen standard för sådana värden. Istället finns två vanliga värderingar som används 

i de flesta industrier idag. En är en värdering baserad på en skala mellan 1 till 5, och den andra en 

skala mellan 1 och 10. Värderingen mellan 1 och 5 är begränsad, men är lätt att tolka. Den 

femgradiga skalan ger dock en sämre känslighet (noggrannhet av specifika kvantiteter) då det 

speglar en likformig fördelning.  
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Värdering mellan 1 och 10 rekommenderas då det ger en enkel tolkning, noggrannhet och precision 

i kvantifieringen. Värderingar högre än 10 eller lägre än 5 är inte att rekommendera, även om de 

kan vara mycket mer exakta. Detta eftersom värderingarna blir svåra att tolka och kan därigenom 

förlora sin effektivitet (Stamatis, 2003, s. 32). 

Risk Priority Number 

När RPN, risktalet, är beräknat börjar utvärderingen baserat på definition av risken. Normalt 

definieras en risk som mindre, måttlig, hög eller kritisk. Det kan dock alterneras för att återspegla 

olika situationer (Stamatis, 2003, s. 33). Det högsta RPN ett fel eller en avvikelse kan få är 1000 

(10 x 10 x 10). Om 99 procent av processens totala antal risker måste åtgärdas, innebär det 990 

stycken av 1000. Om 990 subtraheras från 1000 blir den nedre gränsen 10. Det innebär att alla 

avvikelser med ett RPN över 10 bör åtgärdas. Gränsen för att gå vidare med en risk eller ett fel och 

åtgärda det är lika med eller större än 50, baserat på att 95 procent av riskerna i processen måste 

åtgärdas samt att riktlinjerna är en skala mellan 1 till 10. Detta är inte en standard eller ett universellt 

nummer, utan kan ändras utifrån den valda skalan och den statistiska säkerheten som finns inom 

processen. Det finns heller ingen gräns som anger att inte alla fel eller avvikelser kan utredas. Om 

50 procent av processens totala antal risker är kritiska i processen beräknas gränsen för en kritisk 

avvikelse till ett RPN på 500, se tabell 2 (Stamatis, 2003, ss. 33-35):  

Tabell 2. Exempel på definition av risk och riskbedömning (Stamatis, 2003, s. 33–35). 

RPN Definition av risk Riskbedömning 

< 10 Mindre Under mindre risk tas inga åtgärder 

≥ 10 Måttlig För måttlig risk kan vissa åtgärder ske. 

≥ 50 Hög För hög risk kommer en bestämd åtgärd äga rum (selektiv 

validering och utvärdering kan krävas). 

≥500 Kritisk För kritisk risk kommer konkreta åtgärder att vidtas och 

omfattas, förändringar krävs i systemet eller processen. 

Finns det fler än två fel eller avvikelser med samma RPN hanteras det problem med högst 

allvarlighetsgrad först och sedan det fel med högst upptäckbarhet. Detta eftersom 

allvarlighetsgraden påvisar effekten eller konsekvensen av problemet, hög allvarlighetsgrad ger 

stora negativa effekter eller konsekvenser. Upptäckbarheten är kundberoende och används före 

frekvens som påvisar antalet fel. 

2.6.4 Orsaks-verkan-diagram 

Ishikawadiagram, orsaks-verkan-diagram eller fiskbensdiagram som det även kallas är en 

systematisk analys för att identifiera orsaker till kvalitetsproblem och variation. När ett 

kvalitetsproblem identifierats bör orsakerna till problemet benas ut. I diagrammet beskrivs först, i 

grova drag vilka typer av orsaker som kan tänkas ge det observerade problemet. Därefter fokuserar 

arbetet på en av de grovt beskrivna orsakerna för att undersöka detta mer detaljerat. När de 

detaljerade orsakerna identifierats förfinas undersökningen ytterligare och orsakerna studeras på 

en djupare nivå. Resultatet vid förfinad undersökning blir ett benigt nätverk av identifierade 

möjliga orsaker till kvalitetsproblem, se figur 9. Kravet på benighet kan motsvaras av det som 

kallas ”fem varför?”. Genom att ställa frågan varför fem gånger kan problemets grundorsak lättare 

identifieras (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 242-243). 
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Då orsakerna till kvalitetsproblemet inte är tydliga kan arbetet utgå från 7M för att underlätta 

arbetsgången. Fiskbensdiagrammet är ett bra underlag för fortsatt problemlösning. Tillsammans 

med tidigare insamlade data kan diagrammet peka ut en trolig orsak till det observerade problemet. 

I övriga situationer kan diagrammet ge klara indikationer på var det behövs ett större dataunderlag 

och hur de ska insamlas (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 244-246). 

 
Figur 9. Orsaks-verkan-diagram i form av ett 7M-diagram, egen illustration med inspiration från Bergman och Klefsjö (2012, s. 

245). 

2.7 Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur används med stor variation eftersom det saknar en precis eller 

allmänt godtagen innebörd. Begreppet används för att beskriva gemensamma föreställningar eller 

för att framhålla värderingar och normer. En del ser kulturer som symbolsystem. Kultur existerar 

främst mellan människor, exempelvis inom arbetsgrupper där innebörder och symboler uttrycks 

öppet. Kultur är därför viktigt för att förstå beteenden, sociala fenomen och processer. 

Organisationskulturen påverkas av faktorer som arbetsmiljö. ledarskap, mångfald och omvärld 

(Alvesson, 2015, s. 10). 

Organisationskulturen kan ha en avgörande betydelse för både företag och organisationers 

framgång. Kultur kan användas som styrmedel och ange vad som förväntas och vad som anses 

lämpligt gällande beteende hos medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 133ff). Kulturer 

avspeglar ofta organisationens struktur då de utvecklas inom professionsgrupper, åldersgrupper 

och könsgrupper. Kulturer kan utgöra problem då det uppstår intressekonflikter om makt eller 

inflytande (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 164-165). 

2.7.1 Förändringar och organisationskultur 

Förändring kan innebära förändringar i organisationers struktur, kultur, arbetsuppgifter, mål eller 

strategier. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 413). De flesta förändringar möter motstånd, det betyder 

inte att alla förändringar möter lika stort eller lika starkt motstånd. Ju mer omfattande en förändring 

är och desto fler som påverkas av den innebär att motståndet kan vara starkare. Jacobsen och 

Thorsvik (2008, s. 427) menar att motstånd utgår från en rationell reaktion från arbetsgrupper som 

försvarar någonting som de känner till eller anser vara rätt. Det finns enligt Jacobson och Thorsvik 

(2008, s. 427) tio orsaker till varför det ofta uppstår motstånd mot förändring: 
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Fruktan för det okända. Förändring innebär att man går från ett säkert tillstånd till något man inte 

känner till. Det tryggaste är att helt enkelt fortsätta som man gör i dagens läge, eftersom det känns 

säkrare. 

Brytning av psykologiskt kontrakt. Vissa organisationsförändringar leder till att de formella 

kontrakten mellan individ och organisation förändras. Ett nytt kontrakt innebär en omförhandling, 

någonting som individen kan motsätta sig. Oskrivna förtroenden bryts och individen kan känna sig 

lurad. 

Förlust av identitet. Efter att under en längre period arbetat på ett visst sätt, och funnit en mening 

med de arbetsuppgifter som föreligger kan en förändring av organisationen leda till att individen 

känner meningslöshet med arbetet. Den egna identiteten går förlorad när organisationen förändras. 

Den symboliska ordningen förändras. Att behöva byta kontor eller byggnad kan för många kännas 

tungt eftersom arbetsplatsen är ett ställe där man har känslor knutna och känner sig hemma. 

Maktrelationer förändras. Reorganisation av ett stabilt fönster av makt och inflytande är något 

förändringar också kan betyda. Förändringar här kan betyda att man förlorar en central position i 

organisationens informationsflöde eller förlorar diverse beslutsbefogenheter. 

Krav på nyinvesteringar. Att individen behöver lära sig nya saker, eller utbilda sig för att hänga 

med i organisationens/yrkets utveckling kan kännas tungt för många. 

Extraarbete (under en period). Förändringar kan medföra mer arbete alternativt övertid under en 

period. 

Sociala band bryts. Förändringar kan innebära att man inte längre arbetar med samma kollegor 

som man gjort under lång tid, och känner en trygghet till. 

Utsikter till personlig förlust. Förändringar kan medföra direkta ekonomiska konsekvenser för 

individen, i de mest dramatiska fall handlar det om uppsägning och att jobb försvinner. 

Externa aktörer vill ha stabilitet. En extern grupp kan mista sin ”entré” till organisationen vid en 

omorganisering. 

2.8 Ledarskap 

I likhet med organisationskultur finns det även många definitioner kring begreppet ledarskap. 

Definitionen som används i denna studie är ”en process där en person utövar avsiktlig påverkan på 

andra individer i syfte att uppnå mål (Forslund, 2016, s. 266). Ledarskap inom en organisation 

handlar främst om att få medarbetarna att förverkliga mål men även att motivera till att prestera 

mer och få individer att trivas i arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 453-456). För att förstå 

ledarskapsbegreppet krävs att relationer och sammanhang mellan överordnad och underordnat 

tolkas nyanserat. Ledarskapet utövar främst inflytande genom värderingar snarare än genom 

formella medel (Alvesson, 2015, s. 147). 
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Ledningsgruppens främsta uppgift är att fatta strategiska beslut. Ett beslut kan definieras som ett 

val mellan olika alternativ, eller ses som slutresultatet av en process. Beslutsprocessen är hela den 

rad av handlingar eller bedömningar som leder fram till åtgärd och sedan realisering av ett beslut. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 329). Organisationens mål och strategier är starka signaler om vad 

man ska fokusera på vid beslutsfattande inom organisationen. För en organisation är det önskvärt 

att en anställd som har olika valmöjligheter ställer sig frågande kring vad som egentligen är bäst 

för organisationen. Tanken är att det som anger vad som är bäst för organisationen grundar sig i de 

formella målen och strategierna. Ju tydligare och mer konkreta målen är, desto starkare kommer 

de att fungera som beslutspremisser (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 339). Kommunikation är även 

avgörande för hur organisationer fungerar och är därför nyckeln till att förverkliga en organisations 

mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 300). En del anser att det är det viktigaste verktyget för att 

skapa effektiva grupper, och kommunikation definieras ofta som överföring av information mellan 

människor, djur, växter och apparater (Forslund, 2016, s. 246). 

2.9 Kommunikation 

En grundläggande kommunikationsmodell ser ut på följande vis: En avsändare vill förmedla något 

till någon annan. Detta kallas det avsiktliga meddelandet. Meddelandet kodas (översätts) till 

muntliga eller skrivna meningar eller gester. Sedan överförs (sänds) meddelandet via något medium 

(via munnen under samtal, kroppsspråk under ett möte eller via brev). Mottagaren tolkar sedan 

meddelandet och får en uppfattning om vad avsändaren menar. I samtliga steg finns det störningar 

som inverkar på våra möjligheter att både sända och ta emot meddelandet på rätt sätt. Dessa 

störningar innefattar allt ifrån fysiska störningar (buller, handikapp etc.) till dialekt, motivation, 

olika kulturer och kroppsspråk. Även tekniska störningar så som att datorn inte skickar iväg 

samtliga filer, eller att internetanslutningen inte fungerar klassas också som störningar (Forslund, 

2016, s. 246f). Nedan följer en sammanfattning av kritiska kommunikationsfaser som illustreras i 

figur 10 (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 301f): 

1. Kommunikationsproblem som uppstår när sändaren ska koda budskapet. Här innebär de 

kommunikativa problemen främst sändarens kodning av budskapet genom ord, uttryck och 

jargong som uttrycker något annat, eller mer än det som egentligen var tänkt. Sändaren kan 

välja att uttrycka sig på ett sätt som inte väcker samma associationer hos mottagaren och 

därför tolkas på ett annat sätt. 

 

2. Kommunikationsproblem som uppstår när budskapet förmedlas genom den kanal som 

sändaren har valt. Olika kanaler ställer olika krav på budskapets utformning och innehåll. 

Kanalen kan exempelvis vara olämplig för det budskap som man vill förmedla, att inte den 

viktiga informationen når fram. Kanalen kan även begränsa möjligheterna till respons, och 

på det viset hämma en tvåvägskommunikation. Till sist kan kanalen också omfatta flera 

aktörer, så att manipulering och förändring av informationen kan förekomma. 

 

3. Kommunikationsproblem som uppstår när mottagaren avkodar budskapet. Detta 

kommunikationsproblem uppstår när mottagaren ska avkoda budskapet och hänger ihop 

med den första punkten. Mottagarens selektiva uppmärksamhet påverkar hur vederbörande 

bedömer och prioriterar information och tolkar budskapet. Mottagarens inställning och 

uppfattning om sändaren kan också komma att påverka avkodningen. 
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4. Kommunikationsproblem som uppstår vid mottagande av för mycket information. Oftast 

handlar kommunikationsproblem i organisationer om att medarbetarna får för lite 

information, men det kan också bli problem med för stor mängd. Studier visar att för mycket 

information kan ha negativa effekter på individen genom att han eller hon upplever stress, 

ringa kontroll över arbetsdagen eller förlust av överordnat perspektiv. 

 

 
Figur 10. Olika kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information, egen illustration fritt tolkad ur Jacobsen och 

Thorsvik (2008, s. 299). 

2.9.1 Visuell styrning 

Visuell styrning är en form av anordning för kommunikation som används i det dagliga arbetet och 

möjliggör direkt översyn av hur arbetet ska utföras. Visuell styrning ingår i den sjunde principen 

för Lean Production enligt Liker (2015, s. 197) och utgår från att organisationen med hjälp av 

visuella medel kan föra problem till ytan. Kommunikationsanordningen kan visa var saker hör 

hemma, hur många artiklar som ska finnas på en bestämd plats, hur status för avdelningen ser ut 

utifrån uppställda mål eller takttid. Istället för att använda datorer eller automatiserade system 

förespråkas en kommunikationsanordning som tilltalar våra sinnen; syn, hörsel och känsel. Sinnena 

bidrar till att fysiskt se och uppleva nuläget inom organisationen och direkt kunna bilda en 

uppfattning om vad som fattas, vad som behöver genomföras eller hur väl processens utfall 

stämmer överens med uppsatta mål (Liker, 2015, ss. 189-191). 

Ett sätt att effektivisera möten eller genomgångar med hjälp av visuell styrning är genom så kallade 

puls-möten. Pulsmötet är avsett att vara kort, 5–15 minuter och diskussioner ska hållas korta och 

fokuserade. Vid mötet förespråkas kommunikationsanordningen vara en tavla, exempelvis en 

whiteboardtavla som kommunicerar och visualiserar all information som avhandlas under mötet 

(Tonnquist, 2014, s. 387). Korta möten med en tydlig agenda möjliggör fokuserade diskussioner 

på de viktigaste punkterna, vilket leder till högre effektivitet. 

2.10 Tidigare forskning/arbeten 

Det finns många forskningsarbeten som relaterar till processförbättringar av olika slag, både inom 

fordonsindustrier men också i andra typer av industrier. Förbättringarna fokuserar på processer; 

från produktutveckling till distribution av färdiga produkter. Tidigare arbeten berör även processer 

inom det studerade företaget, dockfrämst tillverkningsprocessen. Tre arbeten relaterar till 

materialförsörjning på olika sätt. Två av dem har genomförts inom det studerade företaget men det 

tredje relaterar till materialförsörjningen på ett konkurrerande företag inom fordonsindustrin. 
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Det första arbetet har en logistisk inriktning och genomfördes vid en av företagets 

logistikavdelningar. Arbetet handlar främst om hur den interna materialhanteringen kunde 

förbättras genom att effektivisera och förbättra truckförarnas arbetssätt. Grahn och Johansson 

(2006) genomförde en nulägesanalys av organisationen och kom fram till vilka typer av slöserier 

som fanns. De kom fram till att flera av de arbetssätt som utfördes upptar mycket tid som ej är 

värdeskapande för kunden, det vill säga produktion. Syftet med arbetet var att effektivisera 

materialförsörjningen och därmed minska slöseriet i processen. Det förbättringsförslag som 

föreslogs var bland annat en arbetsmetod för klassificering av material. 

Det andra arbetet genomfört av Lööv och Lundmalm (2013) handlar också om internlogistiken för 

materialförsörjningen till en av företagets enheter. Syftet med studien var att utforma ett ramverk 

för effektiv och kontrollerad materialförsörjning. Även i detta arbete omnämns minskning av 

slöseri och hur materialhanteringens trucktransporter kan effektiviseras för att förbättra 

materialförsörjningen. 

