
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utveckling av en modell för processmätning 

samt en generell modell för förbättringsprojekt  
 

En empirisk undersökning av Offensiv kvalitetsutvecklings relevans vid utveckling av 

modell för processmätning  

 

Developing a model for measuring processes and a model for improvement projects 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet/Campus Gotland 

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik 

Examensarbete i industriell teknik 15 hp 

 

Juni 2022  

Författare: Josef Marklund  

Ämnesgranskare: Per-Arne Forsberg 

Examinator: Maria Fredriksson 

 



 

 

Abstract  

According to EU small and medium sized enterprises is the backbone of the European 

economy. These entrepreneurial companies driven by entrepreneurship are in a constant move 

of development and growth. To be able to manage and encourage the state of growth the 

company need to developed or apply an already existing, management system. The meaning 

of this report is to examine the benefits of applying the management system, “Offensiv 

Kvalitetesutveckling”, working with development procject. The used method is an empirical 

examination of the process of developing a model for process measurement and a general 

model for improvement projects. It results in the presentation of a model for process 

measurement and a general model for improvement projects, which can be combined and 

applied on warehouse processes. The finding is that the values of “Offensiv 

kvalitetsutveckling” are beneficial for the small and medium sized company. The models 

presented are useful when customized to the specific process 

 

Key words: iqvsm, lean, tqm, pdsa, process management, process measurement, project 

management, value streem maping, 

  



 

 

Sammanfattning 

Enligt EU är små och medelstora företag ryggraden i europeisk ekonomi. Dessa företag som 

drivs av entreprenörskap drivs av ständig utveckling och tillväxt. För att ha möjlighet att styra 

företagen och uppmuntra tillväxt finns behovet att utveckla och implementera nya eller redan 

befintliga ledningssystem. Syftet med rapporten är att undersöka fördelarna med att 

implementera ledningssystemet ”Offensiv kvalitetsutvecklings”, värderingar och arbetssätt i 

arbetet med att utveckla en mätmodell för processer samt en generell modell för 

utvecklingsprojekt för ett mindre företags räkning. Rapporten tillämpar en empirisk 

undersökningsmetod på utvecklingsprocessen. Arbetet resulterar i en modell som kan 

användas för att mäta prestationen i lagerhanteringsprocessen samt en generell modell för 

utvecklingsprojekt. Dessa modeller är framtagna för att kombineras med varandra för bästa 

effekt. Rapportens slutsats är att de värderingar som ”Offensiv kvalitetsutveckling” vilar på 

bidrar positivt till utvecklingsprocessen. Samt att de modeller som presenteras är användbara 

då de anpassas utifrån den rådande situationen.   

 

Nyckelord: iqvsm, lean, offensiv kvalitetsutveckling, pdsa, processledning, processmätning, 

projektledning, vsm 

  



 

 

Förord 

Denna rapport är gjord till syfte att fungera som examensarbete för kandidatprogrammet 

Ledarskap- Kvalitet - Förbättring vid Uppsala universitet Campus Gotland.  

Avsikten är att studera tillämpning av kunskaper förvärvade under studietiden på mindre 

entreprenörsdrivna företag, företag som inte har utvecklat en tydlig struktur för sina processer 

likt de större välkända företag som ofta studeras i skolboksexempel.  

Först vill författaren tacka de lärare och kurskamrater som under de senaste tre åren bidragit 

till en mycket intressant utbildning. Sedan vill ett särskilt tack riktas till Per-Arne Forsberg 

som varit ämnesgranskare samt Maria Fredriksson examinator för examensarbetet. Slutligen 

ska även ett särskilt tack riktas till organisationen som stått som värd för undersökningen. 

Tack för ert stöd, intresse och er gästfrihet. 

 

Bergstena, Juni 2022 

Josef Marklund   
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1 Inledning 

Inledningskapitlet sammanfattar den kontext den studerade organisationen verkar, samt de 

utmaningar rapporten ämnar belysa. 

 

1.1 Introduktion  

Små och medelstora företag är ryggraden i Europeisk ekonomi. Enligt Europaparlamentet 

(2021), är 99 % eller ca 24 miljoner av Europas företag små och medelstora. De står för 

hälften av EUs BNP och sysselsätter 100 miljoner människor. Dessa små och medelstora 

företag drivs av entreprenörskap som, enligt Bundel, Locket och Wang (2018), bygger på att 

skapa värde genom skapandet och utvecklandet av ekonomisk aktivitet och företag som drivs 

av entreprenörskap växer och utvecklas.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att företag i sin utveckling går igenom olika faser. 

