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Abstract

Lead times and continuous flows

Lene Schill

Due to shortcomings in an information flow, waiting times arise 
within a raw material flow, that lead to delays in delivery to the 
producing unit, which in turn causes delays in delivery to end 
customers. The purpose of the study has been to reduce delays to 
the producing unit and towards the end customer. The aim of the 
study has been to provide a model for the information flow within 
the raw material flow that supports the work with lead times and 
continuous flows. According to quality theories, the customer and 
its needs should be the focus of production. Lean is a way of 
working with quality and development based on the customer's 
needs, which through communication in pulling, horizontal flows, 
controlling the work process and providing conditions for 
continuous flows, for deviations to surface and providing good 
conditions for keeping lead times. Observations of the flow showed 
that there is a vertical communication structure with meetings 
that do not strengthen continuous flows and problems do not 
surface. In order to increase the keeping of lead times, the flow 
for raw materials must work in a horizontal structure from a 
customer perspective, with a focus on deviations, to increase the 
delivery according to the customer's needs. In order to ensure 
that the work is carried out in accordance with Lean's principles 
and management's set goals, standardized working methods should be 
introduced together with digital tools, that with a signaling 
system, indicate when goods deviate from normal lead times.
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Sammanfattning 

 

På grund av brister i informationsflödet uppstår väntetider inom ett råmaterialflöde som 

leder till förseningar i leverans till den producerade enheten, vilket i sin tur orsakar 

förseningar i leverans till slutkunder. Syftet med studien har varit att minska förseningar till 

den producerande enheten och mot slutkunden. Målet med studien har varit att 

tillhandahålla en modell för informationsflödet inom råmaterialflödet som stöder arbetet 

med ledtider och kontinuerliga flöden. Enligt kvalitetsteorier bör kunden och dess behov 

vara fokus för produktionen. Lean är ett sätt att arbeta med kvalitet och utveckling baserat 

på kundens behov, som genom kommunikation i dragande, horisontella flöden, kontrollerar 

arbetsprocessen och förutsättningar för kontinuerliga flöden, för avvikelser till ytan och ger 

förutsättningar för att hålla ledtider. Observationer av flödet visade att det finns en vertikal 

kommunikationsstruktur med möten, som inte stärker kontinuerliga flöden och problem 

inte kommer till ytan. För att öka hållningen av ledtider måste flödet för råmaterial arbeta i 

en horisontell struktur med ett kundperspektiv och fokus på avvikelser, för att öka 

leveransen enligt kundens behov. För att säkerställa att arbetet utförs enligt Leans principer 

och ledningens uppsatta mål, bör standardiserade arbetsmetoder införas, tillsammans med 

digitala verktyg, som med ett signalsystem anger när varor avviker från normala ledtider. 

 

 

Nyckelord: informationsflöden, kommunikation, kontinuerliga flöden, kundbehov, lean, 

ledtider  
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1 Introduktion 

1.1  Inledning 

1.1.1 Bakgrund 

Ett globalt företag inom Life Science, tillverkar produkter som räddar liv. Inom 

organisationen förs ett arbete som ska följa Leans principer, metoder och verktyg. Leans 

principer ställer kunden i centrum där tillverkningen ska styras av kundens behov och 

leverera produkter när kunden har behov av dem. Lean syftar till att ge avskalade processer 

med små lager, korta ledtider och kontinuerliga flöden. 

 

Inom organisationen är en initial del av tillverkningens flödeskedja, hantering av 

inkommande råvaror. Varje vecka hanteras 20–25 artiklar, från godsmottagning till 

frisläppning, för att användas inom tillverkningsprocessen. Störningar inom råvaruflödet, 

med förseningar i ledtider, kan ge förseningar i hela tillverkningsprocessen, som i sin tur 

leder till förseningar i leverans till slutkund. Därmed kan sägas att råvaruflödet är en viktig 

faktor för att tillverkningen ska kunna ske enligt Lean och följa kundens behov. Problemet 

kan inte lösas med att öka lagerhållningen av råvaror, då råvarans hållbarhetstid kan vara 

kort och behöver godkännas, för att snabbt kunna ingå i tillverkning, där den förädlas till en 

mer stabil slutprodukt med längre hållbarhetstid.  

 

En förstudie har genomförts i råvaruflödet för att hitta var förseningar i ledtider kan ligga, 

med förslag på förbättringsområden för att minska risken för förseningar inom 

råvaruflödet. Förstudien visade på förbättringsmöjligheter inom områdena prioriteringar, 

överenskomna ledtider och brister i kommunikationsvägar och informationsinnehåll. För 

att komma tillrätta med informations- och kommunikationsbrister genomförs en studie med 

en fördjupning i informationsflödet inom råvaruflödet. Flödet presenteras i figur 1 och 

värdeflöden i figur 2. 

 

Flödet 

 
Figur 1 Beskrivning av Flödet med dess överlämningar, som det framkommit under 

förstudien (Schill, 2019) 
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Värdeflödesanalys 

 
Figur 2 Värdeflödesanalys som visar på att det finns väntetider mellan varje process som 

inte ingår i arbetet med ledtider. Figur ritat utifrån Förstudien (Schill, 2019) 

 

 

1.2 Problembeskrivning  

Enligt Lean är arbetet med kontinuerliga flöden, en förutsättning för att kunna få upp 

problem till ytan. Mottagaren av ett arbete ska snabbt kunna ge feedback till tidigare steg 

om det uppkommit fel eller brister och den tidigare instansen ska rätta till problem 

/avvikelser, innan nästa arbetsmoment påbörjas. Under förstudien framkom det brister i 

informationskanalerna mellan de olika avdelningarna, som arbetar inom flödet. Information 

om råvarors status och eventuella avvikelser, var bristande och kunde leda till förseningar. 

Därmed ses ett behov av att se över informationsflödet inom råvaruflödet och 

förbättringsmöjligheter som kan finnas på ett strukturellt plan, för att utforma 

arbetsmetoder, verktyg och hjälpmedel.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att inom flödet för inköpta råvaror, minska förseningarna i leverans 

till producerande enhet och därmed minska förseningar i leverans mot slutkund.  

 

1.3.2 Mål  

Målet med studien är att skapa ett förslag på en struktur över det informationsflöde som 

sker inom organisationsflödet för inköpta råvaror. Strukturen ska utarbetas på så sätt att det 

stödjer arbetet med ledtider och kontinuerliga arbetsflöden. 

 

1.3.3 Forskningsfrågor 

● Vilken informationsstruktur används inom råvaruflödet idag? 

● På vilket sätt arbetas det med ledtider och kontinuerliga flöden i den nuvarande 

informationsflödet? 

● Vilka brister finns i det nuvarande informationsflödet idag, som påverkar ledtider 

och kontinuerligt flöde på ett negativt sätt?  

● På vilket sätt kan en bättre struktur på kommunikation och information stödja ett 

informationsflöde som stärker hållande av ledtider och kontinuerliga flöden? 
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● Hur kan en struktur på informationsflöde se ut inom råvaruflödet för att stärka 

arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden? 

● Vilka åtgärder behöver genomföras för att nå den föreslagna strukturen? 

 

1.3.4 Effektmål 

De långsiktiga effekter och förväntningar som ett förändrat arbetssätt ska leda till. 

• Färre förseningar i ledtider 

• Bättre kontinuerligt flöde med kortare väntetider 

• Minska behovet av omprioriteringar 

• Stärka arbetet med kontinuerliga flöden, ledtider och takt. 

 

1.4 Avgränsningar  

Studien har för avsikt att kartlägga informationsflödet inom flödet för inköpta råvaror och 

hur det påverkar och hanterar frågor gällande ledtider och kontinuerliga flöden. Studien ska 

upprätta ett förbättringsförslag på struktur till informationsflöde inom avgränsningen. 

Studien pågår under tio veckor. 

 

2 Teori 

Teori är den bas som vetenskapliga metoder bygger på. Utan teori går resultat inte att 

analysera. I syfte att ge vetenskapligt förankrade svar på de i studien ställda 

forskningsfrågorna, söks en teoretisk bakgrund och tidigare forskning i ämnet, med hjälp av 

litteraturstudier. 

  

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1 Kvalitet 

Kvalitet är både en beskaffenhet hos en produkt, vara eller tjänst, som är mätbar, likväl som 

upplevelsen hos kunden, användaren. Bergman och Klefsjö (2012, s. 23) definierar kvalitet 

utifrån kundperspektivet och den grad som produkten uppfyller kundens behov och 

förväntningar. Därmed kan ses att kvalitet enligt Bergman och Klefsjö bygger på att förstå 

kunden och vad den behöver och att kunden har en central roll för att uppnå kvalitet.  

 

Offensiv kvalitetsutveckling innebär, enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) att en 

organisation ständigt strävar efter att förbättra och utveckla sin verksamhet för att på bästa 

sätt tillgodose och överträffa kundens behov och förväntningar. Värderingar, Arbetssätt och 

Verktyg sätts samman i ett ledningssystem för att tillsammans uppnå kundtillfredsställelse 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 423). Värderingar har i studiens modell ersatts med ordet 

Principer för att undvika frågor av värderande slag och kallas här för PAV-modellen, se 

Figur 3. Offensiv kvalitetsutveckling bygger på ledningens engagemang i att bygga kvalitet 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38–39). Principer är den gemensamma grund som skapar 

kulturen inom organisationen. Arbetssätt och verktyg ska vara utformade och utvalda så att 

de stärker arbetet med de principer som organisationen verkar utifrån. 
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Figur 3 PAV-Modellen efter Bergman och Klefsjös modell (2012, s. 423) 

 

Hörnstensmodellen, se figur 4, är ett sätt att visa på sammansatta principer där kunden sätts 

i centrum och alla ingående delar i hörnstensmodellen bör ingå som principer enligt PAV-

modellen.  

 

 
Figur 4 Hörnstensmodellen utformad utifrån Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) 

 

2.1.2 Kund 

Enligt både Bergman och Klefsjö (2012, s. 28) och Petersson, Olsson, Lundström, 

Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2015, s. 22) är kund, den som är mottagare av 

ett värde som skapas och enligt Kaoru Ishikawa (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 356) är det 

nästa process som är kund. Peterson et al (2015, s. 25) menade att det är nödvändigt att veta 

vem som är kund till varje aktivitet och för varje process bör det vara specificerat vem 

kunden är, vad den vill ha och när. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 333) är 

kundtillfredsställelse kopplad till kundens behov och förväntningar och hur väl de uppfylls. 

Uppfyllande av kundens basbehov, leder inte, enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 30) till 

nöjdhet, däremot om basbehoven inte är uppfyllda, leder det till missnöje. För att arbeta 

med kunden ur ett kvalitativt perspektiv bör arbetet inkludera att ta reda på vilka kunderna 

är, vad deras behov och förväntningar är och se till att uppfylla och helst överträffa dem. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 343) uppstår gap för att det saknas förståelse för vad 

som är betydelsefullt för kunden 
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I studien likställs köpare och leverantör med intern leverantör och intern kund. Cooper och 

Slagmulder (1999, s. 88) menade att inom Lean tillverkning är köpare och leverantör 

beroende av varandra för att utföra jobbet och det skapas en långsiktig relation där båda får 

fördelar när de förlitar sig till varandra. Förtroende skapas genom stabilitet i relationen och 

hög nivå av samarbete (Cooper och Slagmulder, 1999, s. 93). Förtroende kan enbart skapas 

om båda parterna stödjer relationen (Cooper och Slagmulder, 1999, s. 94). En stabil relation 

leder till acceptans av brister i leveranser/ordrar. Kunskap om varandra i en stabil relation, 

skapar förståelse och kunskap om varandras processer, vilket gör det lättare att koordinera 

arbetet. I en samarbetande relation löser man problem tillsammans (Cooper och 

Slagmulder, 1999, s. 96) och en vinst med samarbete, är att fler personer är engagerade och 

därmed finns större möjlighet att hitta nya lösningar (Cooper och Slagmulder, 1999, s. 98).  

 

Effekter av goda relationer mellan leverantör och kund är att de skapar bättre 

informationsdelning (Cooper och Slagmulder,1999, s. 102). I relationen är det viktig med 

transparens och öppenhet (Cooper och Slagmulder, 1999, s. 106). Information som delas 

öppet och transparent med mottaglighet för förslag från utomstående, kan enbart växa i en 

miljö med förtroende och samarbete. Enligt Cooper och Slagmulder (1999, s. 359) skapas 

relationen med hjälp av att sätta upp mätbara mål som förstärker leverantörens önskade 

beteende. En öppen relation som delar information ska eftersträvas.  