Det tredje arbetet som är genomfört på ett konkurrerande företag av Geijer m.fl. (2012) berör 

effektivisering av materialförsörjningen genom Lean Production. Arbetet liknar de två tidigare 

omnämnda då syftet var att ge rekommendationer för hur materialförsörjningen kan effektiviseras 

och att skapa en modell för materialklassificering. Studien har i likhet med tidigare omnämnda 

arbeten fokus på att minska de icke värdeskapande arbetsuppgifterna och därmed få en mer effektiv 

materialförsörjning. Genom att hantera de resurser som finns och få ut mer av dem med mindre 

arbete. I arbetet omnämns olika typer av materialförsörjningsmetoder där bland annat 

enstycksflödesförsörjning omnämns. Slutsatsen är att fler just-in-time-anpassade leveranser bör 

användas, det vill säga att problemen med materialförsörjningen främst handlar om val av 

materialförsörjningsmetod. 

Arbeten som direkt relaterar till materialplanering är relativt få, en förklaring till det kan vara att 

materialförsörjningen främst är av logistisk karaktär snarare än administrativ. Ett arbete genomfört 

av Arvidsson och Linhem (2016) handlar om hur materialplaneringens aktiviteter kan ha en 

avgörande effekt på tillgängligheten av företagets produkter. Syftet med studien var att optimera 

planeringen med avseende på tid och kostnad. Det som skiljer Arvidsson och Linhems arbete från 

denna studie är att materialplaneringen i avseendet planering även innefattar planering för 

tillverkning av kundorder, det som omnämns i denna studie som en egen funktion, 

produktionsplaneringen. 

Arbeten som genomförts med avseende på att undersöka och minska variation och avvikelser i 

processer är desto fler. De olika arbetenas syfte och därmed inriktning har då styrts av den aktuella 

processen och går inte direkt att jämföra med processerna som studeras i detta arbete. Arbeten som 

berör riskhantering och FMEA förekommer, arbeten utifrån ett riskhanteringsperspektiv berör 

främst områdena för kommunal- och statlig verksamhet, projektinitiering och sjukvård och 

behandling. Risker finns i alla försörjningskedjor. Kumar, Himes och Kritzer (2014) har beskrivit 

en process och ett ramverk för företag att bedöma risker relaterade till försörjningskedjor. 

Ramverket består av riktlinjer för skapandet av riskhanteringsstrategier.  
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De kom fram till att utmaningen med riskhantering främst finns i försörjningskedjans variation och 

osäkerhet. Genom information från externa leverantörer kan potentiella riskers storlek bedömas 

men utmaningen är att avgöra hur stor risken potentiellt är för den egna verksamheten. Ledarskapet 

måste då avgöra hur stor risk organisationen kan hantera och acceptera och hur mycket som ska 

investeras för att minimera den. 

Arbeten som berör FMEA handlar främst om att minimera risker i vården alternativt beskriver hur 

FMEA teoretiskt kan tillämpas inom olika ämnesområden. Ett utkast publicerat av 

Världshälsoorganisationen, WHO (2013) beskriver vägledande hur avvikelse- och riskhantering 

kan användas för vaccintillverkning. Syftet med dokumentet är att ge riktlinjer och förståelse för 

riskhantering vid avvikelser i ett praktiskt perspektiv. Även om dokumentet berör 

vaccintillverkning går det att finna likheter med denna studie. Riktlinjerna baseras på att införa en 

mekanism som kan uppmärksamma händelser baserat på relevans och därmed koncentrera resurser 

och tid för att undersöka orsaker med sammanhängande risker. Det verktyg som används är bland 

annat FMEA. 

3. Metod 

Studien har genomförts under våren 2018 och data som utgjort underlag för studien har samlats in 

mellan januari och mars.  Det arbetssätt som tillämpats för att genomföra studien är PDSA-cykeln. 

Den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen genomfördes genom intervjuer, observationer 

och dokumentstudier för att besvara studiens frågeställningar. Studiens validitet och reliabilitet 

utgörs av likheter mellan vad som upptäckts genom kvalitativ och kvantitativ dataanalys. Vidare 

redogörs för de etiska ställningstaganden som tagits för att genomföra för studien. 

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Rapporten är främst en kvalitativ fallstudie, den fokuserar på en specifik process, att hantera 

avvikelser, en störning i normalläget av materialförsörjningsprocessen. 

Avvikelsehanteringsprocessen är komplex och kräver att den betraktas ur olika perspektiv och med 

olika undersökningsmetoder. Fallstudier ger möjlighet att reda ut komplexitet och undersöka 

relationer i processer (Denscombe, 2016, s. 91). Studien följer i huvudsak en induktiv logik då 

information som upptäckts i materialförsörjningsprocessens naturliga miljö sedan förankrats i teori. 

Undersökningsmetoden ger möjlighet att djupare förstå situationer och detaljer som påverkar 

avvikelsehanteringen. Fallstudier fokuserar därmed på djup, snarare än bredd och tillåter 

användning av både kvalitativa och kvantitativa data (Denscombe, 2016, ss. 93-95). Genom 

löpande intervjuer och observationer har undersökningen av avvikelsehanteringsprocessen under 

arbetets gång förändrats av nya idéer, beslut och bedömningar. Nya inriktningar har legat till grund 

för val av undersökningsmetoder i syfte att få en helhetssyn på processen. 

Studien syftar till att beskriva, utforska och förklara problem med avvikelsehantering. Genom att 

beskriva relationer och vad som händer inom processen kan vad som påverkar processen upptäckas 

och därmed kan förbättringsmöjligheter utforskas. Genom att förklara relationer, orsaker till 

händelser och problem inom processen kan problem förklaras (Denscombe, 2016, ss. 93-95). 
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Datainsamling har bestått av både kvalitativa och kvantitativa data. Denscombe (2016, s. 383) 

förklarar att kvalitativa data har formen av ord eller bilder, observerade eller producerade. För 

studien har kvalitativa data samlats in genom intervjuer, observationer och kartläggning av 

processer. Dokumentstudier har även genomförts genom mätningar på processerna för att samla in 

kvantitativa data som har formen av siffror (Denscombe, 2016, s. 350). 

3.1.1 Urval till datainsamling 

Urval till den kvalitativa datainsamlingen genomfördes i samråd med handledare och utvecklades 

under arbetets gång baserat på vilken typ av data som ansågs relevant för fortsatt arbete. Författarna 

hade möjlighet att påverka vilka som valdes till att bli intervjuade. Urval för intervjuer gjordes från 

en känd population, vilket är medarbetare som arbetar inom den studerade processen (Denscombe, 

2016, s. 68). För observationer var förutsättningarna detsamma. Författarna kunde i samråd med 

handledare styra vilken del av processen som ansågs relevant att studera.  

Urval till den kvantitativa datainsamlingen genomfördes baserat på vilken typ av data som ansågs 

relevant, lämplig och intressant för att ytterligare förstå och kartlägga processen och dess utfall. 

Författarna har tillsammans med handledare haft en dialog kring vad som upptäckts och vad som 

kan studeras ytterligare. Handledaren har under arbetets gång försett författarna med de dokument, 

rutiner och den statistik som ligger till grund för rapportens dokumentstudier. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Studien är avgränsad till en specifik process och för att kartlägga processen har flera 

datainsamlingsmetoder genomförts; intervjuer, observationer och dokumentstudier. 

Datainsamlingsmetoderna kan liknas vid PDSA-cykelns “Plan” och “Do”-faser eftersom dessa kan 

användas iterativt för att identifiera förbättringsmöjligheter för att i nästa fas testa eller förkasta 

dem. Studien inleddes med att samla in kvalitativa data genom att genomföra löpande intervjuer 

och observationer hos materialplaneringen för att förstå avvikelsehanteringsprocessen. Vidare 

genomfördes en omfattande processkartläggning i tre steg för att identifiera materialplaneringens 

huvudprocess och delprocesser. Efter kartläggning genomfördes den kvantitativa datainsamlingen 

bestående av dokumentstudier. I tabell 3 redovisas genomförd datainsamlingsmetod samt i vilken 

form data återfinns. 

Tabell 3. Redovisning av metod för datainsamling 

Datakälla Metod Dataformat 

Personal Intervjuer Tal 

Text 

Arbetssätt, metoder, 

interaktioner mellan 

människor 

Observation 

Dokumentstudier 

Bilder 

Text 

Processens utfall Dokumentstudier Text 

Bilder 
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3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en metod för datainsamling som använder människors svar på frågor som datakälla. 

Det kontrasterar med observationer som fokuserar på vad människor gör. Data som framkommer 

under intervjuer kommer endast från det som den intervjuade väljer att berätta (Denscombe, 2016, 

s. 263). Intervjuer och samtal har genomförts löpande på den studerade organisationen. Samtalen 

kan ses som semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som bör besvaras. Intervjuaren har varit flexibel gällande ordningsföljden på 

ämnen och frågor. Vidare har den intervjuade fått möjlighet att utveckla sina idéer och tala utförligt 

om de ämnen som tagits upp (Denscombe, 2016, s. 266). 

Sammanlagt har sju personer deltagit i intervjuer, se tabell 4, fem av dem arbetar på 

materialplaneringen. De genomförda samtalen och intervjuerna har behandlat frågor kring 

arbetssätt och processens struktur. Detta i avsikt att kartlägga både process och ingående arbetssätt. 

Vidare har samtal berört förbättringsområden som identifierats under arbetets gång, detta för att ge 

författare och delaktiga i processen möjlighet att vidareutveckla idéer. Samtal och intervjuer fördes 

på plats på organisationen, via Skype, per telefon samt via mail. 

Tabell 4. Sammanställning av intervjuer samt intervjuform. 

Intervjuobjekt Intervjuform 

Gruppchef materialplaneringen Löpande intervjuer 

Gruppchef materialakuten Möte 

Projektledare produktionsplaneringen Möte 

Materialplanerare 1 Löpande intervjuer 

Materialplanerare 2 Löpande intervjuer 

Materialplanerare 3 Löpande intervjuer 

Materialplanerare 4 Löpande intervjuer 

3.2.2 Observationer 

Observationer bygger till skillnad från intervjuer på direkta visuella evidens och inte på vad den 

intervjuade väljer att berätta, observatören befinner sig närmare den utförda handlingen 

(Denscombe, 2016, s. 293). De observationer som ligger till grund för studien innefattar 

författarnas medverkan i det dagliga arbetet genom fältarbete. Författarna har observerat arbetssätt, 

rutiner och kontaktytor inom i materialplaneringens naturliga miljö för att kunna genomföra en 

realistisk processkartläggning. Observationer har genomförts under ordinarie arbetstid för 

materialplaneringen. 

Det förekommer främst två typer av observationsforskning; systematisk observation och 

deltagande observation (Denscombe, 2016, s. 293f). Systematisk observation förknippas främst 

med kvantitativa data och statistisk analys. Deltagande observation används för att undersöka 

livsstilar, kulturer och övertygelser i avgränsade sociala grupper. Metoderna kan anses vara olika 

men de har några kännetecken gemensamma. Båda metoderna indikerar att observationsprocessen 

är svår och känslig för möjligheten att forskarens perception influeras av personliga faktorer, vilket 

påverkar insamlade datas tillförlitlighet. För att sammanställa vad som observerats har 

anteckningar använts, anteckningarna har fungerat som ett komplement till intervjuerna 

(Denscombe, 2016, s. 281).  
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Under studien har författarna ägnat sig åt fältarbete som kräver att tid spenderas på plats, syftet var 

att förstå processen och materialplaneringens arbetssätt. För att deltagande observation ska vara 

meningsfull krävs det att det ägnas tid åt fältarbete, detta för att skapa tillit, bygga upp relationer 

och utveckla insikter (Denscombe, 2016, s. 307). I tabell 5 följer en sammanställning av den totala 

tid som avsatts för observationer i form av fältarbete. Tabell 5 anger antalet observerade 

arbetsdagar samt i vilket format observationer finns dokumenterade. Observerad tid uppgår till 127 

timmar, vilket motsvarar drygt 15 arbetsdagar. 

Tabell 5. Sammanställning av observationstillfällen, tidsåtgång samt dokumentationens form. 

Observation Arbetsdagar Dokumentation 

Deltagande observation, 

fältarbete 

15 Fältanteckningar 

3.2.3 Dokumentstudier 

Dokumentär forskning är en undersökning som använder dokument som datakälla. Dokumenten 

utgör en primär datakälla och därigenom skiljer sig undersökningsmetoden från både intervjuer 

och observationer. Dokument kan förekomma som skriven text, digital kommunikation och 

visuella källor. De datakällor som använts för att genomföra dokumentstudier har innefattat 

statistik om processens utfall. Statistiken har använts för att upptäcka och belysa problem kring 

avvikelsehantering som inte varit tydligt. Författarna har fått tillgänglighet till de dokument som 

finns för den studerade processen.  Statistiken består av data i form av siffror och går att lagra på 

dator och/eller analyser med hjälp av dator (Denscombe, 2016, ss. 319-320). 

I tabell 6 återfinns en sammanställning av de dokument som studerats samt dokumentets syfte. Tre 

rapporter som studerats äger och ansvarar materialplaneringen för, materialakuten äger och 

ansvarar för det fjärde. Underlag från de fyra rapporterna bidrar med statistik kring processens 

utfall och avvikelsers frekvens. Syftet med granskning av interna rapporter var för att se hur 

processen mäts i nuläget. 

 
Tabell 6. Sammanställning av underlag för dokumentstudier. 

Dokumentnamn Syfte 

Materialakutens rapport Att kommunicera och synliggöra 

störningar och avvikelser i produktion till 

funktioner inom företaget. Rapporten 

används som underlag för uppföljning av 

nyckeltal. 

Leveransprecision för externa leverantörer Att synliggöra och återföra leverantörernas 

leveransprecision till bland annat 

leverantörerna och inköpsfunktionen (som 

bär det kommersiella ansvaret för 

leverantörerna).  

Materialplaneringens avvikelserapportering Att synliggöra arbetsbelastningen internt 

inom materialplaneringen. Rapporten kan 

utgöra underlag för fördelning av 

leverantörer mellan materialplanerare. 

Materialplaneringens rapportering av 

extratransporter 

Att följa upp fakturor relaterat till 

avvikelser som genererat kostnader.  
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3.2.4 Relativ vikt mellan datainsamlingsmetoder 

Om forskare använder både kvalitativa och kvantitativa data behöver de båda nödvändigtvis inte 

viktas lika. Den ena kan anses huvudsaklig och primär och den andra som sekundär, en 

underordnad motvikt och kontroll (Denscombe, 2016, s. 218). Under studiens genomförande har 

sju medarbetare på organisationen intervjuats samtidigt som observationer genomförts. Kvalitativa 

data utgör en större del av datainsamlingen än den kvantitativa, dokumentstudierna. Den kvalitativa 

datainsamlingen är därmed primär för fallstudien medan den kvantitativa datainsamlingen är 

sekundär. Dokumentstudierna innefattar främst kontroll av det som upptäckts och utgör stöd för 

den kvalitativa datainsamlingen. För den kvalitativa datainsamlingen har upptäckter av intervjuer 

och observationer viktats olika, den data som används och viktas tyngst är där samma upptäckter 

gjorts vid både intervjuer och observationer. 

3.3 Dataanalys 

3.3.1 Kvalitativ analys 

Processkartläggning 

Det fanns inledningsvis en önskan från materialplaneringens gruppchef om att fokusera på 

avvikelsehanteringsprocessen och dess problematik. För att kunna fokusera på 

avvikelsehanteringsprocessen blev det väsentligt att förstå materialplaneringens huvudprocess, att 

förse produktion med material. En kartläggning utifrån intervjuer och observationer genomfördes 

i tre steg för att bedöma nuläget och därmed förutsättningar för förbättringar. Syftet med 

kartläggningen av processerna var att skapa en gemensam och visuell bild som grund studien. I det 

första steget kartlades processen på en övergripande nivå utifrån Isakssons grundläggande 

processmodell (2018). De grundläggande elementen gränssnitt, leverantör, kund, input och output 

definierades. Input och output kan förklaras som de in- respektive ut-objekt som startar och avslutar 

processen med att förse produktion med material. I processen identifierades tre delprocesser 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 458). 

I takt med att materialplaneringens arbetsbelastning ökat till följd av ökad mängd avvikelser lades 

fokus på vidare processkartläggning på en av de tre delprocesserna, att hantera materialavvikelser, 

även kallad avvikelsehanteringsprocessen. Eftersom alla avvikelser kan ses som variation i 

processer är det viktigt att förstå en process innan några insatser för förbättringar kan inledas. 

Delprocessen att hantera materialavvikelser kartlades med hjälp av kund-leverantörs-modellen 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 465). Input, det in-objekt som startar processen definieras som 

materialavvikelser skapade av externa leverantörer. Även denna process kunde delas in i tre 

delprocesser. Avvikelsehanteringsprocessen har potential för förbättring och alla processer kan 

delas in i aktiviteter och arbetsmoment (Isaksson, 2016). För att detaljerat beskriva processen i 

nuläget kartlades processen i ett tredje steg i ett flödesschema. Aktiviteterna i flödesschemat 

identifierades med utgångspunkt på vad materialplaneringen gör, de aktiviteter som de utför för att 

hantera avvikelser (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 465). 
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Orsaks-verkan-diagram 

För att bedöma vilka förbättringsområden som fanns i avvikelsehanteringsprocessen 

sammanställdes anteckningar från intervjuer och observationer i ett orsaks-verkan-diagram utifrån 

huvudorsakerna (7M): management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö. Ofta 

kan orsaker till problem många gånger hänföras till någon av huvudorsakerna (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 245). För att kunna analysera resultatet av diagrammet och identifiera grundorsaker till 

problem med avvikelsehanteringen användes frågetekniken ”fem varför?”. Resultatet av orsak-

verkan-diagrammet studerades gemensamt av författare och handledare där de tre mest relevanta 

förbättringsområdena för processen identifierades. 