Initialt befinner man sig i en entreprenörsfas där entreprenören har möjlighet att arbeta tätt 

med personalen som i sin tur har en låg grad av specialisering och många olika typer av 

arbetsuppgifter. I denna fas drar man fördelen av att vara flexibel gentemot kunder och 

omvärldsfaktorer. När organisationen växer bidrar detta till en högre grad av specialisering 

och organisationens storlek gör det svårare för entreprenören att vara på plats i och sätta sin 

prägel på arbetet. Samtidigt bidrar tillväxten och den ökade personalstyrkan till en högre grad 

av specialisering vilket leder till möjlighet att skapa ett attraktivt erbjudande för större kunder, 

som ställer högre krav på dokumenterad kvalité hos den produkt de efterfrågar.  

 

Bergman och Klefsjö (2012, ss. 57-73 ) argumenterar för det faktum att begreppet kvalité är 

nära sammankopplat med framgång. Om kvalitén ökar, ur ett kundorienterat perspektiv, höjs 

möjligheten till lönsamhet genom ett attraktivare erbjudande, om kvalitén ökar i en 

tillverkningsprocess, minskar risken för fel vilket driver ner kostnader och en positiv 

utveckling har påbörjats. För att en entreprenör ska kunna fortsätta utveckla företaget, med en 

ökad kvalité och samtidigt delegera mer av arbetet, krävs förändring av organisationens 

uppbyggnad genom skapandet av ett verksamhetssystem som sätter ramar för och möjliggör 

styrning och delegering av den dagliga verksamheten.  

 

Flera förbättringskoncept och lednings system används världen över så som ”Total quality 

management”, ”Lean” och ”Six sigma”, vars syften är just att stärka kvalitén och styrningen 

av verksamheter. Genom att anta en TQM approach och aktivt arbeta med implementering 

gör Anil och Satish (2019) slutsatsen, att organisationer kan uppnå kvalité vilket slutligen 

leder till att höja organisationens prestation. Även Hilman, Ali och Gronondutse (2019) menar 

på att TQM har en direkt positiv och signifikant påverkan på små och medelstora företags 

prestation.  

 

Bergman och Klefsjö (2012, ss. 421-425), presenterar konceptet ”Offensiv 

Kvalitetsutveckling” som ett eget ledningssystem. Konceptet, ursprungligen en svensk 

tolkning av ”Total quality management”, utgår ifrån hörnstensmodellens värderingar och 

väver in koncept som Lean, Six Sigma, benchmarking och processledning, som arbetssätt fria 
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att användas för att stödja och forma organisationen utifrån värderingarna. Man ger även 

exempel på verktyg så som processkartor, fiskbensdiagram och kvalitetshuset vilka man 

införlivar i ledningssystemet. Beskrivningen ger utrymme för anpassning av aktuella 

arbetssätt och verktyg, utifrån kriteriet att de stärker hörnstensmodellens värderingar i den 

egna organisationen.   

 

Den framgång dessa ledningskoncept når varierar från företag till företag, vissa företag lyckas 

delvis med dem, andra inte alls, medan andra skördar stor framgång genom dem. Oavsett om 

implementeringen gäller Lean, Six sigma, TQM eller annan förändring kan man dra slutsatsen 

att framgångsfaktorerna liknar varandra. Grigg, Goodyear och Frater (2020) menar att 

framgångsfaktorn för de företag som lyckats förändra en organisation genom att införa Lean 

var, att de valt att lägga lika mycket tid på de osynliga faktorerna som de synliga, det som låg 

under ytan, även på arbetssätt och verktyg, de hade en intern förkämpe som brann för 

förändringen och hade ledningens förtroende och drev arbetet mot ett långsiktigt mål. De 

arbetssätt och verktyg som användes plockades in vid behov snarare än tvärt om.  