 

2.1.3 Kommunikation 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 35), kan information ses som en tjänst, där en av 

kvalitetsdimensionerna är kommunikationsförmåga.I en kommunikation ingår vissa 

element. Ingår inte elementen så uppstår inte kommunikation. Därmed är det viktigt 

säkerställa kommunikationens ingående delar och att de finns representerade i 

informations- och kommunikationsflödet. Shannon Weavers modell angav de viktiga 

delarna som Avsändare - Budskap - Kodning - Störningar - Mottagare - Effekt och 

Återkoppling (Ma, 2015, s. 24). Laswell gav en modell med 5 W, som utökades till 7 W av 

Baddock, “Who, say What, in Which channel, under What circumstances, for What 

purpose, With What effect”. Tonnquist (2015, s. 109) visade på ett sätt att sammanfoga 

Weavers, Laswells och Braddocks fynd till en gemensam modell, se figur 5. Utifrån 

modellen kan en kommunikationsplan utveckals, för att säkerställa att ”rätt målgrupp, får 

rätt information, i rätt tid och på rätt sätt ” enligt Tonnquist (2015, s. 116), se tabell 1. 

 

 
Figur 5 Sammansättning av delar av kommunikationsmodell efter Tonnquists (2015, s. 

109) sammanfogande av Weavers, Laswells och Baddocks idéer. 

 

Tabell 1 Kommunikationsplanens ingående delar enligt Tonnquist (2015, s. 116) 

Mottagare Syfte Budskap Tid Kanal Sändare 

Vem - Målgrupp Varför Vad När Hur/Vart Vem - Ansvarig 
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2.1.4 Lean  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 54) ses Lean som ett arbetssätt i helheten Offensiv 

kvalitetsutveckling. Det kan ses att Lean och Offensiv kvalitetsutveckling bygger på samma 

grunder. Lean fungerar som en helhet med en kultur, som arbetar för ständig utveckling och 

med kunden i centrum. Utifrån Lean perspektiv kan ses tydliga uppdelningar i Principer 

och Arbetssätt, i likhet med PAV-modellen, se figur 3 och en tankemodell av Peterson et al 

(2015, s. 54). Verktyg enligt Lean, som stöd i arbetssätt och metoder, ges kontinuerligt vid 

beskrivning av de olika arbetssätten, både av Peterson et al (2015) och Liker (2009). 

 

Ledarskapets roll är att träna organisationen i värderingar och principer och att säkerställa 

att aktiviteter och beteenden ligger i linje med dem.  På så sätt ökar medarbetarnas 

förståelse för Lean - vilket bildar till förbättrade resultat som är hållbara.  

Principer styr mot önskvärda beteenden (Peterson et al, 2015, s. 54). 

 

Lean bygger på flertal arbetsmetoder (Liker, 2009, s. 23), men utan en djupare filosofisk 

förankring leder inte metoder och verktyg till framgång. Arbete enligt Lean, förutsätter en 

gemensam kultur, som bygger på 14 principer. Peterson et al (2015, s. 54), visade en 

tankemodell med värderingar som en riktlinje för hur medarbetare ska förhålla sig till 

intressenter, principer, metoder och arbetssätt och till sist resultat som ett sätt att följa upp 

hur arbetet fallit ut. Av de 14 principer som Lean utgår ifrån, har de som är relevanta för 

studien valts ut för presentation i detta kapitel. 

 

2.1.5 Lean Principer 

Processer och flöden 

Enligt Liker (2009, s. 116) förordas inom Lean att ”Rätt process ger rätt resultat”. När 

processer arbetar isolerade från varandra, är det svårt att få en överblick över vilka 

produkter som det finns behov av och arbetet blir mindre flexibelt, då det saknar intryck 

från andra intressenter. Alla de processer som tillsammans hanterar en vara, kan byggas 

samman till ett flöde (Petersson et al, 2015, s. 197), för att se helheten över det 

värdeskapande som sker för varan. 

 

Kontinuerliga flöden och Ledtider 

Enligt Liker (2009, s. 61) är kontinuerliga processflöden en av Leans principer i arbetet 

med att rätt process ger rätt resultat. I arbetet ska processer och människor länkas samman 

för att problem ska komma upp till ytan. Det är även viktigt att flöden blir tydliga inom 

organisationen. ”Kontinuerliga flöden innebär att en produkt ska vara i ständig förädling” 

(Peterson et al, 2015, s. 110), när det inte sker något värdeskapande, uppstår det slöseri. 

Väntetider är alla de stopp som sker inom flödet och stopp/väntetider mellan 

förädlingsprocessen, innebär slöseri. När det sker stopp och väntan i flödet ökar ledtiderna 

och det kontinuerliga flödet störs. Peterson et al (2015, s. 113) menade även att det för ett 

kontinuerligt flöde är väsentligt hur hanteringen sker mellan processer, där överlämningen 

måste vara effektiv, annars finns det risk för att det uppstår långa väntetider.  

 

Dragande system 

Ett dragande system innebär att kundbehovet styr verksamheten. Behovet signaleras från 

kund till leverantör. Ett dragande system fungerar i en kedja med flera på varandra följande 

processer i ett flöde. (Peterson et al, 2015, s. 114–116). Ett tryckande system, till skillnad 
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från det dragande, planeras centralt, där en uppsatt plan följs, utan att ta hänsyn till 

störningar eller förändringar. Peterson et al (2015, s. 118) jämför det med att ”köra bil 

genom att titta på kartan istället för på vägen”. 

 

Takt/Puls 

Takt är det tempo som arbetet utförs, enligt Peterson et al (2015, s, 99) ska takten 

överensstämma med kundbehovet. Produktionen ska ske i den takt som kundens behov 

uppstår. En takt som följer kundens behov minskar väntetider (Peterson et al, 2015, s. 102) 

och därmed ledtider. När kundbehovet kan vara svårt att ha som mått, kan en tidsplan sättas 

upp för behov, där det genomförda arbetet stäms av mot en tidsplan och planering istället 

för direkt kundbehov (Peterson et al, 2015, s. 106–107).  

 

Standardiserade arbetssätt 

Slöseri är enligt Peterson et al, (2015, s. 163–164) kopplat till arbetssätt. Förbättring bör 

därför ske genom att analysera och förbättra arbetssätten och enligt Womack och Jones 

(2003, s. 253) bör en utveckling och förändring ske av en synlig och specifik aktivitet, för 

att ändra kulturen. Därmed ses föbättring av arbetssätt som en väg att föra in arbetskulturen 

mot Leans principer. Standardiserade arbetsmetoder är ett arbetssätt som ökar 

sannolikheten för att upptäcka avvikelser enligt Peterson et al (2015, s. 129 – 145). 

Standardiserade arbetssätt är utformade för att ange det normala och överenskomna, som 

ger det förväntade resultatet. Standardiserade arbetsmetoder som är utformade på rätt sätt, 

stödjer arbetet med ledtider på så sätt att metoden är utarbetad och tidsatt för att vara 

hållbar och kunna användas för att göra det förväntade. Standardiserade arbetsmetoder ska 

även vara utformade för att stödja ett kontinuerligt arbetssätt där en process ska ta vid när 

den föregående är färdig. Standardisering ska ange vad en överlämning ska innehålla, vad 

en process ska ha för resultat, och ska även innehålla information om vad som ska göras när 

standarden inte efterlevs eller när fel upptäcks. Standardiserade arbetssätt ger tidsvinster 

och gör att det blir lättare att se om det uppstår avvikelser, då resultat jämförs mot en 

standard. Resultatet i de standardiserade metoderna ska fastställas av ledningen. 

Uppföljning av resultat visar på en engagerad ledning och är ett sätt att arbeta med 

avvikelser.  

 

Pulsmöte 

Ett pulsmöte har som syfte att följa upp takttiden/pulsen mot satt tidsplan (Peterson et al, 

2015, s. 107, 109) och bör återspegla kundbehovet. Under pulsmöten sätts fokus på 

avvikelser som ska leda till att organisationen snabbt agerar. Pulsmöten rekommenderas 

hållas med hög frekvens för att snabbt upptäcka avvikelser.  

 

Signalsystem 

Peterson et al (2015, s. 107) satte som förslag att använda en tavla, med syfte att visuellt 

följa upp takttiden/pulsen mot satt tidsplan. Pulstavlan utformas på så sätt att avvikelser 

snabbt komma till ytan. Pulstavlan används både under pulsmöten och som ett sätt att 

signalera status under arbetets gång. Arbetet med kontinuerliga flöden stöds av 

användandet av signalsystem, som visar hur takten i arbetet följs. Det är fördelaktigt om 

signalsystemet visar upp olika färger för olika status, tex grönt för att tiden följs, gul som 

varning att det uppstått problem, rött när processen måste stoppas.  
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2.1.6 Informationsflöde enligt Lean 

Enligt Petersson et al, (2015, s. 218) ska informationsflödet vara en del i arbetet med 

utformningen av flödet. Det ska finnas ett enkelt sätt att överföra information och ett 

signalsystem mellan de processer som ingår i flödet, samt att det ska utformas utifrån ett 

dragande system med så färsk information som möjligt. Peterson et al menade vidare att det 

gör flödet rustat för att kunna ta hand om sena ändringar från kund. En förutsättning för ett 

väl fungerande informationsflöde är att den information som presenteras är lätt att förstå 

och tolka.  

 

2.1.7 Modell för informationsflöde enligt Lean 

Enligt Peterson et al (2015, s. 115–117), sker informationsflödet enligt olika modeller, 

beroende på om det är ett tryckande eller dragande system. Informationsflödet i ett 

dragande flöde, se figur 6, bygger på en horisontell modell, där behoven informeras från 

mottagare till leverantör och leverantör sänder vidare både dokument och material under 

produktionens gång.  

 

 

 
Figur 6 Informationsflödet i ett dragande flöde enligt Peterson et al’s (2015, s. 115) modell. 

 

Informationsflödet där en funktion sköter en mer omfattande planering av produktion, sker 

enligt en vertikal modell, se figur 7, där kommunikation sker från planeringsfunktion till 

producerande processer och på så sätt trycker material och dokumentflödet framåt, där 

processernas behov inte är det som styr produktionsflödet. 

 

 
Figur 7 Infromationsflödet i ett tryckande flöde, baserad på Peterson et al’s (2015, s. 117) 

modell . 
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2.1.8 Informationsflöde enligt Supply Chain. 

Enligt Cooper och Slagmulder (1999, s. 85) ger en vertikal kommunikation mindre 

mottaglighet och flexibilitet än den horisontella. I Supply chain flödet, handlar 

informationsflöde om att information flyttas och kan flöda både uppför och nedför kedjan. 

Enligt Valacich och Schneider är nyckeln till ett bra informationsflöde, att minimera 

pappersförlyttningar. Supply chain informationsflöde enligt Valacich och Schneider (2018, 

s. 346), se tabell 2 

 

Tabell 2 Supply Chain Information flow enligt Valacich och Schneider (2018, s. 346) 

Supply Chain Execution Supplier Production Distribution Consumption 

Information Flow Delivery Status, 

Updates 
← 

→ 

← 

→ 

← 

→ 

 

2.2 Tidigare forskning/arbeten 

Under litteraturstudien och sökning efter tidigare studier, fanns svårigheter i att hitta förslag 

på lösningar och genomförda ändringar i hur ett informationsflöde bygg upp på bästa sätt. 

Flertal forskningsartiklar konstaterar att det finns problem och brister i informationsflöden 

(Jylhä och Suvanto, 2015, Forza och Salvador, 2000 och Bititici och Carrie 1990) och att 

de inte ser ut att ha blivit hanterade över åren. Det har varit svårt att hitta färdiga lösningar 

eller modeller som går att återanvända eller inspireras av i litteraturen. 

 

Jylhä och Suvanto (2015, s. 302) tittade på kvaliteten inom informationsflöden ur ett 

ledningsperspektiv och på vilket sätt det påverkar slöseri ur ett Lean perspektiv. Bland 

annat kunde de se att merarbete uppstod när fel information eller fel kvantitet delades. 

Informationsvägar som inte var standardiserade kunde leda till dubbelarbete, då den inte 

var korrekt bearbetad (Jylhä och Suvanto, 2015, s. 316). Jylhä och Suvanto stödjer därmed 

tanken om att informationens struktur behöver vara genomtänkt för att säkerställa att den 

stödjer arbetet med att minska väntetider och öka kontinuitet. 

 

Forza och Salvador (2001) hittade i sin forskning stöd för att horisontellt informationsflöde 

är viktigt. Det hjälper till att koordinera processernas aktiviteter bättre än vad vertikalt 

informationsflöde gjorde och leder till förbättringar inom flöden (Forza och Salvador, 2001, 

s. 33). På så sätt stödjer de idéerna från Cooper och Slagmulder (1999, s. 85) 

 

Bititici och Carrie (1990), tittade i en studie på informationsdelning i form av datasystem 

som stöd för kontinuerliga flöden. De fann att materialflöden fungerande som separata 

celler avskilt från de informationssystem som fanns i digital form och de menade att de 

system som då fanns var mest till för att stödja planeringen av arbetet snarare än att 

avhjälpa information- och kontinuerliga flöden (Bititici och Carrie, 1990, s. 31). De menade 

vidare att digitala stödsystem ska ha som syfte att dela information så nära den tid som 

materialflödet sker, för att underlätta arbetet med ledtider (Bititici och Carrie, 1990, s. 36). 