Arbetssätten i avvikelsehanteringsprocessen 

Efter att de tre mest relevanta förbättringsområdena för processen identifierats genomfördes 

ytterligare intervjuer och observationer av materialplaneringens arbetssätt. Författarna observerade 

materialplaneringen dagliga kontroller och daglig styrning. Genom intervjuer kunde ledtiderna för 

materialförsörjningsprocessen kartläggas. En sammanställning (tidslinje) skapades för att 

visualisera ledtiderna tillsammans med kontrollerna, för att på så sätt förstå materialplaneringens 

tidsperspektiv då avvikelser uppstår. 

Det framgick att interna avvikelser synliggörs och kommuniceras av materialhanteringsfunktionen 

och specifikt materialakuten. Materialakutens stödprocess är en viktig länk mellan 

materialplaneringen och kunden, produktion. Materialakutens rapportering av avvikelser utgör en 

väsentlig del av den kvantitativa datainsamlingen men för att förstå deras arbetssätt bokade 

författarna in ett möte för att kunna observera deras process och ställa frågor. 

3.3.2 Kvantitativ analys 

För att kunna styrka problem som materialplaneringen har kring avvikelser och avvikelsehantering 

i det dagliga arbetet analyserades rapporteringskällorna; materialakutens rapport, 

leveransprecisionen för externa leverantörer, materialplaneringens avvikelserapportering och 

materialplaneringens rapportering av extratransporter. Analysen för rapporterna avgränsades till 

data rapporterat mellan januari och mars 2018. Det fanns flera syften med datainsamlingen; 

▪ Att om möjligt kunna påvisa mängden avvikelser som materialplaneringen hanterar och 

därmed styrka orsaken till den höga arbetsbelastningen. En stor mängd avvikelser kräver 

en tydlig process för att hantera dessa. 
▪ Att identifiera möjliga orsaker kopplade till avvikelser och brister. 
▪ Att om möjligt härleda kostnader för extratransporter till avvikelser och brister. 
▪ Att skapa underlag för fortsatt arbete. 

Materialplaneringens avvikelserapportering 

Ett av materialplaneringens arbetssätt är att utföra kontroller i system. Materialplaneringen 

rapporterar två typer av avvikelser dagligen baserat på kontrollerna; saknad avisering och saknad 

ankomst. Författarna analyserade utfallet av rapporteringen genom att beräkna frekvens. 

Förhoppningen var att om möjligt styrka att mängden avvikelser påverkar arbetsbelastningen. 

Vidare användes saknad avisering och saknad ankomst vid kartläggningen av kontroller 

tillsammans med materialförsörjningsprocessens ledtider i tidslinjen. 
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Leveransprecision för externa leverantörer 

För att synliggöra mängden avvikelser som materialplaneringen hanterar analyserades 

leveransprecisionen för de i genomsnitt 595 leverantörsnummer som levererat material under tiden 

för datainsamlingen. Varje unik leverantör kan vara uppdelad på flera leverantörsnummer. 

Analysen anger gen genomsnittliga leveransprecisionen för de externa leverantörerna genom att 

beräkna antal leveranser i tid jämfört med totalt antal leveranser. 

Materialakutens rapport 

Datainsamling från rapporten avgränsades till avvikelser där materialplaneringen ansågs vara 

ägare. Insamlade data anger orsak till avvikelsen samt vilka fem eventuella konsekvenser som 

avvikelsen skapat. Rapportunderlaget sammanställdes för att ta reda på frekvens av konsekvenser. 

Konsekvensen direktflödesstörning identifierades som ett relevant mått på hur väl 

materialförsörjningsprocessen fungerar. Därefter användes tillförlitlighetsteknik för att finna och 

identifiera orsaker till direktflödesstörningar. 

Materialplaneringens rapportering av extratransporter 

Sammanställning och analys av rapporten utgick från att ta reda på hur många extratransporter som 

rapporterats under tre månader. Författarna undersökte möjligheten att härleda avvikelser till 

orsaker. Avvikelserna skulle därmed kunna härledas till extratransporter och 

kvalitetsbristkostnader. 

3.4 Arbetets genomförande 

För att kunna arbeta med kvalitetsutveckling och angripa problem systematiskt behövs ett 

strukturerat arbetssätt. Under studiens genomförande har därför PDSA-cykeln tillämpats för att 

föreslå förbättringar i avvikelsehanteringen inom materialplaneringsfunktionen (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 228). PDSA-cykeln tillämpas iterativt vilket innebär att varje problem som 

angripits under studiens genomförande utgått från tankesättet som PDSA-cykeln beskriver. 

Författarna har delat arbetsprocessen tillsammans med handledaren vilket bidragit till att 

förtroendet för förändring ökat genom att stegvis föreslå förbättringar och inriktningar att utforska 

(Crowfoot & Prasad, 2017). 

På en övergripande nivå har arbetet följt de fyra faserna i cykeln. I den första fasen ”Plan” 

genomfördes en nulägesanalys av materialplaneringens processer. Avvikelsehanterings-processen 

identifierades som ett problem. För att förstå problemet kartlades avvikelsehanteringsprocessen 

aktiviteter, materialplaneringens arbetssätt och rapporteringskällor analyserades i syfte att 

ytterligare förstå och mäta problemet. För att förstå vad som påverkar avvikelsehanteringen 

genomfördes en orsaks-verkan-analys för att bryta ner problemet och göra det mer hanterbart. En 

stor del av materialplaneringens arbete handlar om att ”släcka bränder” och lösa akuta problem, 

därför baserades det teoretiska underlaget på bland annat på riskanalys (FMEA), och 

processförbättring (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 228-229). 

I fasen ”Do” beskrevs orsaker och svårigheter med avvikelsehanteringen och därmed påbörjades 

en analys av resultaten för att kunna besluta om möjliga förbättringar. I den tredje fasen ”Study” 

utvärderades resultaten av datainsamlingen och förbättringsförslag föreslogs för att öka 

kvalitetsnivån på arbetssätten och processen. För att kunna besvara studiens frågeställningar utgick 

författarna från datainsamlingen och det teoretiska underlaget.  



30 (63) 

 

Ett FMEA-baserat verktyg anpassat för materialförsörjningsprocessens ledtider och 

materialplaneringens kontroller konstruerades. I den fjärde och sista fasen, ”Act” beskrevs 

förbättringsförslagen och de lärdomar som författarna fått under studiens genomförande. Se figur 

11 som illustrerar hur PDSA-cykeln som arbetssätt tillämpats för att genomföra studien. 

 

Figur 11. Illustration av hur PDSA-cykelns faser tillämpats för arbetets genomförande. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett mått på huruvida mätningen är tillförlitlig i förhållande till syftet samt att mätningen 

skett på rätt saker. Reliabiliteten i sin tur anger om mätningarna som genomförts i en studie är 

tillräckligt exakta för att omsättas i resultat (Patel & Davidson, 2011, ss. 102-103). I en kvalitativ 

studie är ambitionen att upptäcka företeelser och förstå innebörden av dem. Begreppet validitet i 

en kvalitativ studie innefattar därför hela forskningsprocessen. I kvantitativa studier innefattar 

detsamma att studera rätt företeelse, vanligtvis styrkt med teoriunderbyggnad, bra mätinstrument 

och noggrannhet. Begreppet reliabilitet får även en annan innebörd i en kvalitativ studie. Om 

resultatet av upprepade intervjuer med samma medarbetare är olika är det ett tecken på låg 

reliabilitet, men i en kvalitativ studie behöver det inte vara fallet (Patel & Davidson, 2011, s. 106). 

För att möjliggöra hög kvalitet på resultatet har samtal och intervjuer förts löpande med 

medarbetare från olika funktioner för att kunna återge så många perspektiv som möjligt. 

Intervjuerna har trots sin semistruktur påvisat att det finns en gemensam bild av nuläget och 

problem med avvikelser, trots att varje intervju behandlat olika frågor. Vidare har datainsamlingen 

beskrivit en bild av nuläget som stämmer väl överens med det författarna identifierat under 

dokumentstudierna. Utanför studiens ramar har även diskussion förts kring andra 

förbättringsområden som finns inom organisationen, vilket involverat många medarbetare från 

olika funktioner. Studiens validitet och reliabilitet styrks framförallt av likheter mellan samtal, 

intervjuer och observationer. Likheterna styrks med sekundära data från den kvantitativa 

datainsamlingen, som beskriver materialförsörjningsprocessens utfall. 



31 (63) 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Information 

Samtliga medarbetare inom den studerade funktionen har informerats om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Deltagande i studien har varit frivilligt. Vidare förväntas funktionen få ta del av 

rapporten efter genomfört arbete som även innefattar resultatet av datainsamlingen. 

Samtycke 

Inför studien upprättades två samarbetsavtal mellan handledare och författarna. Samtliga 

medarbetare, inom och utanför materialplaneringsfunktionen har fått information om att det varit 

frivilligt att delta i studien. Vidare har det även varit möjligt att lämna studien under 

genomförandet. Medarbetare har bidragit på de sätt de ansett varit möjligt eller lämpligt. Inga 

medarbetare som deltagit i studien har valt att lämna studien under genomförandet. 

Konfidentialitet 

Författarna har tillsammans med handledare valt att anonymisera företaget, organisationen och i 

viss utsträckning även avdelningen (även om funktionen beskrivs som materialplaneringen). 

Beslutet har fattats under studiens genomförande och därför har namnen på de som deltagit i studien 

hanterats konfidentiellt. Inga namn på medarbetare nämns i rapporten. De avdelningar som 

studerats inom organisationen benämns inte rapporten med varken interna eller officiella namn. 

Nyttjande 

Endast författarna och funktionen har tillgång till det underlag som utgör den kvantitativa 

datainsamlingen för studien. All data kommer efter genomförd studie och godkänd examen att 

raderas från respektive författares dator. Övrigt material kommer förstöras. Den data som 

används i rapporten har godkänts av handledare innan det publicerats. 

Objektivitet 

Författarna har tidigare varit i kontakt med och varit verksamma inom det studerade företaget. 

Ingen av författarna är anställd inom berörd organisation, funktion eller avdelning. För att 

upprätthålla ett objektivt perspektiv har författarna låtit de medverkande själva välja sin delaktighet 

i studien. 

4. Resultat 

I resultat presenteras sammanställningar från den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen. 

Dataanalys innefattar processkartläggning i flera steg, analys av orsaks-verkan-diagram för att ta 

reda på vilka orsaker som främst påverkar materialplaneringens hantering av avvikelser samt 

analys av dokument för att kartlägga och mäta utfallet av processen. Resultatet som underlag avser 

att besvara studiens frågeställningar. 

4.1 Nulägesbeskrivning av materialplaneringens processer 

Avsaknaden av en etablerad process för att hantera störningar i materialförsörjningen har bidragit 

till att materialplaneringens arbetsbelastning ökat och begränsat den tid och resurser som behövs 

för att återgå till ett normalläge. För att kunna arbeta processfokuserat behöver problemet både 

visualiseras och identifieras för att en avvikelsehanteringsprocess ska kunna anpassas för de nya 

förutsättningarna. Materialplaneringens nuläge beskrivs med stöd av processkartläggning. 
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Kartläggningen är genomförd i tre steg där det inledande steget kartlägger 

materialförsörjningsprocessen för att därefter fokusera på avvikelsehanteringsprocessen. Det är 

idag svårt att identifiera, härleda och följa upp avvikelser. Nuläget beskrivs därför tillsammans med 

underlag från de två interna rapporteringskällorna som materialplaneringen använder; 

materialplaneringens avvikelserapportering och leveransprecisionen för de externa 

leverantörerna. 

4.1.1 Materialförsörjningsprocessen ”att förse produktion med material” 

Processbeskrivning av materialförsörjningsprocessen 

En av företagets huvudprocesser är produktionsprocessen som i sin tur är beroende av 

stödprocesser och resurser för att fungera effektivt. Materialplaneringens ansvar tillsammans med 

andra logistikfunktioner är att förse produktion med material, det vill säga att de tillhandahåller 

resurser till produktionsprocessen. Materialplaneringens arbete är främst en administrativ 

stödprocess.  

Produktion är kundorderstyrd, standardiserad och utjämnad. Precis som i många 

tillverkningsindustrier är produktionsprocessen även fokus för ständiga förbättringar då det är en 

förutsättning för att nå marknaden. Principen att arbeta med processer stödjer flera punkter inom 

Lean Production och företagets produktionssystem. Materialförsörjningsprocessens aktiviteter 

utförs internt inom organisationen av materialplanering och materialhantering men också externt 

av leverantörer och transportörer. Det är främst de aktiviteter i processen som materialplaneringen 

ansvarar för och som utförs externt som har stor förbättringspotential. Tillämpningen av 

produktionssystemets principer och därmed arbetssätt och verktyg har inte varit möjliga i samma 

utsträckning på materialplaneringens administrativa arbetsflöden som på produktionsprocessen, 

eftersom de sträcker sig utanför organisationens gränssnitt. Processfokus kräver organisering och 

fokus på aktivitetskedjorna i hela materialförsörjningsprocessen. Ett ständigt arbete pågår att 

försöka förstå, observera och förbättra materialplaneringens arbete även om den tid eller resurser 

som krävs för att driva processen mot önskade resultat i dagsläget upptas av avvikelsehantering. 

Processbeskrivning av materialförsörjningsprocessen 

Materialförsörjningsprocessen startar med en kundorder från en extern kund. I nästa steg planerar 

produktionsplaneringen när ordern ska tillverkas och bereder in ordern i systemen. 

Materialplaneringens ansvar är därefter att avropa materialbehov till externa leverantörer, det som 

i figur 12 beskrivs som att förse produktion med material. En process beskriver ett skeende, därför 

kan materialförsörjningsprocessen beskrivas som just att förse produktion med material. Då studien 

utgår från materialplaneringsfunktionens arbetssätt används begreppen att förse produktion med 

material och materialförsörjningsprocessen synonymt. Genom att materialplaneringen avropar 

materialbehov till externa leverantörer möjliggör de för de andra delprocesserna i 

materialförsörjningsprocessen, materialplaneringens arbete med att förse produktion med material 

är därför en förutsättning för processens existens. 
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Från leverantör ska sedan produktionsmaterial transporteras och godsmottas innan det kan 

förrådsläggas. Materialplaneringens ansvar sträcker sig fram till att material är godsmottaget. I 

materialförsörjningsprocessen är kunden intern, det vill säga produktionen som tillverkar kundens 

order. Ledningsprocesser för processen baseras på att ta fram mål, strategier och planera för 

förbättringar. Stödprocesserna tillhandahåller resurser som krävs för att processen ska fungera. 

Figur 12 illustrerar författarnas tolkning av materialförsörjningsprocessen. 

 

 
Figur 12. Illustration av hur materialförsörjningsprocessen tolkats med materialplaneringens ansvar markerad. Egen illustration 

med inspiration från Isakssons grundläggande processmodell (2018). 

Processkartläggning av materialförsörjningsprocessen 

Avsikten med processkartläggning av materialförsörjningsprocessen är att definiera gränssnitt för 

processen samt skapa en gemensam bild. Processkartläggningen genomfördes i tre steg. I de två 

första stegen identifierades processens kund, leverantör samt input och output (inobjekt respektive 

utobjekt). I det första steget identifierades materialplaneringens huvudprocess att förse produktion 

med material, se figur 13. Input för processen definieras som materialbehov i produktion 

genererade av leverantören; produktionsplaneringen. Organisationen arbetar med kundorderstyrd 

produktion och inleder endast processen om material efterfrågas av produktion. Output för 

processen definieras som material redo för montering i produktion. Output är det objekt processen 

genererar, värdet som processen skapar. Outcome är effekten av output, outcome för processen 

beskrivs som tillfredsställelse i form av hög leveranssäkerhet av slutprodukten, utan störningar. 

Hög leveranssäkerhet utan störningar är ett mål som mäts utifrån bland annat leveranssäkerhet och 

störningar. I processen identifierades tre delprocesser: 

1. Att avropa materialbehov till externa leverantörer 

2. Att hantera materialavvikelser 

3. Att bevaka leverans av material från leverantörer 
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Figur 13. Materialplaneringens huvudprocess ”att förse produktion med material” samt de tre ingående delprocesserna. Egen 

illustration med inspiration från Isakssons grundläggande processmodell (2018). 

4.1.2 Avvikelsehanteringsprocessen ”att hantera materialavvikelser” 

I steg två kartläggs delprocessen att hantera materialavvikelser. Aktiviteterna i delprocessen har 

brutits ner på aktivitetsnivå för att synliggöra flaskhalsar. I processen identifierades tre 

delprocesser, se figur 14. Delprocesserna kartlades i ett flödesschema för att ytterligare detaljera 

processen, se bilaga 1.  Utifrån flödesschemat konstaterades att processen är lång och genomsyras 

av olika beslut. Den största delen av processen består av att finna lösningar och avgöra 

allvarlighetsgraden på materialavvikelser. Delprocessen att utreda och följa upp avvikelser ser 

olika ut beroende på medarbetare och situation. 

1. Att upptäcka avvikelser 

2. Att hitta lösningar till avvikelser 

3. Att utreda och följa upp avvikelser 

 

 
Figur 14. Processkarta över materialplaneringens delprocess “Att hantera materialavvikelser” (avvikelsehanteringsprocessen), 

egen illustration baserad på kund-leverantörs-modellen av Bergman och Klefsjö (2012). 
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4.1.3 Materialplaneringens rapporteringskällor 

Då introduktionen inneburit störningar i normalläget och problemet med avvikelser kommit upp 

till ytan behöver problemets omfattning förtydligas. Två av materialplaneringens 

rapporteringskällor granskades; avvikelserapporteringen och leveransprecisionen för de externa 

leverantörerna. Syftet med rapporterna är att synliggöra avvikelser internt inom 

materialplaneringen men också externt, utanför organisationen. 

Materialplaneringens avvikelserapportering 

I tabell 7 redovisas resultatet av materialplaneringen interna rapportering av avvikelser. 

Rapporteringen mäter två typer av avvikelser; saknad avisering var den som förekom i flest fall 

följt av saknad ankomst. En saknas avisering som inte hanterats leder vanligtvis till en saknas 

ankomst. Det genomsnittliga antal avvikelser som rapporterades var 3111 stycken. 

Tabell 7. Genomsnittligt resultat av materialplaneringens avvikelserapportering januari till mars 2018. 

Avvikelsetyp Genomsnitt per månad 

Saknad avisering 1864 

Saknad ankomst 1247 

Totalt 3111 

Leveransprecision för externa leverantörer 

Den genomsnittliga leveransprecisionen efter sammanställning av de externa leverantörernas 

leveranser var 92 procent. Av i genomsnitt 595 leverantörsnummer var det 365 stycken, 61 procent, 

som lyckades leverera enligt organisationens mål. Varje sen eller tidig leverans från leverantör 

räknas som en avvikelse. Det betyder att leverantörerna i genomsnitt orsakade cirka 2500 

avvikelser under en månad, i genomsnitt 8 procent av det totala antalet leveranser, se tabell 8. 

Tabell 8. Genomsnittlig leveransprecision för externa leverantörer, januari till mars 2018. 

Genomsnittlig 

leveransprecision, 

januari - mars 2018 

Antal leveranser Antal leveranser i 

tid 

Antal tidiga och 

sena leveranser 

Antal (st) 30 500 28 000 2500 

Andel (%)  92 8 

4.2 Materialplaneringens arbetssätt 

Observation av processer kan leda till att förbättringsmöjligheter fångas. Materialplaneringens 

arbete består bland annat av att upptäcka, utreda, och följa upp avvikelser. Det innebär även att 

bedöma risker för avvikelser och störningar för produktion. För att kunna arbeta med 

processförbättringar är det viktigt att materialplaneringens arbetssätt är tillförlitliga. 
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4.2.1 Orsaks-verkan-analys av avvikelsehanteringsprocessen 

Intervjuer och observationer kan på ett strukturerat och visuellt sätt härledas till 

avvikelsehanteringsprocessen och materialplaneringens arbetssätt. Resultatet av analysen finns 

sammanställt i ett orsaks-verkan-diagram, se bilaga 2. En tillförlitlig materialförsörjning är 

nödvändig för att produktion ska kunna fungera utan störningar, analysen bidrar därmed till att 

orsaker till problem identifieras så att de kan lindras eller elimineras. De förbättringsområden som 

ansågs mest relevanta för avvikelsehanteringsprocessen identifierades inom arbetssätten: 

▪ Förebyggande arbete 

▪ Standardiserade arbetssätt 

▪ Långsiktig uppföljning 

Förebyggande arbete 

Materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess är främst reaktiv. Materialplaneringen skulle 

kunna arbeta både förebyggande och avhjälpande för att minska mängden avvikelser och därmed 

säkra materialförsörjningsprocessen. Materialplaneringen arbetar i viss utsträckning förebyggande 

genom de system som används, genom systemen kan de förutse och hantera avvikelser i förväg, 

innan det uppstår konsekvenser för produktion. För att kunna använda systemen optimalt krävs 

kunskap och erfarenhet, något som varierar mellan materialplanerare. Avhjälpande åtgärder 

innebär därmed kunskapsutbyte mellan materialplanerare. Vidare har materialplaneringen inga 

ytterligare verktyg eller stöd i det dagliga arbetet som kan påvisa eller visualisera kommande risker 

och därmed avhjälpa situationen med materialavvikelser. 

Brist på förebyggande arbete grundar sig främst i att det inte finns ett definierat normalläge för 

processen. Normalläget kan vara ett tillstånd där inga avvikelser uppstår, men det innebär också att 

den funktion materialplaneringen fyller ”inte behövs”. Avvikelser är en del av normalläget, oavsett 

om de avvikelser som finns elimineras kommer det finnas ett ständigt behov av arbetssätt för att 

arbeta både förebyggande och avhjälpande för att se till att nya avvikelser inte uppstår. För att en 

avvikelsehanteringsprocess ska fungera både förebyggande och avhjälpande bör synsättet utgå från 

dagens läge som innefattar en stor mängd materialavvikelser till följd av lanseringen av nya 

produkter. 

Materialplaneringen har utöver ett odefinierat normalläge inte heller beskrivet standardiserade 

arbetssätt för att hantera avvikelser. Produktionssystemet främjar ständiga förbättringar och 

standardiserade arbetssätt men det innebär inte att systemet inte främjar kreativitet och flexibilitet. 

Varje materialplanerare har därför etablerat arbetssätt genom erfarenhet, arbetssätt som skiljer sig 

mellan materialplanerare. Det finns inga uttalade behov av kunskapsutbyte mellan 

materialplanerare för att kunna hitta de bästa arbetssätten. Att arbeta med processer innebär att 

medarbetarna medverkar. För att kunna etablera arbetssätt för att förutse och därmed hantera 

avvikelser innan de är akuta behövs kunskapsutbyte, rätt systemstöd eller verktyg. Effekten av att 

arbeta förebyggande med avvikelser förväntas bland annat vara minskade kvalitetsbristkostnader 

och färre produktionsstörningar. 

Standardiserade arbetssätt 

Arbetssätten i materialförsörjningsprocessen är standardiserade och består av olika kontroller för 

att upptäcka avvikelser. Arbetssätten i avvikelsehanteringsprocessen är inte standardiserade och 

skiljer sig mellan materialplanerare och avvikelser. Produktionsmaterial ger upphov till avvikelser 

och är fördelat enligt figur 15. 
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Figur 15. Illustration av hur produktionsmaterial är fördelat på leverantörs- och materialplanerarnivå. 

Antal materialleveranser är avrundat och baseras på det genomsnittliga antalet materialleveranser 

mellan januari och mars 2018. Arbetet med att förse produktion med material fördelas mellan 

materialplanere på antal leverantörer. Under perioden januari till mars fanns i genomsnitt cirka 360 

aktiva leverantörer som levererade material. Antal leverantörer är relativt jämnt fördelat mellan 

materialplanerarna. Den jämna fördelningen tar inte hänsyn till mängden materialleveranser som 

respektive leverantör står för och därför inte den potentiella mängden avvikelser som kan uppstå. 

Stabila leverantörer ligger inte efter med materialleveranser och de synliggörs inte heller i 

materialplaneringens kontroller. Leverantörer som skapar problem genererar avvikelser, dessa 

måste hanteras och synliggörs i kontrollerna. 

Avvikelser kan uppstå var som helst i materialförsörjningsprocessen; från att materialbehov 

prognostiseras ett år i förväg till att material används i produktion. Avvikelser kan även upptäckas 

genom mailkontakt eller telefonsamtal med leverantörer eller andra delar av organisationen, 

exempelvis materialakuten. På grund av hög arbetsbelastning, bristfällig upplärning eller 

varierande kompetens skiljer sig materialplanerarnas arbetssätt med att hantera avvikelser på och 

därmed deras arbetsbelastning. 

Långsiktig uppföljning 

Det saknas standardiserade arbetssätt för hantering av avvikelser. Detsamma gäller även för 

uppföljning av avvikelser. Materialplaneringen kontrollerar och rapporterar dagligen två typer av 

avvikelser, saknad avisering och saknad ankomst. Orsakerna till avvikelserna är att leverantören 

inte skickat en avisering om inkommande material eller att material inte ankommit till 

godsmottagningen. Det är inte möjligt att endast utgå från två typer av orsaker vid uppföljning då 

antalet orsaker är fler än två.  
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Avvikelser som uppstår i produktion rapporteras till materialplaneringen genom materialakuten. 

Materialakuten ansvarar för att ta emot avvikelser från de monterade linorna samt för att härleda 

och rapportera dem till berörd avdelning. I materialakutens system för rapportering finns endast ett 

fåtal förvalda orsaker att välja mellan. Orsaken rapporteras tillsammans med berörd avdelning som 

sedan självständigt ansvarar för att avvikelsen inte skall uppstå igen. I rapporteringen från 

materialakuten går det inte att utläsa vilken materialplanerare som blir berörd av avvikelsen, därför 

blir felåterföringen bristfällig. Det finns även oklarheter gällande gränssnitten för 

avvikelsehanteringsprocessen samt vilken avdelning som ytterst ansvarar för de olika delarna i 

processen. Att mäta processens prestanda är viktigt för att skapa förutsättning för hållbar och 

långsiktig uppföljning samt för att urskilja förändringar. 

4.2.2 Att upptäcka avvikelser 

Materialplanerarens arbetsuppgifter består bland annat av att genomföra kontinuerliga kontroller i 

system. Kontrollerna syftar till att upptäcka avvikelser som kan komma att störa 

materialförsörjningsprocessen. Materialplaneraren använder i huvudsak ett system, 

materialplaneringssystemet. Systemet är integrerat med information från flera andra system som 

används för planering av produktion, materialhantering och transport av material. Leverantörerna 

har tillgång till delar av transportsystemet för att boka och avisera upphämtning av material. Genom 

transportsystemet får materialplaneraren information i realtid som kan användas för att upptäcka 

avvikelser, se bilaga 3. De dagliga kontrollerna är standardiserade och genomförs under 

förmiddagen och löpande under dagen. 

Kommunikation med leverantörer och andra funktioner 

Materialplaneringens främsta informationskälla till att upptäcka avvikelser är från de som orsakar 

dem eller de som hittar dem först. Materialplaneringen är i ständig dialog med leverantörer som 

har problem med att följa leveransplanerna. Tillsammans planerar de för lösningar som inte skapar 

konsekvenser för produktion. De flesta leverantörer arbetar proaktivt. De meddelar i god tid om de 

inte kan fullfölja sina åtaganden. Då en leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden kan 

materialplaneraren ta hjälp av stödfunktioner som inköp eller QA. Transport- och 

godsmottagningen tillhör samma avdelning som materialplaneringen och arbetar med att upptäcka 

avvikelser som berör upphämtning på plats, under transport och vid godsmottagning av material. 

Transport- och godsmottagningen har standardiserade arbetssätt och rutiner för hur de informerar 

och kommunicerar avvikelser till materialplaneringen. Materialakuten tillhör materialhanteringen 

och ser till att avvikelser som uppstår internt (från förråd till produktion) dokumenteras och når 

materialplaneringen. 

Saknad avisering och saknad ankomst 

Saknad avisering och saknad ankomst är varningar som materialplaneringssystemet genererar 

automatiskt. Saknad avisering anger skillnader mellan leverantörens avisering i transportsystemet 

och de frysta behoven, vilka baseras på artikelnummer och antal. En saknad avisering innebär i 

regel att leverantören inte skickat något material eller inte skickat rätt antal artiklar Om denna 

varning inte hanteras kommer saknad avisering bli saknad ankomst. Saknad ankomst anger att 

leverantörens angivna transporttid överskridits och att fryst materialbehov inte godsmottagits. Det 

finns andra orsaker till att systemet varnar, orsaken måste dock utredas och hanteras tillsammans 

med leverantören så att varningen kan “släckas”.  
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En varning släcks genom att materialplaneraren skriver en kommentar, en status på varningen. 

Kommenteraren ska vara utformad på ett standardiserat sätt som kan förstås av alla och beskriva 

hanteringen. Kontrollerna genomförs under förmiddagen och uppdateras löpande med ny status 

under dagen, allteftersom materialplaneraren hanterar avvikelserna. 

Felmeddelanden 

I de dagliga kontrollerna ingår att hantera felmeddelanden som systemen genererar. 

Felmeddelanden varierar i karaktär men kan indikera avvikelser. Det vanligaste felmeddelandet 

anger att en leverans skickats för tidigt eller för sent, vanligt förekommande hos de leverantörer 

som inte följer leveransplanerna, så kallade ”problemleverantörer”. De flesta felmeddelanden 

kräver ingen hantering och är inget värdehöjande steg i processen, många gånger har avvikelser 

redan upptäckts i andra kontroller, syftet är främst av informativ karaktär. 

Transportsystemet 

Transportsystemet innehåller information som både materialplanering och leverantör har tillgång 

till. En dag innan upphämtning bokar och aviserar leverantörerna artikelnummer och kvantitet i 

systemet, bokningen stänger vid lunchtid. Materialplaneraren kan direkt efter stängning se vilka 

avvikelser som uppstått i bokningen innan materialplaneringssystemet varnar för saknad avisering 

dagen efter. Problemleverantörer som har svårt att följa leveransplaner bokar ibland full leverans 

för att sedan, vid upphämtning, avisera ett annat utfall. Materialplaneraren kan använda systemet 

för kontroll även efter upphämtning för att säkerställa att varningen saknad ankomst inte genereras. 

I figur 16 illustreras materialförsörjningsprocessens ledtider tillsammans med materialplaneringens 

kontroller. 

 
Figur 16. Materialförsörjningsprocessens ledtider och materialplaneringens kontroller. 
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4.2.3 Att utreda och följa upp avvikelser 

Daglig styrning 

Under studien observerades materialplaneringens dagliga styrning. Till mötet kallas även transport- 

och godsmottagning och mötet leds av materialplaneringens gruppchef. Tidpunkten för mötet är 

densamma varje morgon och pågår i cirka 10–15 minuter. Grunden till mötet utgörs av en 

whiteboardtavla som samtliga mötesdeltagare samlas kring, se figur 17. De som kan närvara gör 

det. Mötets syfte är att informera, kommunicera och synliggöra avvikelser i 

materialförsörjningsprocessen, avvikelser som kan komma att påverka produktions 

materialtillgång. Mötet inleds med att gårdagens produktionsläge redovisas, målet är alltid en 

störningsfri produktion. Gruppchefen informerar om antal störningar i produktion, om de påverkat 

befintliga produkter eller nya produkter. Transport- och godsmottagning informerar om läget för 

ankommande och inkommande gods, om gods saknas från gårdagen och om det finns information 

om transporter som är sena. 

 

Därefter redogör materialplaneringen för aktuella “bristrisker”, det vill säga avvikelser som inte 

kunnat hanteras och där artiklar eller leverantörer riskerar att skapa konsekvenser för produktion. 

Ny status meddelas för respektive artikel, om läget är under kontroll och avvikelsen blivit hanterad 

raderas artikeln från tavlan. Efter att alla avvikelser på tavlan avklarats tas nya avvikelser upp. 

Varje materialplanerare gör en bedömning av den egna arbetssituationen och väljer själv vilka 

avvikelser eller problemleverantörer som ska stå med på tavlan. Gruppchefen kommunicerar sedan 

informationen vidare på ett styrningsmöte där både produktion och dess stödfunktioner finns 

representerade. 

 
Figur 17. Illustration av materialplaneringens tavla för daglig styrning. 

4.3 Förebyggande av avvikelser 

Materialförsörjningsprocessens aktivitetskedjor kopplas samman av ledtider. Ledtiderna utgör 

tillsammans den tid som förlöper från det att ett materialbehov prognostiseras tills att materialet 

ska monteras. Utifrån prognostiserade materialbehov använder materialplaneringen resterande tid 

för att förebygga att avvikelser uppstår och skapar störningar eller konsekvenser för produktion. 