Bititici och Carries konstaterande kan, trots att artikeln skrevs för nästan 30 år sedan, ses att 

det fortfarande är giltigt, i och med de fynd som gjorts i förstudien. Dagens digitala system 

följer inte de materialflöden som sker inom produktionen. 
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Pan, Liang, Ma och Wang, (2013, s. 11) har tittat på andra sätt att göra en kartläggning över 

materialflöden och informationsflöden. De kommer till slutsatsen att kunskap är en viktig 

faktor för att öka kontinuerliga flöden, men inte heller de kommer med förslag på hur 

informationsflöden ska förbättras för att öka kunskapen hos medarbetare inom flöden. 

 

3 Metod 

3.1 Design av studien  

Studien utfördes som en observationsstudie hos ett företag inom Life Science branschen, i 

flödet för inköpta råvaror, där det funnits problem med förseningar i ledtider. Målet var att 

skapa förslag på en ny struktur för informationsflödet, som bidrar till kortare ledtider och 

kontinuerliga flöden. Arbetet bestod av en litteraturstudie, en dokumentstudie, en 

observationsstudie, benchmarking, upprättande av nulägesanalys, ett förbättringsförslag 

och en GAP-analys.  
 

Studien utgick ifrån Lean, som huvudperspektiv, med stöd även från andra perspektiv, 

Supply Chain, Kvalitet- och Kommunikationsteori. Litteraturstudien sökte efter teorier i 

hur informationsflöden bäst byggs upp inom liknande verksamhet, utifrån perspektiven. 

Dokumentstudien bestod i att söka dokumentation inom organisationen som kan användas 

till stöd för hur informationsflöden är tänkta att fungera i organisationen. Observationerna 

inom det aktuella råvaruflödet gjordes utifrån på vilket sätt information delas och dess 

innehåll, i syfte att göra en nulägesanalys. Litteratur-, dokumentstudien och 

observationerna pågick parallellt för att kunna styra litteraturstudien och observationerna 

efter behov. En observationsmatris upprättades med hjälp av brainstorming för att kunna 

följa samma företeelser under samtliga observationer, även benchmarking, i syfte att få 

resultat som var jämförbara med varandra, både mellan olika observerade grupper, samt 

över tid, inom råvaruflödet.  Benchmarking genomfördes internt, med observation av hur 

informationsflöden fungerar inom andra flöden i organisationen, i syfte att se över om det 

finns arbetsmetoder och strukturer inom organisationen som är kända och kan 

implementeras i råvaruflödet. 

 

Utifrån observationerna gjordes en nulägesanalys, som visualiserade informationsflödet 

inom råvaruflödet, utifrån de tre första forskningsfrågorna. En generell syn på vad en 

informationsstruktur behöver innehålla togs fram utifrån litteraturen och förslag på hur 

strukturen på informationsflödet inom råvaruflödet kan se ut. En gap-analys genomförs för 

att beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå det önskade läget för 

informationsflödet inom råvaruflödet. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Under förstudien genomfördes intervjuer med representanter för varje process inom flödet, 

som gav ett underlag med uppfattningar om arbetet med ledtider inom flödet. Underlaget 

gav en bild av att informationen mellan de olika processerna inte stödde arbetet med 

kontinuerliga processer och inte tog hänsyn till väntetider som uppstod mellan flödets olika 

processer. Observationsstudie sågs som nästa steg i arbetet med att förstå och förklara hur 

informationen inom flödet går till.  

 

  



11(40) 

 

Under förstudien framkom även tankar om hur det fungerar inom andra flöden inom 

organisationen och önskemål om att använda samma arbetssätt och verktyg inom 

råvaruflödet. Därmed genomfördes även benchmarking med observationer, internt i andra 

flöden, för att samla in data om hur informationsflödet ser ut i andra delar av 

organisationen. Datainsamling inom råvaruflödet var tänkt att genomföras under fyra 

veckor, genom deltagande i de veckomöten som hänvisades till under förstudien.  

 

En litteraturstudie genomfördes för att kunna jämföra de arbetssätt och verktyg som 

användes inom flödet, mot andra sätt som skulle kunna implementeras inom flödet. En 

dokumentationsstudie genomfördes i syfte att se om det inom organisationen fanns 

strukturer, metoder och verktyg som kunde användas i utformningen av informationsflödet 

och på så sätt använda kända metoder och för att jämföra huruvida de metoder som 

användes idag följer organisationens principer och använder arbetssätt och verktyg som 

stödjer principerna. 

 

3.2.1 Litteraturstudie 

Litteratursök 

Litteratursök genomfördes för både artiklar och böcker, framförallt via Uppsala 

Universitets bibliotekstjänst. Sökord “informationsflöde” - Gav resultat om 

informationsflöden av alla möjliga slag, ej relevanta för studien.  

“Informationsflöde, Lean”, gav ett resultat på en kandidatuppsats. 

“Informationflow, Lean”, gav många resultat, svåra att sortera, en filtrering på de senast 5 

åren, gav inget resultat kopplat till studien. Vid Uppsala Universitets två bibliotek 

Ekonomikum och Ångström, gjordes fysiska sökningar efter böcker i avdelningarna för 

Information och Processledning och båda gav resultat i böcker som var intressanta för 

studien. Utöver de sökningar som gjorts, har böcker tillhandahållits av studiens handledare, 

däribland en som används som utbildningsmaterial inom organisationen. Även 

kurslitteratur från Kandidatprogrammet för Ledarskap, Kvalitet och Förbättring har 

använts.  

 

3.2.2 Dokumentstudie 

Under förstudien gjordes förfrågningar om intern dokumentation som stödde arbetet med 

överlämningar mellan processer och ledtider. Inga sådana dokument frambringades. Under 

studien ställdes frågan till ansvariga för processerna inom flödet om dokumentation som 

kunde stödja tankar om informationsflöden inom organisationen. Inga dokument har 

levererats. De resultat av dokument som framkommit under både studien och förstudien, 

har varit slumpmässiga och vid förfrågan om dokumentation har inte organisationen lyckats 

att tillhandahålla skriftliga svar. Dokumentation som påträffats slumpmässigt har även varit 

flera år gammal och därmed osäkert om de fortfarande förklarar nuläget.  

 

3.2.3 Observationer 

Observationer genomfördes vid veckomöten som hölls för råvaruflödet, samt vid 

benchmarking i andra processer och flöden inom organisationen. 

Deltagande vid råvaruflödets veckomöten var inplanerade att ske vid minst fyra 

observationstillfällen, under fyra på varandra följande veckor under april månad. Första 

gången uteblev, då mötet blev inställt av organisationen på grund av att det inte fanns några 

deltagare närvarande. Observation genomfördes därmed vid tre veckomöten. Antalet 
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närvarande och vilka processer inom flödet som var representerade vid veckomötet, 

varierade. Vid samtliga möten var materialplaneraren närvarande och Kvalitetskontroll som 

befann sig på samma område som Planeringsfunktionen. Kvalitetskontroll placerad på 

annan ort, var inte närvarande vid något möte. Kvalitetssäkring deltog vid två möten, 

liksom en gemensam representant för Godsmottagning och Provtagning. All närvaro 

skedde genom fysiskt deltagande. Ingen deltog via elektroniska eller digitala kanaler från 

en annan plats. Ett möte skedde med planeringsansvarig för genomgång av de digitala 

verktyg som användes som underlag under veckomötena. 

 

3.2.4 Benchmarking 

Benchmarking genomfördes internt genom att delta vid olika pulsmöten. Den 9 april 

genomfördes observation av tre pulsmöten, varav en gruppuls, en tvärfunktionell puls och 

en ledningspuls. Den 10 april genomfördes observation vid två pulsmöten för processer 

inom flödet för råvaror, varav ett pulsmöte bestod av två processer tillsammans och en 

enskild process. För övriga processer inom råvaruflödet, hade pulsmöten blivit beskrivna 

under förstudien och ytterligare observationer ansågs inte tillföra något nytt till jämförelsen, 

då de innehöll liknande element och processerna inte var fokus för studien.  

 

3.3 Dataanalys 

Inför observationerna utformades en observationsmatris med hjälp av brainstorming utifrån 

förstudie, litteratur och samtal med representanter ur organisationen. Benchmarking och 

dokumentstudie har gett information som bidragit till en större förståelse för 

organisationens uppbyggnad och möjligheter till utveckling. 

 

Information från observationsmatrisen, både från Benchmarking och inom råvaruflödet, 

samlades i ett matrisdiagram, i syfte att strukturera de stora mängder information som 

samlats in. Matrisdiagrammet utarbetades utifrån kvalitetsteknikens ledningsverktyg enligt 

Bergman och Klefsjö (s. 492, 494, 496–497). Värderingen är satt utifrån hur väl 

användandet av faktorn stämmer överens mot arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden. 

● = För ändamålet effektivt utvecklat, ◑ = Sporadiskt eller Delvis för ändamålet effektivt 

utvecklat, ⭘ = Faktorn används, men är inte utvecklad eller används inte för ändamålet. 

Ingen cirkel, innebär att faktorn saknas eller har inte kunnat observeras.  

 

Insamlade observerade data analyserades sedan utifrån hur väl de stämde överens mot varje 

forskningsfråga och kriterier utifrån den teoretiska bakgrund som framkommit under den 

litteraturstudie som genomfördes.  Litteraturstudien har bidragit till att skapa modeller och 

strukturer för att redovisa, och analysera resultaten samt för att bygga förslaget på en ny 

modell för informationsflöde inom flödet för inköpta råvaror. 

 

Resultatet från dokumentstudien har använts för att se huruvida organisationens 

dokumentation i form av policys och andra uttryck, stöder arbetet med ledtider och 

kontinuerliga flöden. De observerade arbetssätten har jämförts med dokumentationen för att 

se om de stämmer överens med de policys och metoder som anges, dels i syfte att se om 

principer angivna av ledningen följs, men även för att se om standardiserade metoder 

används.  
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Observationer valdes som metod då det ansågs kunna visa på hur arbetet går till i sin 

naturliga miljö, i enlighet med Patel och Davidson (2011, s. 91), till skillnad från intervjuer, 

där den intervjuade återger sin upplevelse av en situation. Den observationsmatris som 

användes, var sammanställd efter en teoretisk bakgrund, hämtad ur litteratur som berörde 

ämnet och syftade till att ge svar på ifall och på vilket sätt som satta faktorer användes vid 

observationerna. Resultaten från matrisen jämfördes mot den teoretiska bakgrunden hämtad 

ur litteraturen, för att hitta svar på de forskningsfrågor som ställdes. 

 

För reliabilitet för studien har Patel och Davidsons (2011, s. 104) rekommendation följts, 

där observationerna som genomförts har varit strukturerade och standardiserade, med en i 

förväg sammanställd observationsmatris. Observatören har inte varit del i verksamheten. 

De mått som använts vid analys av observationerna är en graderad skala. Flera 

observationstillfällen har genomförts och det gjordes bedömningen att trots att ett av de 

planerade tillfällena uteblev, att fler observationer inte skulle tillföra någonting nytt, då 

liknande resultat hade framkommit under samtliga genomförda observationer.  

Organisationen arbetar med ständiga förbättringar och observationer vid ett annat tillfälle 

kan tänkas ge andra resultat. Resultaten från studien kan inte generaliseras, då 

observationerna enbart riktat in sig på ett specifikt flöde, inom en specifik organisation, 

under en avgränsad tid, vilket även varit syftet med studien.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Studiens objektivitet har säkerställts genom att observatören inte har haft förkunskap om de 

olika flödena eller mötena mer än vad som framkommit under förstudien. Frågor har enbart 

ställts i de fall det varit nödvändigt för att förtydliga något som sagts eller visats eller för att 

få vetskap om någons roll eller tillhörighet inom det studerade flödet eller processen. 

 

Studien är genomförd anonymt, där varken organisationen eller någon deltagare blivit 

namngiven, enligt överenskommelse med organisationen. Samtliga deltagare som 

observerats har muntligt blivit informerade vid observationer om syftet med observationen, 

att observatören är student och genomför ett examensarbete om ledtider inom råvaruflödet. 

I de fall det handlat om benchmarking, har det lagts till att observationen varit i syfte att 

studera olika sätt som möten hålls inom organisationen.  

 

Ingen av de deltagare som observerats har angetts med namn eller som person. Enbart 

avdelning, process, flöde eller funktion har angetts i de fall det varit nödvändigt. Under 

studien har observationer och information bevarats genom skriftlig dokumentering av 

observatören. Inga inspelningar har genomförts. Samtycke har inte samlats in under 

studien. Det har stått varje person fritt om den vill delta eller låta bli att uttrycka sig under 

observationerna. 
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4 Resultat 

Resultaten i studien bygger på de observationer som genomförts och presenteras utifrån de 

forskningsfrågor som ställts initialt i studien. Observationsmatris från de observerade 

tillfällena återfinns i bilaga 1, 2, 3, 4. Resultaten beskrivs observationer av nuläget och 

besvarar de tre första forskningsfrågorna. Resterande frågor fyra till sex, bygger på 

analysen av nuläget och resultaten av dem anges i kapitlet för analys. 

 

4.1 Resultat utifrån forskningsfrågor 

 

● Vilken informationsstruktur används inom råvaruflödet idag? 