Processer handlar om samverkan och när avvikelser uppstår internt är materialakuten den 

stödfunktion som ser till att avvikelser kommuniceras till ansvarig funktion. 
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4.3.1 Materialförsörjningsprocessens ledtider 

Materialplaneringens arbete att förse produktion med material innefattar olika steg och olika 

ledtider, se figur 18. I samtliga steg kan avvikelser uppstå. Minst två dagar i veckan skickar 

materialplaneringen leveransplaner till leverantörerna. Leveransplanen visar prognostiserade 

materialbehov ett år framåt för berörd artikel (1). De materialbehov som ligger inom två dagar är 

frysta (2). Ett fryst behov innebär att en ny leveransplan inte kan förändra behovet gällande antal 

och tidpunkt för leverans. Enligt avtal kan en leverantör inte avsäga ett fryst behov inom frystiden. 

Alla behov i leveransplanen som ligger utanför de två frysdagarna kan ändras på både 

materialplaneringens och leverantörens begäran. 

En leverantörs upphämtningsdagar avgör när materialet ska levereras. Med leverans menas att 

materialet hämtas av företagets egna transportsätt och lämnar leverantören. Upphämtning varierar 

mellan 1–5 dagar i veckan beroende på leverantör samt det land leverantören befinner sig i. För en 

leverantör som endast har upphämtning på fredagar och tar emot ett fryst behov på en torsdag 

innebär det att det dröjer sex dagar innan materialet kan hämtas. Dagen innan upphämtning aviserar 

leverantören artikelnummer och antal i det gemensamma transportsystemet. När upphämtning sker 

aviseras det verkliga utfallet av vad som levererats. Transporttiden varierar mellan 0–7 dagar 

beroende på leverantör, land och transportsätt (3). 

Efter att material godsmottagits (4) ska det behandlas internt innan det förrådsläggs och 

behandlingstiden beror på hur materialet är förpackat. Därefter transporteras materialet till förråd 

(5). Beroende på hur kritiskt materialet är för produktion används en säkerhetstid för att säkerställa 

att material finns i förråd när behov uppstår. Tiden varierar mellan en till två arbetsdagar. När 

material tar slut i produktion, eller när det är dags att fylla på vid monteringslinorna genomförs en 

beställning. En öppen beställning indikerar för materialhanteringen att leverera material till 

beställande yta eller monteringslina (6). Tiden för materialhantering varierar men är densamma 

som för den interna behandlingen som beror på typ av emballage. 

  
Figur 18. Materialförsörjningsprocessens ledtider samt de ingående delprocesserna. 
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4.3.2 Materialakutens process ”att kommunicera interna avvikelser” 

Materialakuten är stödfunktion till materialhanteringen och består av fyra medarbetare och en 

gruppchef. Materialakuten ser till att avvikelser som uppstår internt kommuniceras till ansvarig 

funktion, till skillnad från materialplaneringen som ansvarar för att upptäcka externa avvikelser 

fram till godsmottagning. Materialakutens kontaktytor består förutom av produktion och förråd 

även av tekniker, QA och materialplanering. Även efter att material godsmottagits kan avvikelser 

uppstå, material kan skadas, saknas eller innehålla kvalitetsfel. Om den interna avvikelsen riskerar 

att skapa konsekvenser för produktion kopplas materialplaneringen in för att säkra 

materialförsörjningen. Materialplaneringen och materialakuten samverkar vid både interna och 

externa avvikelser och återkopplar sinsemellan lagersaldon och leveransbesked, se figur 19. 

 
Figur 19. Materialakutens process ”att kommunicera interna avvikelser” som inkluderar samverkan och återkoppling med 

produktion och materialplanering. Egen illustration baserad på kund-leverantörs-modellen av Bergman och Klefsjö (2012). 

Materialakuten ansvarar inte för att utreda eller följa upp avvikelser, det ansvaret ligger på ansvarig 

funktion. Det verktyg som används för att kommunicera avvikelser och konsekvenser är ett digitalt 

system som materialakuten äger och rapporterar i. Flödet för rapporteringen ses illustrerad i bilaga 

4 och kan delas in i tre delprocesser: 

1. Att dokumentera avvikelse i MA:s rapport 

2. Att härleda orsak till avvikelse 

3. Att härleda avvikelse till ansvarig funktion 

Syftet med rapporteringsunderlaget är att kommunicera och synliggöra störningar i produktion för 

uppföljning av nyckeltal. När en avvikelse uppstår internt meddelas materialakuten och 

information som meddelas leder till en rapportering i systemet. Systemets uppbyggnad kräver att 

både orsak till avvikelse och ansvarig funktion anges, detta för att ansvarig funktion ska kunna 

utreda avvikelsen. När interna avvikelser kan kopplas till produktionsmaterial och orsaken inte går 

att härleda anges vanligen materialplaneringen som ansvarig funktion vid en första bedömning. 

Alla funktioner kan, om de önskar, få rapporteringar via mail. 

Produktion avslutas med en inspektion som kontrollerar och bedömer om produkten uppfyller alla 

krav och är komplett. Denna lina upprättar även en avvikelselista som materialakuten tar del av. 

Avvikelselistan anger hur många materialbrister som uppstått i produktionsflödet och hur många 

direktflödesstörningar som inträffat. Utifrån avvikelselistan dokumenterar materialakuten antal 

direktflödesstörningar i systemet. Informationen kommer alltid efter att störningen uppstått och 

rapporteras inte i realtid. 
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4.4 Mätning för att förbättra avvikelsehanteringsprocessen 

Det övergripande syftet med att mäta processer är för att kunna kontrollera, styra och förbättra dem. 

Materialplaneringens ansvar att förse produktion med material i rätt tid, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet 

innebär även att göra det till minsta möjliga kostnad. Underlag från två rapporteringskällor utgör 

därmed resultat för mätningar; materialakutens rapport och materialplaneringens rapportering av 

extratransporter. Syftet med rapporterna är att kommunicera och synliggöra konsekvenser av 

interna avvikelser samt att följa upp kostnader för avvikelser genom extratransporter. De numeriska 

värden som presenteras men inte illustreras av figurer eller tabeller följer beslut om anonymisering 

av företaget. 

4.4.1 Resultat av materialakutens rapport 

Orsaker till avvikelser 

Under tiden för datainsamling rapporterades i materialkutens rapport 1116 avvikelser där 

materialplaneringen ansågs vara ansvariga. Varje avvikelse som rapporterats är kopplad till ett 

artikelnummer, samma artikelnummer kan därmed ha rapporterats flera gånger. Avvikelser som 

kopplas till materialplaneringen härleds i materialakutens rapport till en av följande fyra orsaker:  

▪ Öppen beställning innebär att produktion inväntar material från förråd. 

▪ Tillfälligt ökad åtgång innebär att det finns ökade materialbehov i produktion av olika 

anledningar. 

▪ Sen leverans från leverantör innebär att produktion av okänd orsak inte fått tillgång till 

material. 

▪ Övrigt/Okänd innebär även det att produktion av okänd orsak inte fått tillgång till material. 

Avvikelser hanteras på olika sätt beroende på hur materialakuten identifierar orsaker. Avvikelser 

som orsakas internt av öppen beställning eller tillfälligt ökad åtgång hanterar materialplaneringen 

genom att beräkna eller bekräfta när material finns tillgängligt eller genom att aktivt anskaffa nytt 

material. Sen leverans från leverantör och övrigt/okänd är avvikelser som hanteras på olika sätt 

beroende på material och övriga omständigheter. 

Konsekvenser av produktionsstörningar 

Varje avvikelse och orsak kan vidare orsaka störningar, så kallade konsekvenser för produktion. 

Konsekvenser rapporteras i form av; larm, brist, stopp, direktflödesstörning eller kombinationer av 

dem. Avvikelser orsakade under perioden 3823 konsekvenser. De olika typerna av konsekvenser 

beskrivs som: 

▪ Larm anger antal gånger då en produktionslina inväntar material från förråd. Konsekvensen 

är främst en varning om öppen beställning och påverkar inte produktionslinan direkt. Då 

produktion får tillgång till material följer ingen konsekvens. 

▪ Brist anger hur många produkter som inte kunnat monteras med ett specifikt artikelnummer 

på grund av materialbrister. 

▪ Stopp anger hur många minuter en produktionslina stått stilla på grund av en materialbrist 

eller direktflödesstörning. 

▪ Direktflödesstörning anger det exakta antal produkter som inte är färdiga för leverans när 

de nått sista linan. Det vill sägs produkter som inte är färdiga för leverans måste 

efterkompletteras då de stört direktflödet, den kundorderstyrda produktionen. 
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En sammanställning av materialakutens rapport illustreras i tabell 9. Tabellen anger antal 

rapporteringar, konsekvenser samt procentuell fördelning av konsekvenser. Direktflödesstörningar 

var den mest förekommande produktionsstörande konsekvensen, trots att den konsekvens som 

rapporterats flest gånger var larm. Larm är inte en direkt påverkande produktionsstörning men kan 

indikera att brist, stopp eller direktflödesstörning kan uppstå. 

Tabell 9. Sammanställning av materialakutens rapport; antal rapporteringar, konsekvenser samt procentuell fördelning av 

konsekvenser. 

Typ av konsekvens Antal rapporteringar 

(st) 

Antal 

konsekvenser (st) 

Andel 

konsekvenser (%) 

Larm 801 816 21  

Brist 157 366 10  

Direktflödesstörning 225 2272 59  

Stopp 25 368 10 

Av det totala antalet störningar, eller konsekvenser som rapporterats utgör direktflödesstörningar 

59 procent. Den kunderorderstyrda produktionen är både standardiserad och utjämnad. En 

direktflödesstörning är därför ett väsentligt mått på hur väl materialförsörjningen och därmed 

materialplaneringens avvikelsehantering fungerar. Vidare orsakade brister och stopp lika stor andel 

störningar men där betraktas stopp som en allvarligare produktionsstörning eftersom det stör 

direktflödet. En visuell jämförelse mellan antal rapporteringar och andelen konsekvenser illustreras 

ytterligare i figur 20. 

 

Figur 20. Diagram över det totala antalet rapporteringar per konsekvens kontra procentuell fördelning av konsekvenser. 
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Tillförlitlighetsteknisk analys av orsaker till avvikelser 

Tillförlitlighetsteknik används för att bland annat finna orsaker till avvikelser. Sen leverans från 

leverantör var den orsak som gav upphov till näst flest konsekvenser i form av 

direktflödesstörningar. Sen leverans från leverantör kan innebära att det inte finns 

materialtillgångar för varken materialplanering, materialhantering eller produktion. Sen leverans 

från leverantör kan därför även vara en orsak till öppen beställning. Öppna beställningar orsakade 

flest stopp, se tabell 10. 

Tabell 10. Sammanställning av orsaker till direktflödesstörningar och stopp mellan januari och mars 2018. 

Orsak Antal 

rapporteringar 

(st) 

Andel  

direktflödes-

störningar (%) 

Andel stopp  

(%) 

Sen leverans från leverantör 64 22 11  

Tillfälligt ökad åtgång 1 0 1  

Öppen beställning 144 70 67  

Övrigt/Okänd 33 8 21  

4.4.2 Materialplaneringens rapportering av extratransporter 

En extratransport är en avvikelse i det normala transportflödet eftersom varje leverantör har 

bestämda upphämtningsdagar av material. Organisationen planerar själv upphämtning och 

transport. När avvikelser uppstår och det inte finns tid att invänta en upphämtningsdag krävs därför 

en extratransport. När avvikelser uppstår internt bokar materialplaneringen själv 

extratransporten.  Om leverantören orsakar en avvikelse och en extratransport är nödvändigt bokar 

istället leverantören. Syftet med rapporten är att synliggöra kostnader för extratransporter men även 

underlätta för fakturering och betalning av transporter. 

Under perioden bokade materialplaneringen 31 extratransporter. När en materialplanerare bokar 

en extratransport ska orsak anges. I rapporten kan åtta orsaker till avvikelser identifieras. Orsakerna 

härleds till både interna och externa orsaker men endast en orsak går att härleda direkt till 

materialplaneringen, se tabell 11. Den vanligast förekommande orsaken var saldofel. Saldofel 

innebär att antal artiklar i förråd och lager inte stämmer överens med faktiskt antal. Andra vanliga 

orsaker till extratransporter är att material saknas eller skadats. 

Tabell 11. Sammanställning av bokade extratransporter januari till mars 2018. 

Orsak Intern/extern orsak Antal (st) 

Saldofel Intern 7 

Saknat material Intern 6 

Saknat material i transport Extern 6 

Skadat material  Intern 3 

Inköp Intern 3 

Materialplaneringen Intern 3 

Strukturfel/dolda behov Intern 2 

Fel i materialhantering  Intern 1 
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4.5 Förbättringsmöjligheter 

Principen att arbeta med processer stödjer flera punkter inom Lean Production och företagets 

produktionssystem. Materialförsörjningsprocessens aktiviteter utförs internt inom organisationen 

av materialplanering och materialhantering men också externt av leverantörer och transportörer. 

Det är främst de aktiviteter i processen som materialplaneringen ansvarar för och som utförs externt 

som har stor förbättringspotential, detta eftersom aktiviteterna i hög grad påverkar 

materialförsörjningen och därmed avvikelsehanteringen.  

Resultatet påvisar förbättringsmöjligheter för materialplaneringens arbetssätt. För att kunna arbeta 

processfokuserat med avvikelsehantering behövs förebyggande arbete, standardiserade arbetssätt 

och långsiktig uppföljning. Materialförsörjningsprocessens aktivitetskedjor kopplas samman av 

ledtider. Ledtiderna utgör tillsammans den tid som materialplaneringen kan använda för att 

förebygga att avvikelser uppstår och skapar störningar eller konsekvenser för produktion. Processer 

handlar om samverkan och när avvikelser uppstår internt är materialakuten den stödfunktion som 

ser till att avvikelser kommuniceras till ansvarig funktion. Det finns idag problem med 

processledning och gränssnitt för avvikelsehanteringsprocessen samt problem med samverkan 

mellan stödprocesserna. Det övergripande syftet med att mäta processer är för att kunna 

kontrollera, styra och förbättra dem. Materialplaneringens ansvar att förse produktion med material 

i rätt tid, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet innebär även att göra det till minsta möjliga kostnad. Underlag 

från två interna rapporteringskällor kan därför användas för mätningar. Mätningarna kan påvisa 

hur många direktflödesstörningar som materialförsörjningen orsakat samt orsaker till 

kvalitetsbristkostnader i form av extratransporter. 

5. Analys 

Analysen följer studiens frågeställningar. Avsikten är att besvara frågorna och förklara innebörden 

av uppnådda resultat i relation till det teoretiska underlaget. Analysen syftar även till att presentera 

de förbättringsmöjligheter som finns för materialplaneringen. 

5.1 Hur ser nuläget ut i materialplaneringens processer? 

I samband med introduktionen av den nya generationen produkter har förutsättningarna för 

materialförsörjningen förändrats men processen har inte kunnat förändras efter de nya 

förutsättningarna. Avsaknaden av en etablerad process för att hantera störningar i 

materialförsörjningen har bidragit till att materialplaneringens arbetsbelastning ökat och begränsat 

den tid och resurser som behövs för att återgå till ett normalläge. För att kunna arbeta 

processfokuserat behöver problemet både visualiseras och identifieras för att en 

avvikelsehanteringsprocess ska kunna anpassas för de nya förutsättningarna. I nuläget saknas det 

etablerade arbetssätt och kontinuerlig uppföljning av processerna. 

5.1.1 Kartläggning av processerna 

Processer handlar om samspel mellan människor genom överenskommelser, samverkan och 

koordination. För att kunna definiera en process är det lämpligt att beskriva vad som karaktäriserar 

den eftersom syftet med alla processer är att generera ett värdeskapande resultat med så liten 

resursåtgång som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 457-458). En av företagets 

huvudprocesser är produktionsprocessen som i sin tur är beroende av stödprocesser och resurser 

för att fungera effektivt. Materialplaneringens ansvar tillsammans med andra logistikfunktioner är 

att förse produktion med material, det vill säga att de tillhandahåller resurser till 
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produktionsprocessen. Materialplaneringens arbete är främst en administrativ stödprocess. För att 

kunna beskriva processens nuläge var det därmed viktigt att kartlägga materialplaneringens 

processer. Principen att arbeta med processer stödjer flera punkter inom Lean Production och 

företagets produktionssystem. Materialförsörjningsprocessens aktiviteter utförs internt inom 

organisationen av materialplanering och materialhantering men också externt av leverantörer och 

transportörer. Det är främst de aktiviteter i processen som materialplaneringen ansvarar för och 

som utförs externt som har stor förbättringspotential. Tillämpningen av produktionssystemets 

principer och därmed arbetssätt och verktyg har inte varit möjliga i samma utsträckning på 

materialplaneringens administrativa arbetsflöden som på produktionsprocessen, eftersom de 

sträcker sig utanför organisationens gränssnitt. Processfokus kräver organisering och fokus på 

aktivitetskedjorna i hela materialförsörjningsprocessen. Ett ständigt arbete pågår att försöka förstå, 

observera och förbättra materialplaneringens arbete även om den tid eller resurser som krävs för 

att driva processen mot önskade resultat i dagsläget upptas av avvikelsehantering (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 459). 

Input för materialförsörjningsprocessen identifierades som materialbehov från produktion. 

Produktion är kundorderstyrd, standardiserad och utjämnad. Precis som i många 

tillverkningsindustrier är produktionsprocessen även fokus för ständiga förbättringar då det är en 

förutsättning för att nå marknaden. I en kundorderstyrd går människor, maskiner och 

arbetsstationer i sekvens med processen (Liker, 2015, ss. 52-53). Output för processen 

identifierades som material redo för montering i produktion, det vill säga material levererat just-

in-time (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005, s. 50). Outcome identifierades som nivå på 

leveranssäkerhet, det vill säga hur väl materialförsörjningen fungerar utan störningar för 

produktion. Materialplaneringens främsta uppgift är att inte orsaka störningar för produktion 

relaterat till material eftersom störningar leder till kvalitetsbristkostnader (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 71). Målet för processen skulle kunna beskrivas som hög leveransprecision men eftersom 

ett internt mätvärde inte återspeglar materialplaneringens arbetsinsats, utan den externa 

leverantörens förmåga att leverera material är detta inte en definition av outcome för 

materialförsörjningsprocessen. Processfokus innebär att arbeta med de resultat som processen 

skapar och genom kunskap om de olika aktiviteterna bidrar till resultatet. Genom att fokusera på 

de externa leverantörernas bidrag till processens resultat kan materialplaneringen förbättra 

processen förebyggande istället för att ”släcka bränder”, det vill säga genomföra tillfälliga 

lösningar för att rädda produktion från störningar (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 459-460). 

Materialförsörjningsprocessen består av aktiviteter som alla bör vara värdeskapande för kunden 

men består idag av aktiviteter som kan anses icke värdeskapande. Materialplaneringens funktion 

är helt avgörande för att material ska levereras. Genom att studera de aktiviteter som är icke 

värdehöjande för processen kan organisationen öka sin kvalitet och flexibilitet beroende på 

förändringar i produktion (Liker, 2015, s. 52). Processens mål är att vara värdeskapande för kunden 

och genom att studera slöseriet i processen kan man eliminera det.  

5.1.2 Företagets produktionssystem 

Den processkartläggning som genomförts har lett till identifiering av delprocesser samt 

identifiering av individuella processer i form av ett flödesschema för den enskilda 

materialplanerarens arbete. Materialplaneringen är en stödfunktion till huvudprocessen, produktion 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 460). Produktionsprocessen genomsyras av företagets 

produktionssystem med ursprung i TPS och Lean Production.  
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Vid processkartläggning och observation identifierar författarna en minskad implementering av 

organisationens produktionssystem inom organisationens stödprocesser. Anledningen till detta kan 

vara att TPS och Lean Production inledningsvis etablerats främst i tillverkningsprocesser som en 

tillverkningsfilosofi (Liker, 2015, ss. 13-14). Implementering och tillämpning av 

produktionssystemets principer varierar i organisationen och avtar ju längre ifrån 

produktionsprocessen en funktion befinner sig. Principerna tillämpas i vissa delar av 

materialplaneringens processer men är då starkt kopplat till kundens behov och krav, det vill säga 

produktionens förväntningar. Av Likers 14 punkter (2015, ss. 23–24) som karaktäriserar Lean 

Production är det fem stycken som går att identifiera i materialplaneringens processer:  

▪ Processen använder ett dragande system för att undvika överproduktion. 

▪ Avdelningen använder visuell styrning. 

▪ Avdelningen använder pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

▪ Ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra göra 

det. 

▪ Avdelningen respekterar partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

Materialplaneringen använder väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer, men 

tekniken är främst anpassad för hur materialförsörjningen fungerade före introduktionen och inte 

anpassad efter de nya förutsättningarna. Bland de principer som inte identifierats återfinns 

“standardiserat arbetssätt som grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan” 

och “skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem”. Flera av materialplaneringens 

arbetssätt är standardiserade men de ligger inte till grund för ständiga förbättringar i nuläget på 

grund av hög belastning på resurserna. Materialplaneringen har därmed genomgått en förändring 

som resulterat i ökad arbetsbelastning till följd av avvikelser.  

Stora förändringar möter vanligtvis ett större motstånd (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 427). 

Materialplaneringens reaktion på nuläget baseras på att försöka återgå till ett normalläge, på så sätt 

försvarar materialplaneringen det som är känt och anses vara rätt. Förutsättningarna för att arbeta 

på samma sätt som tidigare har förändrats, samtidigt som arbetssätten inte förändrats. Varje 

materialplanerare etablerar olika arbetssätt för att hantera situationen. Att inte förbättra eller 

förändra de befintliga arbetssätten kan vara ett tecken på motstånd. 

En ledningsgrupps främsta uppgift är att fatta strategiska beslut om organisationens mål och 

strategier (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 329). Att införa en ny produktgeneration har länge varit 

organisationens långsiktiga mål för att fortsätta vara en stark aktör på marknaden. Vid strategiska 

beslut är dock kommunikationen avgörande för organisationens funktion och är nyckeln till att 

förverkliga organisationens mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 300). Introduktionen har lett till 

förändringar för organisationens alla processer. Förändringarna har i sin tur lett till obalans i 

processernas utformning och ställt nya krav på såväl leverantörer som de interna processerna, som 

på grund av en bristande kommunikation och avsaknad av instruktioner på nya arbetssätt inte kan 

leva upp till de krav som finns. 
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5.1.3 Materialplaneringens rapporter 

Processfokus innebär att arbeta med de resultat som en process skapar, resultatet kan därmed bidra 

med viktig information om processen. Materialplaneringen har två rapporteringskällor; 

avvikelserapportering och leveransprecision. Då man arbetar med processer, kan effektiva 

mätningar ge information om hur väl processen fungerar så att man kan basera beslut på fakta, i 

syfte att förbättra (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 42-43). Mätningarna som genomförs ger inte 

tillräckligt underlag för att arbeta aktivt med förbättringar i processen genom att basera beslut på 

fakta. Mätning bör användas för att hitta förbättringspotential, med andra ord, skillnaden mellan 

resultatet och det bästa möjliga läge då både process och produkt är felfria utan att generera 

kvalitetsbristkostnader (Isaksson, 2016). 

Leveransprecision för externa leverantörer 

Leveransprecisionen är idag ett mått som indikerar främst för inköp, men också för 

materialplaneringen hur väl de externa leverantörerna lever upp till planerade leveranser. Därav är 

det inte ett mått på den interna processens prestanda eller utfall. Utifrån leveransprecisionen kan 

inte utläsas någon information om hur väl materialplaneringen presterat kring att hantera eventuella 

förseningar. Mätningar reflekterar bland annat tid, kostnader, service, exakthet och kvalitet i 

värdekedjan (Keyte & Locher, 2004, ss. 24-25). Just leveransprecisionen är ett mått på exakthet 

hos varje extern leverantör.  

Leveransprecisionen skulle kunna utgöra underlag för att fördela arbetsbelastningen mellan 

materialplanerarna, förutsatt att leverantörsproblem inte är tillfälliga. Vidare kan en kombination 

av materialakutens rapport och leveransprecisionen påvisa hur många avvikelser som hanteras av 

materialplanerarna varje månad, och därigenom mäta arbetsbelastningen. Leveransprecisionen kan 

även ge indikationer på att insatser behöver riktas mot så kallade “problemleverantörer” för att 

proaktivt minska mängden avvikelser över tid. I detta arbete kan materialplaneringen behöva stöd 

från andra funktioner, bland annat inköp och QA för att lösa långvariga problem. Minskade 

avvikelser skapade av leverantören kan generera minskade kostnader för extra transporter, stopptid, 

brister och direktflödesstörningar i produktion. Om leveransprecisionen skall rapporteras korrekt 

behöver oftast en manuell rättning av befintligt dataunderlag göras. Detta eftersom dataunderlaget 

för leveransprecisionen genereras automatiskt. I underlaget synliggörs endast de avvikelser som 

genererats av leverantör vid leveranstidpunkten.  

Alla avvikelser som hanterats fram tills denna tidpunkt synliggörs inte. Om material levereras med 

en annan metod än ordinarie transportsätt, exempelvis genom en extratransport syns inte detta i 

leveransprecisionen om tidpunkten för leverans blir densamma som vid ordinarie transportsätt. 

Därför krävs en manuell rättning av underlaget, där varje materialplanerare för anteckningar kring 

avvikelser under månaden för att sedan kunna rätta dataunderlaget. Endast då kan en korrekt bild 

av leverantörens leveransförmåga uppvisas. I leveransprecisionen redovisas inga orsaker till 

avvikelser men kan istället härleda avvikelser till orsakande leverantör. 

Materialplaneringens avvikelserapportering 

I materialplaneringens avvikelserapport är det endast två typer av avvikelser som redovisas; saknad 

avisering och saknad ankomst. Även om dessa avvikelser är av stor betydelse så uppdagas och 

hanteras avvikelserna oftast långt innan systemet varnar. Vidare förekommer även andra 

redovisningsproblem.  
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Saknad avisering kan ge en varning på en hel leverans som inte aviserats från leverantören, och i 

leveransen kan flertalet olika artiklar ingå. Huruvida leveransen som helhet beräknas som en 

avvikelse eller om varje artikel för sig räknas enskilt framgår inte. Hanteringen av avvikelsen 

förblir ändå densamma, oavsett om det är en eller flera artiklar. Saknad ankomst varnar för 

leveranser som inte godsmottagits. Vilket innebär att leveranserna kan finnas inom organisationens 

område eller på godsmottagningen, men ännu inte lagts in i förråd. Då varnar systemet för saknad 

ankomst trots att leveransen faktiskt kommit. 

Materialplaneringens avvikelserapportering fungerar i grunden på ett liknande sätt. Båda 

rapporterade orsak saknad avisering och saknad ankomst baseras på leverantörens förmåga att 

sända iväg en avisering innan leveransen transporteras och leverantörens förmåga att leverera gods 

till godsmottagning. Båda avvikelserna är baserade på vad externa funktioner gör, och är inte 

baserade på de interna funktionernas prestation. Avvikelserapporteringen kan därför inte 

synliggöra materialplaneringens interna effektivitet eller utfall. Däremot kan mätningen, likt 

leveransprecisionen, ligga som underlag för beslut kring vilka leverantörer organisationen ska 

använda. Att basera beslut på fakta ger tydliga, formulerade strategier för fortsatt arbete Bergman 

och Klefsjö (2012, s. 42). Rapporteringen är dock i främsta hand en indikation på att det finns ett 

problem i leveransen, och ger materialplaneringen en varning om att material eventuellt inte kan 

levereras i tid. Vidare betyder detta att det är materialplaneringens uppgift, att utifrån avvikelsen, 

säkerställa leverans och lösa problemet, så att produktionen förblir störningsfri. 

Rapporten kan utgöra underlag för att synliggöra arbetsfördelningen internt mellan olika 

materialplanerare. Förutsättningen för att underlaget ska skapa värde är att alla medarbetare 

rapporterar regelbundet, konsekvent och att rapporteringen följs upp. Det går vanligtvis att härleda 

orsaker till avvikelserna, även om endast två typer av avvikelser är något begränsat för att skapa 

en realistisk bild av materialplaneringens arbete. Även om rapporten kan synliggöra mängden 

avvikelser skapar underlaget begränsade möjligheter för uppföljning och förbättringsarbete. Att 

materialplaneringens processer inte har välformulerade och effektiva mätningar beror på att det 

ofta är svårt att välja vad som ska mätas, framförallt i administrativa arbetsflöden där prestanda 

inte mäts på ett standardiserat sätt (Keyte & Locher, 2004, ss. 24-25). Att samtliga medarbetare 

arbetar efter egna arbetssätt bidrar också till svårigheter gällande korrekt rapportering eftersom alla 

medarbetare inte rapporterar likadant eller lika konsekvent.  

5.2 Hur kan materialplaneringen förbättra arbetssätten för avvikelsehantering? 

Under studien har förbättringsområden identifierats inom avvikelsehanteringsprocessen. De 

dagliga kontrollerna och den dagliga styrningen är två arbetssätt som är gemensamma för alla 

materialplanerare. I detta avsnitt beskrivs förbättringsförslag för materialplaneringens arbetssätt. 

5.2.1 Förbättring av dagliga kontroller 

I de dagliga kontrollerna återfinns två varningar som är användbara för att upptäcka avvikelser; 

saknad avisering och saknad ankomst. Kontrollerna genomförs på förmiddagen, men varningarna 

som genereras kommer från gårdagen. Varningar kan förhindras genom att i första hand nyttja 

transportsystemet.  
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Genom att proaktivt fokusera på hur leverantörerna bokar upphämtning i transportsystemet under 

förmiddagen kan många avvikelser hanteras innan bokningen stänger vid lunchtid. Då en avvikelse 

är under hantering eller är hanterad måste materialplaneraren skriva en kommentar som beskriver 

lösningen, antalet tecken är begränsat. I dagsläget finns det brister i hur kommentarerna utformas 

och därmed kan tolkas. Att en avvikelse är hanterad måste utgå från fyra kriterier; att det finns ett 

bekräftat datum för leverans, bekräftad kvantitet, bekräftat datum för ankomst och att det är 

beräknat med hänsyn till rådande bristdatum - det vill säga den dag då avvikelsen skapar 

konsekvens för produktion. Samtliga fyra kriterier uppfyllda underlättar vidare hantering och 

bevakning av avvikelsen vid förändringar. Istället för fyra kriterier rekommenderas sex uppfyllda 

kriterier som tillägg till ovanstående fyra; orsak samt val av uppföljning. 

Den studerade organisationen arbetar utifrån ett principbaserat produktionssystem som baseras på 

Lean Production. En av grundprinciperna inom Lean Management är enligt Liker (2015, s. 116) att 

rätt process ger rätt resultat. Genom att skapa kontinuerliga processflöden för man problemet till 

ytan. Inom studerad process saknas idag en tydlig grund för ständiga förbättringar eller ett cykliskt 

tankesätt kring förbättringar i likhet med PDSA-cykeln (Crowfoot & Prasad, 2017). Inom offensiv 

kvalitetsutveckling finns en strävan efter att ständigt förbättra den egna verksamheten, och 

överträffa kundernas behov och förväntningar. Tankesättet ska genomsyra hela organisationen och 

dess processer, för att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete och minska resursåtgången. En 

av hörnstenarna i Hörnstensmodellen är Att arbeta med processer (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 

38-39). Att arbeta med organisationens processer är ett sätt att utveckla det interna arbetet med 

kvalitetsutveckling. Genom att identifiera input och output, värdeskapande aktiviteter och 

standardisera processerna skapas goda förutsättningar för att bygga in kvalitet i processen 

(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 44-45). 

Genom att standardisera kommentarerna på varningarna kan texten utformas på samma vis, oavsett 

materialplanerare. Standardisering minskar eventuella kommunikationsproblem och möjliggör 

ökad förståelse för utomstående som har för avsikt att sätta sig in i processen och minskar 

eventuella kommunikationsproblem. En av de kritiska kommunikationsfaserna innefattar 

avkodning av budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 301). Om materialplaneringen använder 

ett standardiserat arbetssätt för att kommentera skapas möjlighet för minskade störningar i 

möjliggör detta en störningsfri avkodningen. Kartläggning av processen, som genomförts 

gemensamt på avdelningen, ger medarbetarna en större kunskap om de förväntningar som finns på 

dem samt en större förståelse för processens uppbyggnad (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 44-45). 

Vidare är den sjätte principen inom Lean Production enligt Liker (2015, s. 176) att lägga 

standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet, vilket 

ligger i linje med organisationens produktionssystem. 

5.2.2 Förbättring av daglig styrning 

Materialplaneringens dagliga styrning är en form av visuell styrning, de använder en anordning för 

kommunikation i det dagliga arbetet och möjliggör för medarbetarna att få en direkt översyn av hur 

arbetet ska utföras (Liker, 2015, ss. 189–191). Tavlan som används för visuell styrning är 

standardiserat utformad, men det finns inga regler för innehållet. De avvikelser som rapporteras är 

av subjektiv karaktär. I samtal med gruppchefen framgår det att bristrisker är att betrakta som akuta 

avvikelser där bristdatum ligger inom 1–2 dagar. Vidare framgår det att den information som en 

gång funnits på tavlan raderas när den inte längre är aktuell och när avvikelsen är hanterad. Den 

information som gruppchefen tar vidare till ett styrningsmöte sparas inte heller.  



52 (63) 

 

Genom att kontinuerligt reflektera, utvärdera och utveckla ökar möjligheten för organisationen att 

bli hållbar och säkra sin plats på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 46-47). All historisk 

information, kring avvikelsehantering, kan ligga till grund för beslutsfattande och ständigt 

förbättringsarbete. Därför är det av vikt för materialplaneringen att ta till vara på den information 

som samlats in genom den dagliga styrningen. 