 

Materialplanerare för råvaror, sammankallar processer som ingår i flödet för en genomgång 

av läget gentemot planering, en gång per vecka. Vid observationerna var inte vid något 

tillfälle, representanter från samtliga processer närvarande. Kvalitetskontroll på annan ort 

deltog inte vid något möte, med någon information. Informationsutbytet var i det största 

mellan planeringsfunktionen och kvalitetskontroll på plats. Samtalen utgick ifrån digitala 

listor, en sammanställd av materialplanerare och en som kvalitetskontroll använder inom 

processen. Materialplanerarens sammanställda lista användes som utgångspunkt för 

samtalen, där varorna diskuterades uppifrån och ned i listan. Sammanställning av 

veckomötets innehåll och närvaro, kan ses i bilaga 1, det digitala verktyget i bilaga 2. 

Under förstudien klargjordes att överlämning av arbetet mellan processer sker genom att 

dokument eller varor skickas från levererande till mottagande process, presenterat i figur 2. 

 

● På vilket sätt arbetas det med ledtider och kontinuerliga flöden i den nuvarande 

informationsflödet? 

 

Veckomöten 

Gemensamma möten hålls en gång per vecka, där representanter från flödets ingående 

processer är inbjudna. Syftet med mötena är att få status på pågående arbeten, framförallt 

ifrån Kvalitetssäkring på plats, som är den stora flaskhalsen, med längst ledtider inom 

flödet. I vissa fall diskuteras även avvikelser. Sammanställning återfinns i bilaga 1. 

 

Benchmarking - möten 

I benchmarking avsnittet av studien kunde observeras att andra grupper inom 

organisationen använde pulsmöten som ett sätt att föra fram avvikelser och att möten 

skedde flera gånger i veckan. Mötesledare för de olika grupperna såg olika ut, det var både 

dedikerade mötesledare i egenskap av chef, cirkulerande bland medlemmar i en grupp eller 

dedikerad flödesledare.  Sammanställning av de observerade pulsmötenas innehålla och 

närvaro kan ses i bilaga 3. 

 

Signalsystem 

Det finns inom flödet, digitala verktyg med färgkodning som signalsystem för status, de 

används internt inom processer och mellan enstaka processer. Vid veckomöten används ett 

digitalt verktyg som en lista att utgå ifrån, uppifrån och ned, ej utifrån signaler. 

Observationer av veckomötets digitala verktygs innehåll, kan ses i bilaga 2.  
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Benchmarking Signalsystem 

Vid benchmarking observerades olika sätt att använda visuella verktyg, de var både i form 

av en fysisk tavla och som digitala verktyg, effekten av dem var det ingen skillnad på, 

däremot så delades inte de digitala verktygen på en gemensam skärm för alla, vilket skulle 

vara ett av det visuella verktygets syfte, att fungera som en pulstavla. Observationer från 

benchmarkingens olika visuella verktyg kan ses i bilaga 4. 

 

Dokument och policys 

Dokumentstudiens slumpmässiga fynd har visat på Processorganogram, upprättade 2015, 

med undertexten “till rätt kvalitet och i rätt tid” och “kostnadseffektivt flöde”. 

Kvalitetspolicy sitter uppsatt på väggarna och, anger organisationens åtagande och på vilket 

sätt strävan uppnås, återgiven i bilaga 5. I de flöden som har flödesledare inom 

organisationen, styrs arbetet av en funktionsbeskrivning utfärdat för flödesledarens roll och 

ansvar. Under studien har det inte framkommit information som visat på att någon av de 

texter som påträffats, har ett inflytande på arbetet inom flödet eller att de bidrar till arbetet 

med ledtider och kontinuerliga flöden.  

 

● Vilka brister finns i det nuvarande informationsflödet idag, som påverkar ledtider och 

kontinuerligt flöde på ett negativt sätt? 

 

Som kan ses i observationsmatriser, bilaga 1 och 2, fanns det inom flödet flertal brister.  

Samtliga processer inom flödet var inte representerade vid veckomötena. Avvikelser var 

inte fokus under möten. Digitala verktyg används inte som signalsystem, diskuterades inte 

utifrån färgkodning eller andra specifika behov. 

  

Inom flödet har det inte kunnat observeras några dokumenterade standardiserade arbetssätt. 

Det sker ett veckomöte som i sig inte är standardiserat och som saknar information om 

mötets syfte, innehåll, förväntningar och en agenda. En kommunikationsplan saknas, 

liksom att kundperspektivet inte används mellan processerna i flödet. 

 

5 Analys  

I Analysen förklaras och beskrivs hur resultatet kan tolkas och hur det förhåller sig till  

tidigare känd forskning, till litteratur och organisationens förväntningar. 

 

5.1 Analys utifrån forskningsfrågor 

 

● Vilken informationsstruktur används inom råvaruflödet idag? 

Observationer av informationsflödet visade på en vertikal struktur, se figur 8, med 

veckovisa tvärfunktionella möten där den mesta av kommunikationen sker mellan 

Planeringsfunktionen och Kvalitetskontroll på plats, i syfte att göra en lägeskontroll, se 

tabell 3.  
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Figur 8 Informationsstrukturen i ett tryckande, vertikalt flöde 

 

Den vertikala informationsstrukturen innebär att en planeringsfunktion beslutar när en vara 

behöver finnas tillgänglig för flödets kund, inom organisationen. Ett vertikalt 

informationsflöde, såsom det beskrivs av Peterson et al, (2015, s. 117), där en central 

planeringsfunktion sköter kommunikationen, leder till ett tryckande flöde, där avvikelser 

och extraordinära händelser eller den närmaste kundens behov inte tas i beaktning. 

Överlämning av arbetet mellan processerna sker i ett tryckande flöde, utifrån den 

övergripande planeringen, genom att dokument eller material skickas vidare till nästa 

process. Ett tryckande flöde kan leda till att det blir överproduktion som ger väntetider 

mellan processer, om nästa process, internkunden, inte kan ta hand om det arbete som förs 

vidare. På så sätt störs det kontinuerliga flödet och det uppstår slöseri, under den tid det inte 

sker något värdeskapande med varan (Peterson et al, 2015, s.110). 

 

Tabell 3 Kommunikationens ingående delar 

Mottagare Syfte Budskap Tid Kanal Sändare 

Vem - Målgrupp Varför Vad När Hur/Vart Vem – Ansvarig 

Materialplanerare Lägeskontroll Lägeskontroll En gg/v Fysiskt möte  Kvalitetssäkring på plats 

 

En kommunikationsplan ska leda till att rätt person får rätt information, vid rätt tillfälle, på 

rätt sätt (Tonnquist, 2012, s. 116). Kommunikationsplanen är uppritad utifrån observationer 

och finns inte upprättad inom organisationen. Inom flödet träffas representanter för delar av 

de ingående processerna en gång per vecka och under mötet sker en genomgång av läget 

för en av processerna. Utifrån syftet med mötet, att en process ska informera 

planeringsfunktionen om sitt läge, är veckomötet ändamålsenligt, det fyller sin funktion. De 

som sammankallats till mötet, representanter från flera processer, fyller inte faktorn av rätt 

personer.  

 

Ett möte med flera processer närvarande, kräver informationsutbyte som är relevant för 

samtliga mötesdeltagare för att följa Tonnquists tankar om vad en kommunikationsplan ska 

leda till. Enligt teorin om pulsmöten (Peterson et al, 2015, s. 107, 109) är syftet med ett 

pulsmöte att följa upp takt-/pulstid utifrån ett kundbehov. Planeringsfunktionen har 
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flödeskunden eller slutkundens behov i sikte vid planering och effekt av veckomötet är att 

få statusuppdatering i förhållande till de slutdatum som planeringen satt. Syftet med 

pulsmöten enligt Peterson et al, är att fånga upp avvikelser, för att snabbt kunna agera på 

dem. Utifrån pulsmötets syfte kan ses att veckomötet behöver utvecklas för att fylla 

behovet av rätt information till rätt mottagare och på rätt sätt. 

 

● På vilket sätt arbetas det med ledtider och kontinuerliga flöden i den nuvarande 

informationsflödet?  

De observationer som genomfördes under tre veckor, har satts upp i en matris i enlighet 

med Bergman och Klefsjö (2012, s. 494), för att tydliggöra till vilken grad de olika mötena, 

både vid benchmarking och inom flödet, uppfyller behovet för att stödja arbetet med 

ledtider och kontinuerliga flöden, se tabell 4.  

 

Tabell 4 Observerade faktorer vid Benchmarking och för Råvaruflödet 

 Benchmarking     
Råvaruflödet 

Sammanfattat Objekt 

Faktor  

Ledningspuls 

9/4 

Tvärgrupp med 

flödesledare 9/4 

Grupp 

9/4 

2 grupper 

10/4  

Grupp 

10 /4  

Visuellt verktyg ● ◑ ● ● ● ◑ 

Mötesledare ◑ ● ◑ ● ◑ O 

Deltagare ◑ ● ● ● ● ◑ 

Frågeställning ◑ ● ● ● ● ◑ 

Överlämning ◑ ● O ◑ O O 

Dragande 

flöde 
 O O O   

Återkoppling  ●  ◑ ● ◑ 

Syfte ● ● ● ● ● ◑ 

Avvikelser  ◑ ● ◑ ● ● ◑ 

Frekvens  ● ● ● ● ● 

Sändare ● ● ● ● ● ◑ 

Mottagare  ●  ● ● ◑ 

Budskap ● ● ● ● ● ◑ 

● = För ändamålet utvecklat ◑ = Delvis eller sporadiskt för ⭘ = Finns men inte för 

ändamålet, Tom cell = Faktorn saknas eller har inte kunnat observeras 
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I tabell 4 kan ses att observationerna visade att enbart en av de 13 observerade faktorerna 

vid veckomötena inom flödet, var utvecklad för att stärka arbetet med flödets gemensamma 

ledtider och kontinuerliga flöden. Nio faktorer uppfyllde delvis behovet eller berördes 

sporadiskt, i två fall fanns det en struktur som inte var utvecklat för ändamålet och faktorn 

dragande flöde, uppfylldes inte vid någon observation. 

 

Tabell 5 Visualiserade faktorer 

 Benchmarking     
Råvaruflödet 

Sammanfattat Visuellt 

innehåll 

Ledningspuls 

9/4 

Tvärgrupp med 

flödesledare 9/4 

Grupp 

9/4 

2 grupper 

10/4  

Grupp 

10 /4  

Agenda ●  ● ● ●  

Störningar ● ● ◑ ◑ ●  

Läget ● ● ● ● ● ● 

Färgkodning ● ◑ ●   ◑ 

Förbättrings- 

arbete 

◑ ◑ ◑ ◑ ◑  

Flödesfokus ◑ ◑ O O O O 

● = För ändamålet utvecklat ◑ = Delvis eller sporadiskt för ⭘ = Finns men inte för 

ändamålet, Tom cell = Faktorn saknas eller har inte kunnat observeras 

 

Det visuella innehållet i de verktyg som observerades, se tabell 5, uppfyllde en faktor 

vardera för de tre graderingarna, utvecklat för behovet, delvis utformat, och en ej för 

behovet utvecklad struktur. Tre faktorer saknades helt.  

 

Inom organisationen i övrigt sker kortare möten, s k pulsmöten med fler möten per vecka. 

Jämfört med den benchmarking som genomfördes inom organisationen, fyller alla de 

observerade pulsmötena fler faktorer i arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden, än 

flödet för inköpta råvaror. Störst korrelation till metoder och verktyg utvecklade för 

ändamålet, hade det pulsmöte som drevs av en flödesledare, se tabell 4 och 5. 

 

De veckomöten som hålls inom flödet, är inte optimala för ändamålet att hålla ledtider och 

stödja kontinuerliga flöden, i enlighet med pulsteorin såsom Peterson et al (2015, s. 107, 

109) återgav den. Under förstudien framkom det muntligt, att varje process 

har egna ledtider och egen uppföljning. Det har under studien inte framkommit vare sig via 

observationer eller vid dokumentstudien, huruvida det i flödet arbetas med flödets 

gemensamma ledtider eller arbete för att stärka kontinuerliga flöden.  

 

Det finns inom flödet, digitala verktyg med färgkodning som signalsystem för status, de 

används internt inom processer och mellan enstaka processer. Användandet av visuella 

verktyg och signalsystem i form av en pulstavla, kan ge snabb information om status mot 

satta ledtider (Peterson et al, 2015, s. 107), om de används ändamålsenligt.  
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I benchmarking avsnittet av studien kunde observeras att andra grupper inom 

organisationen använde pulsmöten, som ett sätt att föra fram avvikelser, vilket visar på att 

det inom organisationen finns strukturer för att arbeta enligt Leans metoder med fokus på 

avvikelser i arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden. Olika sätt att använda visuella 

verktyg observerades, de var både i form av en fysisk tavla och som digitala verktyg, 

effekten av dem var det ingen skillnad på, däremot så delades inte de digitala verktygen på 

en gemensam skärm för alla, vilket skulle vara ett av det visuella verktygets syfte, att 

fungera som en pulstavla. Mötesledare för de olika grupperna såg olika ut, det var både 

dedikerade mötesledare i egenskap av chef, cirkulerande bland medlemmar i en grupp eller 

dedikerad flödesledare. Generellt bidrog alla mötesledare vid benchmarking, till att föra ett 

samtal i ett horisontellt informationsflöde och att sändare tydliggjordes. På så sätt följde 

stora delar av ledarskapets syfte att säkerställa att aktiviteter ligger i linje med principerna, i 

enlighet med Peterson et al (2015, s. 54). Jämfört med benchmarking, kan ses att struktur 

för pulsmöten och digitala verktyg finns inom organisationen, men är inte heller i andra 

grupper, fullt utvecklade för ändamålet. 

 

Principer följs genom att arbetssätt och verktyg utformas för att ske i enlighet med 

principerna (Peterson et al, 2015, s. 54). Den kvalitetspolicy som fanns på plats, gör 

gällande att det finns förväntningar från ledningen i form av en policy. Likaså fanns det 

meningar som gav en viss riktning om de principer som ledningen satt. Dock saknas 

uppföljning av huruvida principerna följs upp, då det inte kunde observeras eller återges av 

organisationen. Principer som inte stödjs av arbetssätt inom organisationen och där 

ledningen inte följer upp, följer inte ledarskapets roll enligt Petersons et als (2015, s. 54) 

beskrivning av på vilket sätt principer och arbetssätt hänger samman.  De förväntningar 

som gavs i kvalitetspolicyn kan tänkas stärka isoleringen av processer och därmed 

motarbeta arbetet med flödeskultur vilket ytterligare stärker tanken om att processkulturen 

är stark och kan visa på att ledningens engagemang gör skillnad för den kultur som råder 

inom organisationen. 

 

● Vilka brister finns i det nuvarande informationsflödet idag, som påverkar ledtider 

och kontinuerligt flöde på ett negativt sätt? 

Brister enligt tabell 3 visar att behoven för att stödja arbetet med ledtider och kontinuerliga 

flöden, inte fylls på tolv av tretton observerade faktorer och att det visuella innehållet inte 

fyller behovet på fem av sex observerade faktorer.    

 

Under de möten som observerats inom flödet, har fokus på avvikelser varit låg. I 

bakgrunden till studien, sägs att organisationen arbetar enligt Leans principer. 

Kontinuerliga flöden är en princip där arbetet syftar till att processer arbetar tillsammans 

och för upp problem till ytan (Liker, 2009, s. 61). I arbetet med kontinuerliga flöden och 

ledtider, rekommenderar pulsteorin enligt Petersons et al (2015, s. 107,109) att fokus måste 

sättas på avvikelser för att snabbt kunna agera på det som inte fungerar.   

Det vertikala informationsflödet stödjer inte arbetet med ledtider och kontinuerligt flöde 

såsom Peterson et al (2015, s. 117) beskriver det. Standardiserade arbetsmetoder saknas för 

informationsflödet, genom tex avsaknad av agenda för veckomötet och vilka som är 

närvarande vid mötet ser olika ut. Standardiserade arbetsmetoder syftar till att ange det 

normala och överenskomna (Peterson et al, 2015, s. 129–145). När informationsflödet och 
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veckomötet inte är standardiserat, saknas förväntningar både från ledning och deltagarna 

om vad de ska delta med, förbereda och vad de kan förvänta sig att få ut av mötet och 

därmed är syftet med mötet otydligt. För de olika processerna fanns metodstandarder, 

specifikationer och andra dokument som stödjer arbetet uppdelat per process, men för 

flödet saknas standardiserade faktorer att ta fasta på. Den kvalitetspolicy som kan ge 

guidning om principer och arbetssätt är utformad för ett sätt så att det kan tänkas förstärka 

processkulturen. 

 

Utöver att det sker ett veckomöte, saknas en kommunikationsplan som anger strukturer 

med information som standardiserar informationsflödet. Avsaknad av en 

kommunikationsplan gör att kommunikationen inte heller kan följas upp för att se om den 

är effektiv och följer behov och förväntningar och att rätt person får rätt information vid rätt 

tid på rätt sätt i enlighet med Tonnquists (2012, s. 116) utfästelser på en 

kommunikationsplans syfte.  

 

I kommunikationsplanen ingår inte kommunikation uppåt och nedåt i kedjan av olika 

processer, såsom Valacich och Schneider (2018, s. 346) föreslog som en god 

kommunikationsmodell. En god kommunikationsplan arbetar aktivt utifrån kund-

/leverantörs relationen. Kundperspektivet ingår inte mellan processerna i flödet, vilket gör 

att samarbete ur ett kund/leverantörsperspektiv i enlighet med Cooper och Slagmulder 

(1999, s. 88) och metoderna för samarbete, uteblir. Kundens behov är inte styrande vilket är 

en förutsättning både ur ett offensivt kvalitetsarbete (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38) och 

Lean (Peterson et al, 2015, s. 22).  

 

Under förstudien tydliggjordes att ledtider räknas per process och tar inte hänsyn till 

väntetider mellan processer och aktiviteter, se figur 2. Ledtider rapporteras inte för hela 

flödet, utan varje process tar ansvar för sin egen ledtid. Ledtid är ett sätt för ledningen att 

beskriva de förväntningar som de har på organisationen, vilket är ett sätt att följa upp 

arbetet med att satta principer följs upp enligt Peterson et al (2015, s. 54). Uppföljningen av 

ledtider på processbasis, minskar arbetet med flödets gemensamma ledtider och bidrar inte 

till kontinuerliga flöden, då isolerade processer gör det svårt att ge överblick enlig Peterson 

et al (2015, s. 197). Kvalitetspolicyn tillsammans med att varje process har egna ledtider 

och att flödet saknar en gemensam uppföljning kan tänkas bidra till processfokuserad kultur 

istället för en flödesinriktad. De gemensamma hjälpmedlen och verktygen stöder inte heller 

ett kontinuerligt flöde då de är uppdelade på olika processer och ser olika ut, de är inte 

standardiserade och fungerar inte som ett signalsystem för flödet.  
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● På vilket sätt kan en bättre struktur på kommunikation och information stödja ett 

informationsflöde som stärker hållande av ledtider och kontinuerliga flöden?  

 

Enligt Lean är en förutsättning för att kunna arbeta med förbättringar och säkerställa 

kvalitet i ett kontinuerligt flöde, att aktiviteter som ingår i arbetet sätts upp enligt 

standardiserade arbetssätt med gemensamt överenskomna rutiner (Peterson et al, 2015, s. 

129–145). De anger även vad som är förväntade resultat av arbetsprocesser, utifrån 

Ledningens engagemang. Standardiserade arbetssätt underlättar därmed upptäckten av 

avvikelser och det som går utanför det förväntade och det normala. Därmed kan ses att 

standardiserade kommunikation- och informationsflöden och gemensamma rutiner, är att 

föredra i en struktur som stärker arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden. 

 

Ett horisontellt informationsflöde stödjer det koordinerande arbetet enligt Forza och 

Salvador (2001, s. 33). Det stödjer även ett dragande flöde med ett kund/leverantörs utbyte 

utifrån kundens behov i enlighet med Peterson et al (2015, s. 114–116). Ett flöde som 

bygger på kund och leverantörs beroende av varandra, skapar en samarbetande kultur, 

enligt Cooper och Slagmulder (1999, s. 93). Ett horisontellt informationsflöde där processer 

länkas ihop till flöden, stödjer även arbetet med att få upp problem till ytan enligt Liker 

(2009, s. 61). Med ett tydligt fokus på avvikelser kan flödets medlemmar tillsammans 

arbeta för att snabbt agera och att arbeta med ständiga förbättringar för att minska antalet 

avvikelser över sikt.  

 

Kundens behov ska styra arbetet med ledtider och kontinuerliga arbetsflöden i ett dragande 

flöde (Peterson et al, 2015, s. 114–116). Sett ur principerna som ingår i hörnstensmodellen 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40) ska ett arbete med kunden i centrum vila på ett 

engagerat ledarskap och genomförs med hjälp av arbete med processer, ständiga 

förbättringar, där beslut baseras på fakta och förutsättningar skapas för delaktighet. Ett 

horisontellt flöde med den interna kundens behov i centrum, i ett dragande flöde, borde ses 

som de ingredienser som ingår i att arbeta fram en god struktur på ett informationsflöde. 

Ytterligare faktorer som är väsentliga, är enligt Tonnquist (2012, s. 116) de faktorer som 

leder till att ”rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt sätt” för att “rätt 

processer ska leda till rätt resultat” i enlighet med Liker (2009, s. 116). För att säkerställa 

vad rätt resultat innebär, behöver kundens, mottagarens behov säkerställas och även 

ledningens uppsatta mål på resultat, vara fastställda. Ledningen behöver vara insatta i 

metoder och arbetssätt för att säkerställa att de följer uppsatta principer (Peterson et al, 

2015, s. 54). 

 

Jylhä och Suvanto (2015, s. 316) såg ur ett ledarskapsperspektiv, att informationsflöden 

påverkar slöserier och standardiserade informationsvägar minskar slöseriet. Utifrån att 

ledarskapets roll är att träna organisationen i principer och säkerställa att aktiviteter går i 

linje med dem, såsom Peterson et al beskrivit (2015, s. 54), kan en flödesledare vara ett 

alternativ att använda sig av i ett initialt skede. Förutsättningarna är att flödesledaren 

arbetar med att sprida kunskap inom flödet i enlighet med Pan et al (2013, s. 11) och för att 

skapa tillförlitlighet, samarbete enligt Cooper och Slagmulder (1999, s. 93) och arbete med 

ett dragande flöde och gemensamt ta upp och lösa avvikelser. Ett förtroende skapas med 

transparens mellan de inblandade (Cooper och Slagmulder, 1999, s. 106). 

 



22(40) 

 

● Hur kan en struktur på informationsflöde se ut inom råvaruflödet för att stärka 

arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden?  

Enligt Womack och Jones (2003, s. 253) bör en utveckling och förändring ske av en synlig 

och specifik aktivitet, för att ändra kulturen. Därmed bör arbetssätten inom flödet, bygga på 

Leans principer för att visa på dess effekt och stärka arbetet med en Lean kultur. 

Standardiserade arbetssätt ökar möjligheten att upptäcka avvikelser menade Peterson et al 

(2015, s. 129–145). Standarder visar på att följa en bestämd rutin skapar större chans att 

avvikelser upptäcks, då de avviker från det normala. Standarder som är utformade på så sätt 

att de leder fram till ett förväntat resultat, underlättar även uppföljningen från ledningen. 

Standardiserade arbetsmetoder bör införas för att underlätta arbetet med att få upp 

avvikelser till ytan.  

 

För att utveckla samarbetet krävs gemensamma mål enligt Cooper och Slagmulder (1999, 

s. 359). Mål för ledtider för hela flödet, bör sättas av ledningen för att visa dess 

förväntningar på flödet i enlighet med Peterson et al (2015, s. 129–145) och föras in i de 

standardiserade arbetssätten. Uppföljning sker genom återrapportering från flödets 

veckomöten, där avvikelser diskuteras och ledtider utanför förväntat resultat tas upp.  Ett 

gemensamt digitalt verktyg kan snabbt ge information till ledningen om följsamheten mot 

de förväntade resultaten. 

 

En kommunikationsplan kan utformas både för råvaruflödet och för en hierarkisk modell 

för att säkerställa att varje process inom flödet får information och att information och 

resultat går vidare till ledning och andra intressenter. På så sätt säkerställs att rätt målgrupp 

får rätt information i rätt tid och på rätt plats i enlighet med Tonnquist (2015, s. 116) 

 

En informationsmodell som bygger på ett dragande flöde, där kund och leverantör pratar 

direkt med varandra, underlättar för varje process att veta vad som förväntas i enlighet med 

Cooper och Slagmulder (1999, s. 85). Koordineringen av arbetet förbättras enligt Forza och 

Salvador (2001, s. 33), väntetider mellan processerna minskar och på så sätt stärks det 

kontinuerliga flödet och ledtiderna minskar. En horisontell informationsmodell bör införas 

inom flödet, där avvikelser är det som ligger som fokus vid de gemensamma veckomötena. 

Då fokus på avvikelser stärker arbetet med kontinuerliga flöden i enlighet med Liker (2009, 

s. 61). Statusuppdatering bör ske i ett gemensamt digitalt verktyg med syfte att avhjälpa 

information i kontinuerliga flöden i enlighet med Bititici och Carries fynd (1990, s. 31).  

Digitala verktyg med färgkodning underlättar signalsystem enligt Peterson et al (2015, s. 

107), ger snabbt information om vilka produkter som ligger i riskzonen och därmed kan 

avvikelser tas upp snabbt till diskussion inom flödet. På så sätt stärks arbetet med ledtider 

och kontinuerliga flöden.  