Det finns önskemål från gruppchefen om att upprätta en digital tavla som underlag för daglig 

styrning. Tavlan skulle då uppdateras av materialplanerare löpande under dagen med information 

och följa en bestämd struktur. Strukturen skulle utgöra de fyra kriterierna för avvikelsehantering 

tillsammans med en orsaks- och riskanalys. Analysen skulle fungera som uppföljningsunderlag för 

styrningsmötet som då skulle fungera som en uppföljning på redan rapporterade avvikelser. Enbart 

nya eller oväntade avvikelser borde därför kommuniceras på mötet. Att basera beslut på fakta 

innebär att resultat från analyser bör ligga till grund för beslut. Exempelvis kan förväntat utfall av 

processer eller grundorsaker till problem ligga till grund för de beslut som tas i frågor vid 

förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). Att materialplaneringen utreder den 

nuvarande situationen och formulerar strategier utefter det, leder till bättre resultat och tydliga, 

motiverade beslut. 

En digital styrningstavla skulle förbättra tillgängligheten för kommunikation mellan 

materialplanerare och möjliggöra för gruppchefen att hantera problem med arbetsfördelning i 

realtid. Tavlan skulle också kunna bidra till att bristrisker och eventuella uppföljningspunkter 

synliggörs under dagen. En avvikelserapportering i realtid skulle framförallt kunna bidra till att 

avvikelser utreds och följs upp på ett standardiserat sätt. Liker (2015, s. 197) förespråkar att en 

kommunikationsanordning som tilltalar våra sinnen; syn, hörsel och känsel, bör användas istället 

för en digital, automatiserad eller datoriserad tavla.  

Inom materialplaneringen fyller den dagliga styrningen en viktig funktion, och förutsättningar kan 

ändras snabbt. Vid införandet av en digital tavla, men samma struktur på mötet i övrigt, möjliggör 

detta en direkt överblick av nuläget. Tavlan kan därför användas även utanför styrningsmötet som 

en kommunikationsanordning. Vidare kommer mötet fortfarande genomföras med samma struktur, 

vilket innebär att sinnena spelar en stor roll; syn och hörsel. Ett direkt samtal med medarbetarna är 

även den kommunikationskanal som har högst förmåga att förmedla information i rik grad 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 299). Kommunikation är avgörande för hur organisationer fungerar 

och är därför nyckeln till att förverkliga en organisations mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 300). 

En del anser att det är det viktigaste verktyget för att skapa effektiva grupper, och kommunikation 

definieras ofta som överföring av information mellan människor, djur, växter och apparater 

(Forslund, 2016, s. 246). 

En välinformerad arbetsgrupp kan därför innebära effektivare arbetsprocesser. Korta möten med 

en tydlig agenda möjliggör fokuserade diskussioner på de viktigaste punkterna, vilket också leder 

till en högre effektivitet (Tonnquist, 2014, s. 387). Det som bör förändras från nuläget är tydligare 

ramar för vad som ska behandlas under mötestiden, samt att endast de mest kritiska avvikelserna 

tar upp. Den dagliga styrningen ska bidra till att visualisera de avvikelser som behöver lösas akut. 
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5.3 Hur kan materialplaneringen arbeta förebyggande med materialavvikelser? 

Det är idag svårt att identifiera, härleda och följa upp avvikelser till interna eller externa felorsaker. 

En avvikelse utan tydlig eller identifierbar felorsak är svår att angripa med rätt verktyg och metoder 

för att eliminera den. Det saknas förutsättningar för att arbeta förebyggande med 

materialavvikelser, en förutsättning för en fungerande avvikelsehanteringsprocess. Då de interna 

rapporterna bedöms som mindre användbara vid förebyggande och proaktivt arbete bör 

materialplaneringen utveckla arbetssätt för att hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet. Idag 

upptäcks och åtgärdas många avvikelser för sent vilket leder till akuta lösningar i form av 

extratransporter, samt orsakar störningar för produktion. För att i ett tidigt stadie kunna utvärdera 

och besluta om åtgärd för avvikelser kan ett verktyg användas tillsammans med 

avvikelsehanteringsprocessen.  

5.3.1 Riskbaserat verktyg vid förebyggande av avvikelser 

Då de interna rapporterna bedöms som mindre användbara vid förebyggande och proaktivt arbete 

bör materialplaneringen utveckla arbetssätt för att hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet. Idag 

upptäcks och åtgärdas många avvikelser för sent vilket leder till akuta lösningar i form av 

extratransporter, samt orsakar störningar för produktion. För att i ett tidigt stadie kunna utvärdera 

och besluta om åtgärd för avvikelser kan ett verktyg användas tillsammans med 

avvikelsehanteringsprocessen.  

När materialplanerare hittar en avvikelse bör en bedömning genomföras utifrån ett anpassat 

verktyg. Verktyget är baserat på FMEA, ett tekniskt verktyg som används för att definiera, 

identifiera och eliminera kända och potentiella fel eller problem i ett system eller en process, innan 

det når kunden. FMEA är en av de viktigaste preventiva åtgärderna i en process som bidrar till att 

förhindra misslyckanden och fel som uppstår och når kund. För bedömning av upptäckt avvikelse 

används tre kategorier, i bilaga 5 ses exempel på vilka konsekvenser bedömningen svarar för och 

om det krävs en omedelbar åtgärd för att undvika störningar för kunden (Stamatis, 2003, ss. 21-

29). De tre kategorierna för att beräkna RPN, risktalet är anpassat efter 

materialförsörjningsprocessens ledtider och finns i bilaga 6. Beräkningar värderas utifrån frekvens, 

allvarlighetsgrad och upptäckbarhet och kan sammanfattas som: 

Frekvens värderas på bedömning kring hur ofta en avvikelse förekommer. Värderingen sker på en 

skala från 1 till 10, där 10 besvarar en ständigt återkommande avvikelse. 

Allvarlighetsgrad värderas utifrån var i processen avvikelsen uppkommer, se tidslinje i figur 21. 

Värderingen är ett exempel och sker på en skala från 1 till 10 beroende på hur nära avvikelsen 

uppstår innan ett materialbehov. En värdering mellan 1–3 anger att det finns goda möjligheter att 

hantera avvikelsen, 4–6 anger att material inte hämtats upp för transport ännu vilket ger 

materialplaneringen möjlighet att samverka tillsammans med leverantören för att hantera 

avvikelsen. En värdering mellan 7–9 anger att materialet ännu inte godsmottagits, tiden för att 

hantera en avvikelse inom detta intervall är mycket kort. När en avvikelse inte är hanterad och finns 

inom materialhanteringens ansvar värderas avvikelsen som en 10. 

Upptäckbarhet värderas på en bedömning kring om materialplaneringens kontroller och varningar 

upptäcker avvikelsen automatiskt. Värderingen sker på en skala från 1 till 10, där 10 motsvarar en 

avvikelse som inte upptäcks automatiskt av kontrollerna i processen.  
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Då riktlinjerna för processen är kvantitativ måste de följa faktiska, historiska data, men behöver 

inte följa ett teoretiskt beteende (Stamatis, 2003, s. 32). Då det inte finns någon standard för 

kriterierna väljs en av de två välbeprövade värderingarna inom industrin idag. Värdering mellan 1 

och 10 ger en enkel tolkning, noggrannhet och precision i kvantifieringen av bedömningen. 

  
Figur 21. Tidslinje över materialförsörjningsprocessens ledtider för bedömning av allvarlighetsgrad (S). 

 

Utifrån bedömningen kan avvikelsen klassificeras som grön, gul eller röd, baserat på avvikelsens 

risktal, se tabell 12. Detta sker genom multiplicering av varje kategoris bedömning. Normalt 

definieras en risk som mindre, måttlig, hög eller kritisk. Det kan dock alterneras för att återspegla 

olika situationer (Stamatis, 2003, s. 33). Användningen av färgerna grön, gul och röd är främst för 

att visualisera nuläget vid den dagliga styrningen. Bedömningen kan materialplaneringen sedan 

använda i det förebyggande arbetet genom att påvisa vilka avvikelser som behöver en omgående 

åtgärd innan konsekvenser uppstått, samt vilka avvikelser som inte kräver någon handling. 

Eftersom ett pulsmöte är avsett att vara kort 5–15 minuter, och diskussioner ska hållas fokuserade, 

kan klassificeringen ligga som underlag för vilka avvikelser som ska diskuteras och lyftas inför 

gruppen (Tonnquist, 2014, s. 387). Klassificeringen ses i tabell 13. Vid flera avvikelser med samma 

risktal hanteras den med högst allvarlighetsgrad först (Stamatis, 2003, s. 35). 

Tabell 12. Kriterier för risktal vid klassificering av avvikelse. 

RPN Klassificering 

<10 Grön 

>10 Gul 

>500 Röd 

Klassificeringen kan användas för att följa upp varje medarbetares arbetssituation för dagen. 

Exempelvis bedöms en medarbetare med endast gröna avvikelser ha en låg arbetsbelastning medan 

en medarbetare med tre röda och sju gula avvikelser har en högre arbetsbelastning och kan därför 

behöva avlastning i arbetet. Avlastningen kan ske genom att övriga medarbetare med lägre 

arbetsbelastning är behjälpliga i arbetet med att åtgärda avvikelser. 
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Klassificeringen kan även utgöra ett nyckeltal för avdelningen där gemensamma mål kan sättas, 

och kan ligga som underlag för daglig styrning. Gruppchefen nämner att det finns problem med 

mötet i dagsläget. På grund av subjektivitet i bedömning av den egna arbetsbelastningen väljer 

många materialplanerare att kommunicera om avvikelser för sent eller för tidigt. Problematik 

uppstår när avvikelser och potentiella konsekvenser rapporteras för sent. En sen rapportering 

möjliggör inte för en flexibel arbetsfördelning samt försvårar avvikelsehantering. Ovan verktyg 

skapar förutsättningar för en mer objektiv bedömning av avvikelser. 

 

Avvikelsehanteringsprocessen är en störning i materialförsörjningsprocessen. Genom att 

implementera arbetssätt och ett anpassat verktyg kan materialplaneringen arbeta avhjälpande och 

förebyggande för att minska effekterna av avvikelsehanteringen genom minskad tid- och 

resursåtgång. I figur 22 illustreras hur materialförsörjningsprocessen utökats med en fjärde 

delprocess ”att förebygga materialavvikelser”. 

 

 
Figur 22. Materialförsörjningsprocessen med ett tillägg av en fjärde delprocess, ”att förebygga materialavvikelser”. 

 

5.4 Vilken mätning är nödvändig för att materialplaneringen ska kunna observera och 

kontinuerligt förbättra avvikelsehanteringsprocessen? 

Som svar på studiens första frågeställning identifierades uppföljning som ett förbättringsområde 

för avvikelsehanteringsprocessen. För att skapa en hållbar uppföljning med möjlighet för 

kontinuerlig förbättring behöver relevanta nyckeltal anges för processen (Bergman & Klefsjö, 

2012, ss. 44-45). Alla system, oavsett om de är tekniska, kemiska, biologiska eller sociala och som 

arbetar utan processåterkoppling fallerar (Panda, Jurko, & Pandová, 2016, s. 5). 

Processåterkopplingen kommer vanligtvis från nyckeltal och interna mätningar. Materialakuten 

ansvarar inte för att utreda eller följa upp avvikelser, de ansvarar för att kommunicera avvikelser 

och konsekvenser i produktion. Materialakuten rapportering kan användas som mätunderlag 

materialplaneringens arbete. 
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5.4.1 Materialakutens rapport som underlag för uppföljning 

Materialakutens system för att kommunicera avvikelser och konsekvenser i produktion används 

för uppföljning av funktionernas nyckeltal. För materialplaneringen innebär det att rapportering 

används som ett komplement för uppföljning av leveransprecision. Det vill säga hur väl 

materialförsörjningen fungerar utan att skapa störningar för produktion. Under daglig styrning 

redovisas resultatet av rapporteringen från gårdagen. Då materialakutens rapportering är 

grundläggande för uppföljningen krävs det att den fungerar korrekt och att det som rapporteras 

stämmer. 

Materialakuten rapporterar avvikelser till artikelnummer, en av fyra orsaker och till ansvarig 

funktion. Endast en av orsakerna, sen leverans från leverantör kan direkt kopplas till 

materialplaneringens ansvarsområde. Då materialplaneringen anser att en avvikelse är 

felrapporterad måste de själva ta reda på vilken funktion som är ansvarig och vad orsaken till 

avvikelsen är. När interna avvikelser kan kopplas till produktionsmaterial och orsaken inte går att 

härleda anges ofta materialplaneringen som ansvarig funktion vid en första bedömning. 

Exempelvis kan materialhanteringen orsakat avvikelsen men då den slutligen leder till materialbrist 

blir materialplaneringen ansvariga. I dagsläget finns det inte tid eller resurser för att följa upp 

avvikelser, de aktiviteter som beskrivs av steg 3 i avvikelsehanteringsprocessen. 

 

Materialakutens rapport beskriver endast fyra möjliga orsaker till avvikelser, och dessa är för 

övergripande för att kunna dra slutsatser kring faktiska felorsaker. En av orsaker kan beskrivas som 

extern, sen leverans från leverantör, och två kan beskrivas som interna. Orsaken övrigt/okänd kan 

anses vara båda. En sen leverans från leverantör anger att leverantören orsakat avvikelsen men kan 

likväl betyda att materialet förrådslagts försent. De två interna orsakerna har inte någon naturlig 

koppling till materialplaneringens ansvarsområde och blir därför tveksamma orsaker till avvikelser. 

Den ena, öppen beställning, innebär att produktionen inväntar material från förråd. Orsaken till 

varför det finns en öppen beställning klargörs inte i rapporten och därför går det inte att härleda 

avvikelserna till orsaker som materialplaneringen kan äga och arbeta proaktivt med. Därför kan 

gränssnittet mellan materialplaneringen och materialhanteringen, funktionen som ser till att 

materialet når produktionen, ses som flytande i detta fall. Vidare är orsaken övrigt/okänd inte 

användbar för ytterligare analys eller uppföljning av avvikelsen.  

 

Orsakerna anses slumpmässigt utvalda och är inte mätbara, orsakerna förenklar inte möjlighet att 

vidta åtgärder (Panda, Jurko, & Pandová, 2016, s. 12). För att underlaget ska kunna användas för 

uppföljning eller förbättringsarbete bör det finnas fler orsaker att välja mellan, orsakerna bör även 

kunna härledas ytterligare. Orsakerna bör ligga till grund för de beslut som fattas för att kunna 

hantera och i bästa fall eliminera avvikelserna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). 

 

Under studien rapporterades 1116 avvikelser där materialplaneringen ansågs ansvarig (i 

genomsnitt 372 rapporteringar i månaden). Alla funktioner kan, om de önskar, få rapporteringar 

via mail. Den konsekvens som rapporterades flest gånger under perioden var larm. Konsekvensen 

är främst en varning men kan indikera att allvarligare konsekvenser kan uppstå. För att 

materialplaneringen ska kunna få användning av rapporteringen på mail behöver rapporteringens 

innehåll förfinas. Rapporteringsunderlaget kräver att varje materialplanerare gör en aktiv insats och 

en bedömning för att ta reda på vem det rapporterade artikelnumret tillhör. Varje materialplanerare 

ansvarar för olika leverantörer och därmed artiklar. Vidare har varje materialplanerare olika MP-

koder som är beroende på om material är till befintliga eller nya produkter. 
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Genom att integrera MP-koder i materialakutens rapportering kan berörd materialplanerare via 

mail direkt agera på en uppkommen avvikelse. Möjligheten att integrera MP-koder i rapporteringen 

skapar underlag och förstärker ansvaret för materialplaneraren att utreda och därefter följa upp 

avvikelsen. Att ständigt bli bättre genom att kontinuerligt reflektera, utvärdera och utveckla skapar 

möjlighet för materialplaneringen att arbeta med den egna lärprocessen (Bergman & Klefsjö, 2012, 

ss. 46–47). MP-koderna tillsammans med materialakutens förfinade rapportering skulle kunna 

användas som ett komplement till den dagliga styrningen och för att mäta arbetsbelastningen. 

Mätningen skulle användas för att hitta förbättringspotential, skillnaden mellan resultatet och det 

bästa möjliga läget (Isaksson, 2016). Uppföljning av avvikelser per materialplanerare kan vidare 

bidra till att problemleverantörer lättare kan identifieras då systematiska fel endast kan elimineras 

genom ett aktivt agerande (Panda, Jurko, & Pandová, 2016, s. 12). 

5.4.2 Att mäta processens utfall 

Förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar definieras av Bergman och Klefsjö 

(2012) som kvalitet. Direktflödesstörningar är ett bra mått på hur väl materialförsörjningen 

fungerar och därmed hur väl avvikelsehanteringsprocessen gör det. Syftet med mätning är att 

kontrollera, styra och förbättra. Mätningar genomförs för att verifiera att en process utfall blir enligt 

vad som förväntas (Isaksson, 2016). Direktflödesstörningar är ett bättre mått än materialbrister 

eftersom de rapporteras med ett exakt utfall. Vidare behöver inte materialbrister störa direktflödet 

och påverkar därmed inte processens kvalitet i samma grad. Syftet med statistisk processtyrning är 

att finna så många bidrag till variation som möjligt och eliminera dem (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 223). Genom styrning och kontinuerlig utredning av orsaker till direktflödesstörningar kan 

materialplaneringen förbättra sina processers prestanda (Isaksson, 2016). 

5.4.3 Kvalitetsbristkostnader 

Vidare kan orsaker till direktflödesstörningar kopplas till kvalitetsbristkostnader. 

Direktflödesstörningar genererar kostnader eftersom de innebär störningar i produktion men även 

omarbetning och efterkomplettering av produkter (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 71). 

Materialplaneringens ansvar att förse produktion med material i rätt tid, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet 

innebär även att göra det till minsta möjliga kostnad, en av logistikens målsättningar (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 91). En konsekvens av mängden avvikelser är ökade kostnader till 

följd av oplanerade extratransporter för att kunna förse produktion med material just-in-time. För 

att MP:s rapportering av extratransporter ska kunna användas för mätning krävs konsekvent 

rapportering där konsekvenser i produktion kopplas till rapporteringen. 

  

Rapporten används idag för att synliggöra kostnader för extratransporter men även underlätta för 

betalning av fakturor. När en materialplanerare bokar en extratransport ska intern orsak anges, inga 

externa orsaker kopplade till leverantören ska belasta materialplaneringen med kostnader. Då 

materialplaneringens ansvar är att förse produktion med material oberoende om avvikelser uppstår 

internt eller externt kan rapporten används som underlag för att härleda interna orsaker till 

kostnader. Genom att koppla konsekvenser för produktion till rapporteringen kan underlaget 

omfatta interna felkostnader som sedan kan relateras till interna. Mätningen löser inga problem 

med avvikelser men kan indikera var i organisationen eller processen som problemen finns 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 71). 
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6. Diskussion 

 

6.1 Reflektion 

Vad som undersökts 

Författarna har under studien studerat avvikelsehanteringsprocessen vid materialplaneringen på en 

organisation inom fordonsbranschen med syftet att identifiera förbättringsmöjligheter. 

Organisationen har yttrat problematik vid ökad arbetsbelastning. Befintliga arbetssätt och 

befintliga mätningar möjliggör inte för förebyggande arbete och kontinuerlig uppföljning av 

processens prestanda. Författarna har haft för avsikt att presentera förbättringsförslag och arbetssätt 

för att förbättra den nuvarande arbetssituationen utifrån tre syftesfrågor. 

  

Resultat 

I resultatet identifierades tre orsaker till problem i avvikelsehanteringsprocessen. De ansågs mest 

negativt påverkande på processen efter sammanställning av insamlade data. Orsakerna bidrar till 

att påvisa var det vidare förbättringsarbetet inom materialplaneringen bör ske. De tre orsakerna 

ligger även till grund för vidare presenterat resultat, då förebyggande arbete, standardiserade 

arbetssätt och uppföljning var det som identifierades som mest negativt påverkande. För att besvara 

frågeställningarna har författarna anpassat ett FMEA-verktyg, samt gett förslag till vidare arbete 

med utgångspunkt ur orsakerna. Verktyg för förebyggande arbete i avvikelsehanteringsprocessen 

besvarar den andra frågeställningen. Verktyget kan bidra till mätning av arbetsbelastning och 

klassificering av avvikelser genom riskbedömning. Riskbedömningen avser i sin tur att stadga vilka 

avvikelser som är mest akuta och bör lösas först. Genom detta får materialplaneringen en tydlig 

prioritering och klassificering av avvikelser som kan ligga till grund för mätningar. 

 

Gällande befintliga mätningar och rapporter som finns på processen i nuläget presenterades i 

resultatet möjligheter för mätningen av processens utfall, i form av direktflödesstörningar. Detta 

kan bidra till uppföljning för materialplaneringen som kan följa upp genomförd hanterings 

prestanda. De avvikelser som inte når kunden, produktion, är hanterade på ett lyckat sätt. Ett lågt 

antal direktflödesstörningar vittnar om en avvikelsehanteringsprocess som fungerar. Önskvärt är 

naturligtvis att inga direktflödesstörningar ska förekomma. Detta är något som inte behandlat inom 

ramen för examensarbetet då detta hade involverat fler funktioner inom organisationen.  

  

Samband mellan resultat och tidigare forskning/arbeten 

Det finns tidigare forskning om organisationens processer, dock främst inom 

tillverkningsprocessen. Två arbeten relaterar dock till materialförsörjningen inom det studerade 

företaget. Samtliga arbeten fokuserar på processförbättringar, som återspeglar det resultat som 

presenteras i denna studie. Liknande slöserier som identifierats under studiens gång har även 

identifierats i liknande studier inom organisationen, och inom konkurrerande organisationer inom 

fordonsbranschen. Både Grahn och Johansson (2006) och Lööv och Lundmalm (2013) fokuserar 

främst på internlogistiken, och har en tydlig logistisk inriktning. Syftet med de båda är liknande 

och ser främst till materialhanteringen inom organisationen för att förbättra och effektivisera 

truckkörning, och materialförsörjningsprocessen. Denna del av organisationen har inte behandlats 

inom denna studie, som istället har fokuserat på steget före materialhanteringen. Resultatet är dock 

av liknande karaktär, slöserier identifieras och författarna identifierar att aktiviteterna i processen 

varierar i kundnytta. Med andra ord innefattar processerna icke värdeskapande aktiviteter i hög 

utsträckning. 
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Något som tidigare forskning inom det logistiska området sett till är hur viktig själva 

materialplaneringen är för materialförsörjningen. Utan en väl fungerande materialplanering 

inkommer material inte i jämna strömmar, och det kan vara differenser och avvikelser rörande 

leverans. Något som kan leda till större problem för materialhanteringen, som i ett dragande system 

har materialplaneringen som närmsta leverantör internt.  

 

Forskning som direkt relaterar till materialplanering är få, vilket identifieras bero på att 

materialförsörjningsprocessen till största del är av logistisk karaktär. Arvidsson och Linhem (2016) 

studerade materialplaneringens aktiviteter, och hur de kan ha en avgörande effekt på 

tillgängligheten av material. I denna studie skiljer sig dock att produktionsplaneringen, som 

identifierats i studerad organisation, inte fanns i denna studie. Produktionsplaneringen skedde där 

som en aktivitet i materialplaneringsprocessen och inte som en egen funktion. I denna studie 

presenteras verktyget FMEA tillsammans med riskbedömning, för att användas proaktivt. 

Liknande arbeten handlar främst om att minimera riskerna i vården. Ett utkast från WHO (2013) 

beskriver riskhantering vid avvikelser i ett praktiskt perspektiv, och riktlinjerna baseras på att införa 

en mekanism som kan uppmärksamma händelser baserat på relevans, och därigenom koncentrera 

resurser och tid där kritisk händelse finns. Detta synsätt är till stor del likt den presentation av 

verktygets användande inom materialplaneringens processer. 

 

Samband mellan resultat och teori 

Resultatet underbyggs av teori kring offensiv kvalitetsutveckling, där de ingående delarna i 

hörnstensmodellen bör tas i åtanke vid implementering och vidareutveckling av 

avvikelsehanteringsprocessen. Organisationen arbetar enligt Lean Production, något som 

återspeglas i både resultat och analys. Angående verktyget, som baseras på teori kring FMEA och 

riskbedömning, har författarna inte funnit någon liknande modell och/eller verktyg som används 

på en process i förebyggande syfte, eller för klassificering av avvikelser. Anledningen till detta kan 

vara att FMEA och riskbedömning påverkas av så många faktorer, och kan därför vara svårt att 

implementera. Att prioritera, strukturera och arbeta standardiserat har dock, utifrån teori, påvisat 

många positiva effekter på utfallet och prestandan i processer generellt. 

 

Processkartläggningen har varit ett gott underlag för att få en samsyn på processens flöde och dess 

aktiviteter. Teori kring processkartläggning och processtyrning styrker vikten av att medarbetarna 

är medvetna om den process de arbetar i för att kunna ta goda beslut. Processkartläggningen ligger 

även till grund för bearbetning av den tredje syftesfrågan, vilka mätningar som är relevanta för att 

MP ska kunna följa upp sina egna processer. Därför återkopplas även teori kring mätningar och 

uppföljning av processer. Resultatet styrks ytterligare med teori kring ledarskap, 

organisationskultur och förändringsarbete. Avdelningen har inte tidigare haft en befintlig struktur 

gällande arbetssätt och rutiner. Vid införandet av ett gemensamt arbetssätt kan därför motstånd 

uppstå och en ovilja till förändring. Detta grundar sig i en rädsla för det som är nytt och okänt. 

Detta förklarar även varför situationen på MP ser ut som den gör idag. 

 

Problem av teoretisk eller praktisk art 

Författarna har studerat problem av både teoretisk och praktisk art. Att se verktyget som presenteras 

som ett hjälpmedel för materialplanerare kan underlätta övergången till ett mer standardiserat 

arbetssätt och bidrar till att förebygga avvikelser innan de uppstår. Vidare har vi identifierat de 

områden där det är mest relevant att fortsätta arbeta med förbättringar. 
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Detta gör att ett mindre arbete behöver läggas för avdelningen för att utreda den nuvarande 

situationen. Detta kan medföra att medarbetarna kan engageras redan från start i förbättringsarbetet, 

med framarbetade områden. Därav är problemet av både praktisk och teoretisk art. Praktiskt 

gällande arbetssättet och verktyget som arbetats fram. Teoretiskt rörande organisationskulturen, 

ledarskapet och förbättringsområden till vidare arbete. 

 

7. Slutsatser 

 

7.1 Slutsatser 

1. Hur ser nuläget ut i materialplaneringens processer? 

Materialförsörjningen och därmed avvikelsehanteringsprocessen är komplex, främst på grund av 

att materialförsörjningen inkluderar aktiviteter som utförs externt av leverantörer och transportörer. 

Materialplaneringens arbetssätt i de administrativa stödprocesserna är odefinierade även om de i 

viss utsträckning är standardiserade. Genom att implementera principer från företagets 

principstyrda produktionssystem hade det eventuellt funnits förutsättningar för att arbeta mer 

processfokuserat. Tre förbättringsområden identifierades som relevanta för förbättringsarbete; 

förebyggande arbete, standardiserade arbetssätt och långsiktig uppföljning. Nulägesanalysen 

identifierade problem vid kommunikation och innebörden av företagets produktionssystem. 

Materialplaneringens arbete är ett stöd till organisationens huvudprocess, produktionsprocessen. 

Ju närmare en funktion befinner sig huvudprocessen, desto viktigare blir det att arbeta enligt 

produktionssystemet. 

2. Hur kan materialplaneringen förbättra arbetssätten för avvikelsehantering? 

Författarna har identifierat förbättringsförslag gällande materialplaneringens arbetssätt, främst 

inom de dagliga kontrollerna och i den dagliga styrningen – två arbetssätt som är gemensamma för 

alla materialplanerare. Genom att skapa samsyn kring vad som rapporteras på daglig styrning kan 

arbetssituationen bedömas på ett mer objektivt sätt, detta i sin tur kan leda till att effektiva beslut 

kan fattas. Vidare behöver de dagliga kontrollerna och framförallt hanteringen av avvikelser 

standardiseras. Genom att kommentera hanteringen av avvikelser på ett standardiserat och 

gemensamt sätt kan informationen användas för bland annat uppföljning. 

 

3. Hur kan materialplaneringen arbeta förebyggande med materialavvikelser? 

För att materialplaneringen ska kunna arbeta förebyggande med avvikelser presenteras ett FMEA-

verktyg. Verktyget kan med fördel implementeras som en del av de standardiserade arbetssätten. 

Genom tillämpning skapas möjlighet att göra en objektiv bedömning av hur avvikelser bör 

prioriteras samtidigt som arbetsbelastningen mellan materialplanerare kan visualiseras. 

Klassificering av arbetsbelastning kan i sin tur ligga till grund för den dagliga styrningen och bidra 

till att resurser används för att hantera de mest akuta avvikelserna i första hand. 

 

4. Vilken mätning är nödvändig för att materialplaneringen ska kunna observera och 

kontinuerligt förbättra avvikelsehanteringsprocessen? 

Direktflödesstörningar identifierades som ett bra mått på hur väl avvikelsehanteringsprocessen 

fungerar. Genom att kontinuerligt mäta och kommunicera direktflödesstörningar (och andra 

störningar) i produktion kan materialplaneringen använda störningar för att bedöma det 

förebyggande arbetets effektivitet samt för att kunna arbeta med att eliminera orsaker till 

störningar.  
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En förutsättning för att materialakutens rapportering ska kunna användas som underlag för mätning 

är att de befintliga orsakerna utvecklas och förtydligas. Även MP-koder bör implementeras i 

underlaget för att varje ansvarig materialplanerare i ett tidigt skede ska kunna arbeta med avvikelser 

och orsaker. Materialplaneringens underlag för extratransporter kan vidare användas för att härleda 

orsaker till kostnader. 

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Studien avgränsades till materialplaneringens arbete med avvikelser inom den studerade 

organisationen. Avgränsningen tar därför inte hänsyn till arbetssätt som finns på andra 

materialplaneringsfunktioner inom samma företag. För att få en bättre bild av avvikelsehanteringen 

på företaget kan därför arbetssätt inom andra materialplaneringsfunktioner studeras. Genom att 

jämföra arbetssätt kan materialplanerare utbyta kunskaper och därmed förbättra och standardisera 

sina gemensamma arbetssätt. 

Kunskapsutbyte skapar delaktighet vilket är nödvändigt för kvalitetsutveckling. Som ett led i att 

förbättra och standardisera materialplaneringens arbetssätt föreslår författarna fortsatta studier som 

syftar till förebyggande/avhjälpande arbete och långsiktig uppföljning genom fokus på 

identifierade förbättringsområden i den här studien. En värdeflödesanalys kan bidra till att studera 

de icke värdehöjande aktiviteterna i processen och därmed bidra till processförbättringen. 

Vidare föreslås fortsatta studier som syftar till att möjliggöra för att principerna i företagets 

produktionssystem kan tillämpas inom materialplaneringens processer. Framför allt den princip 

som syftar till ”att arbeta med processer”, vilket förutsätter processfokus och möjliggör för 

processledning och medarbetarnas delaktighet. För att genomföra en studie av detta slag kan 

lämpligen en kulturanalys genomföras, detta för att identifiera potentiell dissonans mellan 

företagets kultur och materialplaneringens. Slutligen bör den forskning som syftar till att utveckla 

materialförsörjningsprocesser inkludera materialplaneringsfunktionen. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Flödesschema över materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess. 
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Bilaga 2: Orsaks-verkan-diagram för analys av orsaker som påverkar avvikelsehanteringsprocessen. 
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Bilaga 3: Illustration över hur materialplaneringens system är integrerade och används för att upptäcka avvikelser. 
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Bilaga 4: Flödesschema över materialakutens process ”att kommunicera interna avvikelser”. 
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Bilaga 5: Bedömningsexempel vid avvikelser upptäckta i avvikelsehanteringsprocessen. 

 

O S D Konsekvens Åtgärda? RPN 

1 1 1 Idealsituation, mål - 1 

1 1 10 Avvikelse kommer upptäckas 

innan konsekvens 

- 10 

1 10 1 Avvikelse kommer ej nå kund - 10 

1 10 10 Avvikelse når kund Ja 100 

10 1 1 Återkommande avvikelse, 

upptäckbar, kostsam 

Ja 10 

10 1 10 Återkommande avvikelse, når 

kund 

Ja 100 

10 10 1 Återkommande avvikelse, hög 

allvarlighetsgrad 

Ja 100 

10 10 10 Återkommande avvikelse, når 

kund, hög allvarlighetsgrad 

JA 1000 
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Bilaga 6: Bedömningsunderlag för att beräkna RPN, Risk Priority Number med inspiration 

från Hågeryd, Björklund och Lenner (2005, s. 345) 

 

Kriterier för bedömning av frekvens (O) Värdering 

Osannolikt att fel inträffar 1 

Mycket liten sannolikhet för fel. Fel har inte inträffat tidigare 2–3 

Låg sannolikhet för fel 4–5 

Viss sannolikhet för fel 6–7 

Hög sannolikhet för fel 8–9 

Mycket hög sannolikhet för fel 10 

 

Kriterier för bedömning av allvarlighetsgrad (S) Värdering 

Ingen inverkan på processen 1–3 

Endast liten inverkan på processen men intakt funktion 4–6 

Risk för störd funktion i processen eller störningar i produktion 7–9 

Utebliven funktion eller efterföljande produktion ej möjlig 10 

 

Kriterier för bedömning av detektion/upptäckbarhet (D) Värdering 

Fel som alltid uppmärksammas med hög sannolikhet för upptäckt 1–3 

Normal sannolikhet för upptäckt 4–5 

Viss sannolikhet för upptäckt 6 

Liten sannolikhet för upptäckt 7–9 

Osannolikt att felet upptäcks 10 

 

 

 