 

Veckomöten ska ha en agenda likt tidsatta pulsmöten, där takttiden följs upp mot tidsplan 

och kundbehov i enlighet med Peterson e al (2015, s. 107,109), med en kort överblick över 

status. Med det digitala verktyget som hjälpmedel, sätts fokus på avvikelser. Enligt 

kommunikationsplanen finns för mötet tydlig ansvarsfördelning med sändare/mottagare och 

syfte med mötet. 
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För att lyckas i arbetet med kontinuerliga flöden, bör insatserna leda till en flödesinriktad 

kultur, i enlighet med Lean, till skillnad mot den rådande processinriktade kulturen där 

isolerade processer leder till mindre flexibilitet enligt Peterson et al (2015,s. 197, s. 116). 

En flödesledare kan vara den faktor som agerar ur ett ledarperspektiv, nära flödet, för att i 

enlighet med Peterson et al (2015, s. 54) säkerställa att aktiviteter ligger i linje med 

organisationens principer och öka förståelsen för Lean och även kunskapen i enlighet med 

Pan et al (2013, s. 11) som menade att kunskap är viktigt för att stärka kontinuerliga flöden.  

 

● Vilka åtgärder behöver genomföras för att nå den föreslagna strukturen?  

 

De åtgärder som behöver genomföras för att nå den föreslagna strukturen innebär arbete 

som leder till standardiserade arbetssätt och uppföljning från ledningen i arbetet med att 

införa Leans principer som rör kontinuerliga flöden och ledtider. 

Flödesledaren ges initialt en stor roll i att genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå 

strukturen och bör var den första på plats för att säkerställa att en kultur som stärker arbetet 

med flöden är den som alla åtgärder utformas utifrån. Utifrån tanken om att ledningens 

uppgift är att säkerställa att organisationens arbete sker i enlighet med principer, såsom 

föreslagits från Peterson et al (2015, s. 54) och att de får en djupare filosofisk förankring 

som är väsentligt enligt Liker (2009, s. 23) 

 

Upprättandet av standardiserade arbetsmetoder leder till flera positiva effekter ur ett Lean 

perspektiv och i arbetet med kontinuerliga flöden och ledtider. Arbetssätten är enligt 

Peterson et al (2015, s. 163) kopplade till slöseri och en förbättring av arbetssätten kan 

förbättra resultatet. Standardiserade arbetsmetoder hjälper även till att upptäcka avvikelser 

(Peterson et al, 2015, s. 129–145). Därmed är den första åtgärden att upprätta arbetssätt som 

går i linje med organisationens principer enligt Lean. Även verktyg som stödjer arbetssätten 

ska upprättas på ett sådant sätt att de stärker arbetet med kontinuerliga flöden och ledtider 

samt lägger fokus på att föra upp avvikelser till ytan i enlighet med Liker (2009, s. 61) och 

att rätt process ger rätt resultat i enlighet med Liker (2009, s. 116).   

 

Informationsstrukturen ska förändras till en horisontell modell utifrån ett dragande flöde i 

enlighet med Peterson et al (2015, s. 115), med den interna kundens behov i centrum i 

enlighet med Bergman och Klefsjö (2012, s. 40), då den horisontella modellen stödjer ett 

kundfokus och underlättar det flexibla arbetet enligt Cooper och Slagmulder (1999, s. 85). 

Det görs genom att sätta upp en mötesagenda som följer den tänkta strukturen och där 

avvikelser ligger i centrum. Ett visuellt verktyg upprättas med färgkodning för att 

underlätta signalstyrning, som kommunikationen sedan utgår ifrån. 

 

Ett arbete med offensiv kvalitetsutveckling med principer, arbetssätt och verktyg ska ha 

som mål att uppnå kundtillfredsställelse i enlighet med Bergman och Klefsjö (2012, s. 38). 

Därmed bör de förbättringar som genomförs, sätta kunden i fokus och säkerställa att de 

verktyg som upprättas, ger arbetssätt som stärker de principer organisationen verkar utifrån. 
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5.2 Sammanfattning 

Flödet för inköpta råvaror följer vare sig de strukturer som finns inom organisationen eller 

de som litteraturen förespråkar enligt Lean. Den vertikala kommunikationsstrukturen leder 

till tryckande flöde som inte stödjer arbetet med kontinuerliga flöden och bidrar inte till att 

väntetider mellan processer minskar. Informationsflödets brister löses genom att upprätta 

standardiserade arbetsmetoder med en koppling till förväntningar satta av ledningen, samt 

återrapportering till ledningen för uppföljning. Arbetssätten ska utformas i ett dragande 

flöde med den interna kundens behov i fokus och en agenda för veckomötena inom flödet 

bör upprättas för att säkerställa att informationsutbytet sätter fokus på avvikelser i arbetet 

med att stärka kontinuerliga flöden och minska slöserier och hålla ledtider. 

 

6 Diskussion 

I analysen kan ses att flertal frågor går att besvara med den litteratur som hittats i ämnet. 

Däremot finns fortfarande frågeställningar och funderingar som inte är självklara och enkla 

att reda ut. De arbetssätt och strukturer som används är inte statiska, de är inte 

dokumenterade utifrån flödeskultur och följer inte Leans principer, trots att organisationen 

har som ambition att arbeta enligt Lean. 

 

6.1 Forskningsfrågor 

 

● Vilken informationsstruktur används inom råvaruflödet idag? 

 

Den struktur som används inom flödet idag har en stark anknytning till 

planeringsfunktionen och en av de processer som ingår i flödet. Det har varit svårt att hitta 

syften med det veckomöte som hålls, då den informations som delas, kan erhållas ur de 

matriser och digitala verktyg som finns inom de olika processerna. Det har efterfrågats 

digitala verktyg i den form som det används inom andra flöden i organisationen. Det 

verktyget har inte kunnat studeras i studien, även flödesledare har efterfrågats, då det 

används inom andra flöden i organisationen. Orsaken bakom varför flödet för inköpta 

råvaror inte har ingått i de rutiner som finns upprättade i andra flöden i organisationen har 

det inte framkommit något om. Det upplevs inom flödet en känsla av att det saknas 

tillhörighet med övriga organisationen, då de inte innefattas av liknande övergripande 

standardiserade arbetssätt. Ur det perspektivet kan ses att standardiserade arbetssätt fyller 

ytterligare funktioner som inte berörs i litteraturen som ingått i litteraturstudien. 

Gemenskap och samarbete såsom den beskrivs av Cooper och Slagmulder (1999, s. 88-98), 

kan ses viktig även ur dimensionen om den egna tillhörigheten. Då det inom flödet saknas 

känsla av en relation, kan det tänkas att det blir svårare att vara transparent och öppen och 

mottaglig för förslag utifrån, såsom Cooper och Slagmulder (1999, s. 106). Det vore 

därmed av största intresse att se till att en god relation upprättas inom flödet i syfte att 

skapa en bättre informationsdelning. 

 

● På vilket sätt arbetas det med ledtider och kontinuerliga flöden i den nuvarande 

informationsflödet? 

 

Arbete med ledtider har det gjorts försök till att åtgärda genom arbetet med veckomöten för 

statskontroll. Däremot saknas arbetet med kontinuerliga flöden, då fokus ligger på en 

process av en ett helt flöde. Det finns ansatser i form av de digitala verktyg som arbetats 
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fram. De har dock inte skett ur perspektivet att fatta beslut på fakta, där verktyg arbetats 

fram med ett medvetet syfte att stödja arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden. Inte 

heller ledningen har ett tydligt grepp om de ledtider som flödet arbetar med eller de 

väntetider som uppstår mellan processer. Ledningens frånvaro från flödet är tydligt, då det 

inte finns några policydokument eller beskrivningar i hela flödet som beskriver dess 

sammanhang. Därmed saknas tydliga förväntningar på flödet som helhet och arbetet med 

kontinuerliga flöden uteblir till förmån för processbaserade förväntningar utan hänsyn till 

de mellanlägen och ansvar för överlämningar som ett kontinuerligt flöde behöver enligt 

Liker (2009, s. 319).  

 

● Vilka brister finns i det nuvarande informationsflödet idag, som påverkar ledtider och 

kontinuerligt flöde på ett negativt sätt? 

 

Bristerna i arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden inom flödet för inköpta råvaror är 

stora. Det kan ses att de som arbetar inom delar av flödet har med små medel försökt att 

åtminstone arbeta med ledtider, som innebär fokus på resultat och inte upparbetande av 

metoder för att stödja de arbeten som kan minska ledtiderna. Orsakerna bakom kan tänkas 

bero på okunskap, såsom Pan et al (2013, s. 11) menade att kunskap är en viktig faktor för 

att arbeta med kontinuerliga flöden. Det bör heller inte sättas skuld på flödet i sig. Flödet 

har inga formella strukturer att luta sig mot. Hela flödet är uppbyggt på ett 

processtänkande. Det visar sig även vid genomgång av tidigare forskning att problem med 

informationsflödets uppbyggnad i arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden ur ett Lean 

perspektiv, gäckat forskare i över 30 år. 

 

● På vilket sätt kan en bättre struktur på kommunikation och information stödja ett 

informationsflöde som stärker hållande av ledtider och kontinuerliga flöden? 

 

Litteraturen visade på att, enligt Lean är standardiserade arbetsmetoder ett arbetssätt som 

ökar sannolikheten för att upptäcka avvikelser. Standardiserade arbetssätt är utformade för 

att ange det normala och överenskomna, som ger ett förväntat resultat (Peterson et al, 2015, 

s. 129–145). Litteraturstudien visade även på att ett informationsflöde kan utformas så att 

det stödjer ett dragande flöde där processer kommunicerar utifrån en leverantör/kund-

relation. Kunden uttrycker sina behov och leverantören levererar utifrån kundens behov. Ett 

horisontellt informationsflöde där mottagaren är tydlig med fokus på avvikelsehantering 

stärker förtroende mellan leverantör och kund och arbetet med kontinuerliga flöden. Lean 

arbetsmetoder syftar till att avvikelser ska komma till ytan för att stabilisera och skapa ett 

kontinuerligt flöde.  Därmed bör informationsflöden utformas enligt en horisontell modell, 

såsom den visas i figur 9. 
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Figur 9 Informationsprocessen i ett dragande flöde 

 

En kommunikationsplan bör innefatta även andra intressenter. Ledningen bör ha intresse 

för att sätta tydliga förväntningar och följa upp resultat. Resultatet i de standardiserade 

metoderna ska fastställas av ledningen. Andra flöden kan tänkas ha intresse för avvikelser 

som uppstår, då de både kan påverka andra flöden och likheter kan finnas inom andra delar 

av organisationen. Flödets kunder har även intresse av status och avvikelser som kan 

påverka slutleverans och slutprodukt. 

 

En struktur byggt på ett horisontellt flöde är det som förespråkas av flera av de källor som 

litteraturstudien lett fram till. Ett dragande flöde med kundens behov som styrning för 

produktion är generellt vedertaget. Däremot finns det inom litteraturen vissa brasklappar 

för att ett rent dragande flöde helt utifrån kundens behov, inte är möjligt i många 

sammanhang. Enligt Liker (2009, s. 29) måste Lean implementeras till fullo genom hela 

verksamheten för att ge full effekt. Då räcker det inte med att enbart införa någon enstaka 

arbetsmetod eller verktyg. Hela filosofin måste tillämpas och arbetssätten och verktygen 

ska alla syfta till att uppnå de principer som ledningen sätter enligt Leans perspektiv. I den 

Lean litteratur som studien tagit del av finns uttalanden om att informationen är en del av 

arbetsflödet, men den ges enbart indirekta hänvisningar till metoder och verktyg, därmed 

kan det ur ett Lean perspektiv inte ges något skolboksexempel på en modell för hur ett 

informationsflöde byggs upp. Det kan tänkas vara en av Leans svagheter, att ett så pass 

viktigt moment, inte finns lika tydligt beskrivet som andra moment. Därav har andra teorier 

fått tagit vid, för att på ett indirekt sätt hitta arbetssätt som kan bygga en modell för en god 

informationsstruktur ur ett Lean perspektiv. 

 

● Hur kan en struktur på informationsflöde se ut inom råvaruflödet för att stärka arbetet 

med ledtider och kontinuerliga flöden? 

 

En struktur på informationsflödet bör såsom den allmänna förslaget på information styras 

av behov. Kunden ska vara i centrum och dens behov styra utbytet och produktionstakten. 

Flödet har ett stort behov av att bygga upp en formell struktur, både utifrån behov som 

uttryckts inom flödet och för att få en koppling till ledningens förväntningar.  

Fokus ska ligga på ett dragande flöde, som bygger kommunikation mellan de olika 

processerna och inte gå via vertikal kanal. Det kan dock ses att utifrån den saknade 

kunskapen om hur en god informationsstruktur byggs upp, att flödet skulle känna mer 

trygghet i att ha en ledningsfunktion som guidar dem genom uppbyggnaden av nya 

arbetsmetoder och ger kunskap i vinsterna med att arbeta i ett kontinuerligt flöde, samt hur 

det ska genomföras. Såsom Womack och Jones (2003, s. 253) menade, sker utvecklingen 

mot en Lean kultur genom förändringar av synliga och specifika aktiviteter. För att 
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säkerställa att de aktiviteter som används som föregångare och goda exempel för att ändra 

kulturen, följer organisationens principer är det viktigt att ledningen är engagerad. Som en 

representant och ett mellanled har det i förslaget lagts in en flödesledare, trots att det leder 

till en vertikal kommunikation. Det är därmed viktigt att flödesledaren arbetar med att se 

till att alla processer inom flödet är representerade i informationsutbytet och hjälper till att 

stärka den horisontella kommunikationen, annars blir flödesledaren enbart ett byte av 

mötesledare, utan någon större effekt på det kontinuerliga flödet och därmed heller inte 

leder till en minskning av ledtider.  

 

Litteraturen visar på att arbetet med ledtider och kontinuerliga flöden, stärks av 

standardiserade arbetssätt, som en metod att utarbeta en struktur ifrån. En struktur anpassad 

till flödet, har utformats som en modell att utarbeta standardiserade arbetssätt ifrån och har 

inbegripit ett horisontellt informationsflöde, engagerad ledning, kundfokus, mötens 

uppbyggnad och frekvens samt digitala verktyg. I den nya strukturen har även en 

flödesledare valts in utifrån de posititva effekter som setts i den benchmarking som 

genomfördes inom organisationen, att användas som ett mellanled mellan ledning och 

flödet  

 

En tydlig kommunikationsstruktur, se figur 10, med en kommunikationsplan, se tabell 6, 

som tar hänsyn till både informationsspridning, horisontellt, inom flödet, likväl som 

vertikalt till en ledningsfunktion, har utarbetats för att öka samarbetet. En agenda för 

veckomötet skapar ett standardiserat arbetssätt där samtliga deltagare vet vilka 

förväntningar som ställs på varje process och mötets syfte och effekt. Fokus på mötet ska 

ligga på avvikelser och det digitala verktyget ska fungera som ett signalsystem. Resultatet 

av mötet ska ha en tydlig mottagare. 

 
Figur 10 Förslag på råvaruflödets informationsstruktur 
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Tabell 6 Kommunikationsplan - Önskad struktur 
Mottagare   Syfte   Budskap   Tid   Kanal   Sändare   

Vem - Målgrupp   Varför   Vad   När   Hur/Vart   Vem – Ansvarig   

Nästa process  Starta nästa 

process  

Prov/Dokument  Löpand

e  

Överlämning 

fysisk vara  

Samtliga processer  

Veckomötet  Statuskontroll  Status  Löpand

e  

Digitalt  Samtliga processer  

Mottagande 

processer    

Hålla ledtider  Avvikelser  

  

En gg/v   Fysiskt 

möte    

Samtliga processer  

Flödesledare  Vidare 

rapportering  

Ledtider och 

Avvikelser  

En gg/v  Fysiskt möte  Samtliga processer  

Ledning Uppföljning av 

resultat 

Ledtider En gg/v Fysiskt möte Flödesledare 

 

 

● Vilka åtgärder behöver genomföras för att nå den föreslagna strukturen? 

 

De åtgärder som sätts in ska alla ha som syfte att arbetet sker utifrån uppsatta principer.  

Om en åtgärd inte stärker arbetet med Lean som kultur, har det inte skett genom beslut 

byggda på fakta. Enligt offensiv kvalitetsutveckling ska arbetssätt, verktyg och principer 

ses som en helhet. Det är därmed av yttersta vikt att åtgärderna som genomförs är delar av 

en helhet, därmed krävs ett större grepp än bara att införa verktyg. De digitala verktyg som 

införs måste vara enkla att använda och inte öka på den totala mängden tid och i de fall de 

skulle innebära att flera arbetsmoment införs, behöver de övervägas noga och jämföras med 

de extra uppgifter som annars kommer till följds av att inte ha ett digitalt verktyg.  

 

Åtgärder som behöver genomföras ligger i att framförallt skapa gemensamma 

standardiserade arbetssätt som stödjer en flödesinriktad kultur. Kommunikationsplaner 

behöver upprättas för att säkerställa att de standardiserade arbetssätten följer behov och 

förväntningar. Ledningen behöver ta en mer aktiv roll i uppföljningen av resultat från 

flödet.  Veckomöten behöver en agenda och tydliggörande av förväntningar och 

förberedelser inför möten. Samtliga processer bör delta vid gemensamma möten och ett 

digitalt verktyg behöver sammanställas för att ge ett signalsystem över status och föra upp 

var avvikelser finns inom flödet. En gapanalys visar på brister, önskat läge och åtgärd för 

att fylla gapet dem emellan, se tabell 7.   
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Tabell 7 GAP-analys 
FAKTOR  BRIST  ÖNSKAT LÄGET  ÅTGÄRD  

Standardiserade 

arbetssätt  

Saknas  Metod framtagen av 

flödet  

Flödesledare skapar 

agenda  

Kommunikationsplan  Saknas  Styrande för 

informationen  

Upprätta  

Kundperspektiv  Saknas inom flödet  Styrande i ett dragande 

flöde  

Kommunikationsplan 

utifrån kund  

Veckomötet        

Deltagare  Ej samtliga 

närvarande  

Alla berörda närvarande 

med  

Samordna tid och 

medium  

Frågeställningar  Ej klargjorda  Agenda  Skapa Agenda  

Återkoppling  Sporadisk  Del av agenda  Skapa Agenda  

Syfte  Ej tydligt  Tydliggör  Syftesbeskrivning  

Avvikelser  Sporadiskt  Fokus  Mötesbeskrivning och 

Agenda  

Sändare  Vertikalt  Horisontellt  Kommunikationsplan  

Mottagare  Vertikalt  Horisontellt  Kommunikationsplan  

Budskap  Status från en 

process  

Avvikelsehantering  Mötesbeskrivning och 

Agenda  

Mötesledare  Planerare  Dragande flöde  Flödesledare  

Överlämningar  Otydliga  Tydliga  Del av agenda  

Dragande flöde  Saknas  Tydligt dragande  Agendans syfte  

Visuellt verktyg  Flera olika  Ett gemensamt  Sammanfoga  

Färgkodning  Delvis  Styrande  Skapa färgkodning  

Flödesfokus  Delvis  Styrande  Upprätta Flödeskultur 

och samarbete  

Agenda  Saknas  Styrande  Upprätta  

Störningar  Sporadiskt  Fokus  Del av agenda  

 

Sammanfattning: 

En tillfällig flödesledare kan förbättra flödets informationsdelning. Upprättandet av 

mötesrutiner, dokument och en kommunikationsplan leder till standardiserade arbetssätt. 

De digitala verktygen som finns inom flödet, kan sammanställas till ett gemensamt 

dokument och användas som ett färgkodat signalsystem och användas som utgångspunkt 

vid veckomöten. 

 

6.2 Reflektion med metoddiskussion 

Studien har observerat informationsflöden inom ett specifikt flöde i syfte att definiera hur 

det ser ut och hur det kan förbättras för att stärka arbetet enligt Lean med ledtider och 

kontinuerliga flöden. Andra grupper och flöden, inom samma organisation har varit föremål 

för observation i syfte att se över på vilket sätt det inom organisationen, finns arbetssätt 

som är bättre lämpade för informationsdelning. Litteratursök och dokumentationssök inom 

organisationen har använts som underlag till de observationer som genomförts och som 

teoretiskt underlag till att förstå, begripa och förklara de fenomen som observerats och visa 

på hur nya metoder, kan på ett bättre sätt fylla det syfte som studien har, att stärka arbetet 

med korta ledtider och kontinuerliga flöden. Litteraturstudien syftade även till att hitta 
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modeller för att kunna visualisera nya metoder till informationsspridning inom flödet. Inför 

studien fanns en förhoppning om att en färdig modell skulle finnas för det bästa sättet att 

bygga upp ett informationsflöde enligt Leans principer. Det hittades inte en färdig modell, 

utan flera teorier kunde tillsammans bygga en modell som skulle kunna passa in i det 

studerade flödet och som tar hänsyn till ledningens förväntningar och flödets behov, 

samtidigt som det bygger på fakta genom teoriernas sammankoppling. Modellen är enbart 

en teoretisk modell med en beskrivning på hur den praktiskt skulle kunna genomföras. 

Huruvida organisationen genomför förändringen ingår inte i studien.   

 

En svaghet kan ses i att de observationer som genomfördes enbart tog hänsyn till några 

processer inom flödet. Därmed kommer inte alla processers behov till rätta. Det ingår i 

förändringsarbetet att ta reda på alla kunders behov, vilket innebär att flödets samtliga 

processer skulle involveras i arbetet och behoven kartläggas. 

 

Under sökning av tidigare forskning uppdagades att flertal studier visat på samma 

frågeställning, att informationsflöden är undermåliga och inte fyller behoven för ett arbete 

med ledtider och kontinuerliga flöden. Till skillnad mot de forskningsresultat som hittats i 

litteraturstudien har det under studiens gång, kunnat skapas en modell för hur en struktur på 

ett informationsflöde kan ses ut. Strukturen är helt anpassat efter det aktuella flödets behov, 

men med hänsyn till organisationens övriga uppbyggnad. Modellen tar även in behov av 

ändrade rutiner hos ledningen som ett led i att säkerställa en engagerad ledning.  

 

Hörnstensmodellen och Lean skiljer sig något åt. De sätter båda kunden i fokus och 

uppmanar till engagerat ledarskap som en förutsättning för arbetet och att främja 

delaktighet. Indirekt kan även ses att hörnstenen att basera beslut på fakta, även ingår i 

Lean metoden, då Lean sätter stor vikt vid att lösa avvikelser genom att ställa rätt frågor 

och att arbeta med rätt saker. Hörnstensmodellen förespråkar arbete med processer som en 

hörnsten medan Lean förespråkar arbete utifrån flöden. Det finns flertal olika teorier om 

hur processer sitter samman, vilka inte är föremål för studien att titta vidare på. Trots att 

orden skiljer sig åt, kan innebörden tänkas vara detsamma. Enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 44) består processer består av flera sammanlänkande aktiviteter, vilket är i sin 

andemening detsamma som Lean, där flera sammanlänkade processer skapar ett flöde 

(Peterson et al, 2015, s. 197). Det kan dock skapa förvirring när arbete med processer 

stannar vid värdering av enskilda processers arbete och inte fortsätter att sätta samman 

processer till större enheter. Det kan tendera att försämra det kontinuerliga flödet om inte 

samarbete sker mellan olika processer. Arbetet med flöden förstärks även av tanken om att 

ha kunden i centrum. Det kan behövas skifta mellan de olika tankegångarna av flöden och 

processer för att förstå hur de hänger samman. Ett flöde består av flera på varandra följande 

processer, som består av på varandra följande aktiviteter. Samtliga har de gemensamt att de 

både är och har leverantörer och kunder och endast genom samarbete och kommunikation 

kan de olika delarna tillsammans skapa en helhet. 
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsatser 

Organisationen behöver ta steget vidare och utveckla arbetet ur ett flödesperspektiv. Under 

studien har det observerats att arbetet med processer sker på ett sätt som är utvecklat för ett 

processändamål. Däremot kan anas att arbetet med de egna processerna har skett på 

bekostnad av utvecklingen av det gemensamma flödet för inkommande råvaror som 

processerna ingår i. Därmed rekommenderas starkt att organisationen tar arbetet vidare på 

ett sådant sätt att ledningen tar ett krafttag och utformar förväntningar på en flödesnivå och 

kontinuerligt följer upp om förväntningarna möts. Ledningen bör även arbeta utifrån ett 

avvikelsefokus på ledtider och avvikelser som stör det kontinuerliga flödet. På så sätt kan 

ledningen hjälpa till att röja undan de hinder som påverkar ledtider negativt för hela flöden. 

Ledningen bör även ha en övergripande funktion att se över om avvikelser inom olika 

flöden påverkar andra flöden och funktioner samt om liknande avvikelser återkommer inom 

olika flöden. I förslaget till ett nytt arbetssätt, finns avvikelserapportering med som ett led i 

att se om samma avvikelser återkommer eller ger påverkan på flera processer inom flödet.  

 

 
Figur 11 Förslag på process- och flödesstruktur för att stärka arbetet med ledtider och 

kontinuerliga flöden 

 

Den nya strukturen, se figur 11, ska utarbetas ur ett flödesperspektiv med kundfokus, med 

ett horisontellt informationsflöde. Arbetsmetoder ska standardiseras för att sätta en 

normalnivå på och med information om vad flödet förväntas uppnå. Resultat ska följas upp 

i syfte att säkerställa att flödet uppfyller satta förväntningar. De standardiserade metoderna 

ska syfta till att stärka arbetet med Leans principer och kontinuerliga flöden. Arbetet med 

kontinuerliga flöden stöds av gemensamma digitala verktyg som ger signaler om avvikelser 

från det förväntade. Veckomöten har som syfte att föra upp avvikelser till ytan och att 

gemensamt hitta lösningar och arbeta för förändringar som eliminerar avvikelser. 

Ledningen följer upp på flödesbasis för att stärka förväntningarna ur ett flödesperspektiv.  
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7.2  Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Organisationen behöver fortsatt arbeta med att råvaruflödets roll i organisationen tydliggörs 

med beskrivningar om vem som är mottagare av flödets information och resultat. Även 

vilken ledningsfunktion som är mottagare av resultat och som sätter in åtgärder och insatser 

där det behövs.  

 

Organisationen bör i sin helhet se över flödeskulturen och skapa en gemensam kultur 

utifrån Leans principer. En standardisering bör ske av arbetssätt inom hela organisationen 

för att säkerställa att informationsflödena följer materialflöden över hela 

tillverkningsprocessen från planering till slutkund. Olikheter i arbetssätt tenderar att inte 

hjälpa arbetet med kontinuerliga flöden och ger negativ effekt på ledtider med väntetider 

och omställningar mellan olika typer av verktyg, arbetssätt och rutiner. Vidare bör 

organisationen se över sin följsamhet till de policys och gemensamma principer som satts 

upp. De bör tillsammans med arbetet med standardiserade arbetssätt göras mer lika över 

organisationen och kända. På så sätt kan en gemensam kultur bättre uppnås med 

diskussioner och samtal som tar avstamp i samma kunskaper och med samma mål i sikte. 

 

Gällande Lean som arbetssätt och dess verktyg kan det efter studien ses att mer forskning 

kan behöva göras i på vilket sätt informationsflödet byggs upp med skapande av modeller 

som bygger på digitala verktyg. Det har upplevts under studien som att den generella och 

allmänna användningen av digitala verktyg är undermålig och inte är anpassad till den 

moderna verkligheten med behov av information mellan olika processer. Det kan hända att 

forskning finns i ämnet, men studien har i det mesta hittat informationsflöden som inte 

passar för alla typer av verksamhet. Antingen är de totalt automatiserade eller så är de 

anpassade till ett hands on arbete. Då flera studier konstaterar att informationsflödet är en 

eftersatt forskningsinriktning bör mer insatser göras för att öka forskningen inom området. 

 

Under studien har det framkommit frågor om kapacitet inom flödet och dess processer. Då 

det inte varit föremål för studien, har inget svar kunnat lämnats i frågan. Däremot är det 

tänkbart att med god fokus på avvikelser och utredning av dem, att om det finns problem 

med kapacitet inom flödet eller någon av dess processer, borde frågan uppstå i sökningen 

av orsaken bakom avvikelserna. Ses det som viktigt för organisationen att se över frågan, 

kan den finnas som en hypotes att arbeta med i orsaksanalyser och utredning av avvikelser. 
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 Observationsmatris Veckomöten för Råvaruflödet 

Matris över observationer genomförda på veckomöten för flödet för inköpta råvaror 

 

Faktor / Observation Råvaror 3/4, 

inställd. 
Tvärfunktionell Råvaror 10/4 Tvärfunktionell Råvaror 17 /4 Tvärfunktionell Råvaror 24/4 

Placering i rummet 
 

Sittande hos materialplanerare Sittande hos materialplanerare. Sittande hos Materialplanerare. 

Visuellt verktyg 
 

En datafil som planerare håller i, 

vissa har utskrivna filer. Andra 

egna andra register. 

En gemensam datafil, samt egen fil för 

kvalitetskontroll.  
En datafil som planerare håller i, vissa 

har utskrivna filer. Andra egna andra 

register. 

Mötesledare 
 

Materialplanerare  Materialplanerare  Materialplanerare  

Deltagare Inställt Representanter från olika 

avdelningar i  processen, men 

saknas den som är placerad på 

annan ort. 

Kvalitetskontroll på plats 
En liten stund på slutet - 

Godsmottagning och Provtagning 

2 från Kvalitetssäkring 
Kvalitetskontroll på plats  

Frågor som tas upp 
 

Lägeskontroll. Följer alla satt 

plan? 
Lägesgenomgång. Några varor går 

snabbare än andra.Material planeraren 

ändrar digitalt verktyg  efter 

Kvalitetskontrolls muntligt 

presenterade lista. Som man rabblar 

från sin egen fil. Gör vissa ändringar 

efter kvalitetskontrolls arbetstid.  
Batcher som inte stämmer mellan 

planering och Kvalitetskontroll.  
Tar upp att det är beställt material som 

inte har kommit in till 

kvalitetssäkring.  Diskuterar vad det 

beror på - problem med leveransen. 

Diskuterar prioriteringar.  Diskuterar 

möjligheten att byta om i material.  

Listan minskat - Planerare har rensat.  
Avvikelser som förlänger ledtider. 
Går igenom material för material, samt 

batch- relaterat. 
Finns inget tydligt satt behov. 
Materialplanerare tar på sig att 

kontrollera flera saker.  
Meddelar sådant som blir klart imorgon. 

Följer upp om ok till fredagen. 
Prioritering för deadline om en vecka. 

Men svårt att säga en dag.  
En produkt som inte vet när den passerar 

utg datum - satt datum för att ha 

marginal.  
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Överlämning 
 

Inga tydliga överlämningar.  Ja - kvalitetskontroll anger tydligt vad 

som är klart och inte.  
Tydlig kommunikation mellan 

planeringen och kvalitetskontroll.  

Både tydliga och mindre tydliga 

överlämningar. 

Push/Pull 
 

Ej tydligt Diskuterar om vilka varor som behöver 

Tryckas igenom! 
Tydligt att planer ska hållas. 

Återkoppling/feedback 
 

Saknas Diskuterar i samtal om långtids 

planering är ok. Tar upp även sena 

ankomster.  

Kort återkoppling om läget. 

Sammanfattning.  
Återkoppling att bra om inte allt 

kommer in på fredag. Det blir svårt att 

hålla tiden.  

Syfte 
 

Informationsöverföring Lägeskontroll och planering lägeskontroll och planering. 

Avvikelser / 

Störningar 

 
Tas inte upp i någon större 

diskussion 
Flertal avvikelser tas upp i leveranser 

och avvikelser som påverkar arbetet.  
Inga större avvikelser som tas upp, ett 

par mindre, ger inte förskjutning.  

Frekvens 
 

En gång / vecka En gång / Vecka En gång / vecka 

Tidsatt 
 

Otydligt Otydligt. Framgår ej. 

Sändare 
 

De olika avdelningarna, men 

något otydligt 
De närvarande Alla närvarande. 

Mottagare 
 

De olika avdelningarna, men 

något otydligt. 
Materialplanerare Samtliga. 

Budskap 
 

Lägeskontroll - följs de satta 

tiderna. 
Lägeskontroll för att säkerställa satta 

behov  
Lägeskontroll för att säkerställa satta 

behov  

 

  



36(40) 

 

9.2 Bilaga 2 Observationsmatris för Visuellt verktyg för Råvaruflödet 

 

Visuella verktygets 

innehåll 
Råvaror 3/4, 

inställd. 
Tvärfunktionell Råvaror 

10/4 
Tvärfunktionell Råvaror 17 

/4 
Tvärfunktionell Råvaror 24/4 

Agenda 
 

Nej Nej Nej 

Störningar 
 

Nej Nej Nej 

Läget 
 

Ja ja ja 

Färgkodning 
 

Osäker Inget som diskuteras.  Finns och diskuteras men ej som 

underlag 

Förbättringsarbete 
 

Nej Nej Nej 

Bemanning 
 

Nej Nej Nej 

Flöde 
 

Batchindelat Fokus. Batcher i fokus. Batcher i fokus. 
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9.3 Bilaga 3 Observationsmatris för Pulsmöten vid benchmarking 

 

Faktor / Observation Ledningspuls 9/4 Tvärfunktionell 9/4 Grupp 9/4 2 grupper 10/4  Grupp 10 /4  

Placering i rummet Stående vid ingången - 

ledaren i mitten 
Sittande kring ett ovalt 

bord, ledaren vid ena 

sidkanten 

Stående längs en vägg i 

en trång korridor. 
Stående/sittande 

hästskoform, gruppvis 
Stående i smal korridor, 

lite u-formad 

Visuellt verktyg Dataverktyg visuellt på 

skärmar i ett separat 

rum 

På en dator som inte 

delas med övriga 

närvarande 

Whiteboardtavla indelad 

på dagar och 

flöden/processer 

Whiteboardtavla Whiteboardtavla 

Mötesledare En utsedd person - 

samma som vid 

tvärfunktionella 

En utsedd person med 

fast roll 
Byter av olika dagar Chef/gruppledare Den som varit på möte 

innan. Varierar 

Deltagare Några ur 

ledningsfunktion 
Personer som arbetar 

med produkten. - 

Produktbaserad? 

Från de olika 

processerna som ingår i 

gruppen. De som inte är 

på plats, ringer in via 

högtalarfunktion - ej 

bild. 

Samtliga i tjänst på ena 

gruppen, representant 

från en grupp.  

Samtliga i tjänst som är 

närvarande. 

Frågor som tas upp Olika frågor som är 

större och ur ett 

ledningsperspektiv 

viktigt - Resultat, 

arbetsmiljö, stora frågor 

men även små delar 

kommer upp. 
Mycket samtal om 

annat, alla kommer inte 

till tals.  

Störningar och läget, 

alla delar med sig, alla 

kommer till tals, 

Resultat. Vad en 

funktion behöver av en 

annan.  

Vardagsfrågor. Förbättrings-arbete, 

Bemanning, lägeskoll 

kopplade till varandra. 

Dagens plan och 

specialare, Tar upp egna 

avvikelser från plan, tar 

tid att diskutera 

oklarheter/otydligheter, 

kommunikation saknar 

gemensamma 

ord/kunskap.  

Bemanning. Störningar i 

andra processer som 

påverkar arbetet och hur 

man löser detta, samt 

egna brister. Diskussion 

om processer. 
Framtidsplaner 

Personliga störningar. 

Alla kommer till tals. 

Pratar med varandra. 

Kopplar samman olika 

viktiga faktorer.  
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Överlämning Spridda skurar om 

överlämning sker eller 

inte. 

Tydliga överlämningar 

och ägarskap! 
Osäkert vart frågor tar 

vägen. Kopplingar till 

andras arbete något 

otydliga  

Både bra och sämre 

överlämningar, 

Efterfrågas hjälp, får 

ingen.  

Inga  

Push/Pull Otydligt Push Push Ej tydligt Push 

Återkoppling/feedback Otydligt vad som 

kopplar till vad och vem 
Bra återkoppling och 

feedback - även om den 

är negativ. 

Saknas tydligt, men kan 

vara då flödet samtalar 

oftare? 

Delvis men inte allt 

fångas upp. 
Avslutas med att 

specificera störningar 

Syfte Information Samarbete Information Information och 

planering 
Föra vidare information 

till gruppen och ledning  

Avvikelser / 

Störningar 
Tas upp, men inte 

tydligt. För lite fokus på 

störningarna och otydlig 

överlämning 

Stora störningar - har 

specifika avvikelse 

möten! 

?? Egna brister tas upp  Fokus! 

Frekvens? ?? Varje dag Varje dag Varje dag, på olika 

platser 
varje dag 

Tidsatt ?? ?? ?? ?? Ja, maxtid anges. 

Sändare Både samlat underifrån 

och tvärfunktionellt och 

uppifrån ned 

Alla representanter Alla representerade Samtliga deltagare Mötesledare  och 

samtliga deltagare för 

lägesstatus 

Mottagare Oklart Både mellan grupper 

och till mötes hållaren 

för vidare till ledning. 

Oklart Samtliga närvarande 

plus vidarebefordras till 

icke närvarande. 

Samtliga 

Budskap Resultat och stora 

händelser som påverkar 

arbetet inom 

grupperingar 

Resultat, lägeskoll och 

störningar, planer 
Resultat, lägeskoll och 

störningar 
Lägeskoll för planering Störningar / Lägeskoll 
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9.4 Bilaga 4 Observationsmatris för Visuellt verktyg vid Benchmarking 

 

Visuella verktygets 

innehåll 
Ledningspuls 9/4 Tvärfunktionell 9/4 Grupp 9/4 2 grupper 10/4  Grupp 10 /4  

Agenda Ja Otydlig Ja JA? Ja 

Störningar Ja Ja ?? Inte fokus Ja 

Läget Ja  Ja Ja JA Ja 

Färgkodning Ja Ej synlig Ja ?? Nej 

Förbättringsarbete ?? ?? ?? JA men inte varje dag Inte varje dag 

Bemanning Delvis Nej Ja Ja  JA 

Flöde Process-, flödes-  och 

produktindelat 
Process och produkt 

indelat 
Process Indelat ?? Produkt Indelat 
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9.5 Bilaga 5 Kvalitetspolicy  

 

Kvalitetspolicy inom organisationen 

 

”Vårt åtagande är att tillhandahålla kostnadseffektiva produkter och tjänster av högsta 

kvalitet, alltid med slutkunden i fokus. Vi uppfyller och strävar efter att överträffa våra 

kunders förväntningar genom att ständigt utveckla våra medarbetare, processer och system. 

 

Det uppnår vi genom: 

● En tydlig ansvarsfördelning 

● Kvalitetsansvarig för det egna arbetet 

● Transparenta system 

● En öppen och ärlig kommunikation 

● Att alltid ge våra kunder högsta prioritet” 

 

 