 

Ytterligare framgångsfaktorer för att lyckas med implementering av Lean, sammanfattar Knol 

et. al. (2018) till, en hög grad av kommunikation, vilket logiskt sett behövs vid varje 

förändringsarbete. Även fokus på lärande där medarbetare vågar prova och misslyckas, 

struktur kring förbättringar, då brist på resurser blir en ursäkt att inte förändra, samt 

övervakning och mätning av processen då det leder till samförstånd och uppmuntrar till 

förändring. Nyckeln till en djupare implementering av Lean, menar man, kräver engagerat 

ledarskap. En studie genomfördes av Chiarini et. al (2021) över faktorer att fokusera på, vid 

implementering, för ökad kvalité, drog slutsatsen att fyra faktorer var extra viktiga, 

utvärdering som fokuserade på processens resultat, engagerat ledarskap som efterfrågade 

resultatet, kontrollera och utvärdera förbättringsinitiativ samt undersöka processflödet med 

hjälp av exempelvis Leankonceptet Value streem mapping.  

 

1.2 Företagsbeskrivning 

Studien äger rum på ett företag i Västsverige vars fokus är drift av lager och uthyrning av 

lagerpersonal. Företaget, som uttryckt en önskan att vara anonyma genom studien, är en 

partner till industri-, teknik-, grossist- och e-handelsföretag och erbjuder tjänster rörande 

tredjepartslager, ren personaluthyrning samt helhetslösningar för drift av kunders lager. Idag 

sysselsätter organisationen ett 50-tal medarbetare med målsättning om att dubbla den 

arbetsstyrkan inom ett par år.  

Strategin och affärsidén sammanfattas av VD med följande citat:  

”Företaget erbjuder flexibla och hållbara helhetslösningar för lager och 

administration i Sverige. Detta görs genom att ständigt utveckla personal, system och 

rutiner.”                                                                              

 

”Vi säljer personal och ordning och reda.”   
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Affärsidén bygger på att göra ”svåra jobb enkla”, vilket innebär att det arbetas hårt för att ge 

personalen en struktur inom vilken det blir svårt att göra fel. Målet är att nå en kort 

upplärningstid där personal snabbt ska gå från upplärning till att göra nytta. Genom denna 

approach önskar man skapa förutsättningar för fler människor, med av olika orsaker nedsatt 

arbetskapacitet, att komma ut i arbete. Strategin bygger på att träna duktiga ”team leaders”, att 

skapa förutsättning för sitt team att lyckas, utifrån de förutsättningar de har.  

 

Affärerna är uppdelad inom tre huvudområden enligt figur 1, Tredjepartslogistik, Bemanning 

och Bemanning entreprenad, samt håller man på att utveckla ett fjärde, Ekonomi och 

systemsupport.  

  

Tredjepartslogistik vänder sig till företag som vill hyra plats i redan fungerande lager där 

företaget lagerhåller, packar och skickar varan till slutkund. Prissättningen av denna tjänst 

fördelas på två sätt, inleverans vilket debiteras per timme samt plock och paketering vilket 

debiteras mer ett fast pris per order. Bemanning och entreprenad innebär att företaget bjuds in 

att helt ta över driften av kundens lager. Man ser till att det finns personal på plats, rätt mängd 

varor finns i kundens datorsystem samt att varorna lagerförs, packas och levereras på ett 

professionellt sätt. Tjänsten debiteras enbart per timma. Bemanning, är en ren 

bemanningstjänst som helt fokuserar på uthyrning av professionell lagerpersonal. Tjänsten 

debiteras per timma.  

 

Företaget representerar aldrig sig själva i en värdekedja utan alltid den kund som har hyrt in 

tjänsten. Att placera det på en plats i en del av en värdekedja är omöjligt då förtagets tjänst 

bygger på att hjälpa kunden med lagerfunktionen, oavsett vart i värdekedjan kunden befinner 

sig, se figur 2. De flesta av företagets kunder befinner sig i slutet av värdekedjan, direkt i 

kontakt med slutkund eller ett steg ifrån, snarare än mitten eller början.  

Figur 1: Beskrivning av företagets affärsområden 



Sida 4 av 55 

 

 
Figur 2: Beskrivning av företagets plats i värdekedjan 

1.3 Tidigare studier 

Det bör sägas att författaren upplevt svårighet med att hitta liknande studier utförda de senaste 

fem åren rörande uppbyggnad av en modell för processmätning samt implementering av 

denna. Chowdhury och Sandén (2015) presenterar den mest relevanta rapporten, dock från 

2015. Däremot finns det åtskilliga rapporter gällande implementering av systematiskt 

kvalitetsarbete och då många gånger implementering av Lean.  

 

Chowdhury och Sandén (2015) presenterar och utvärderar en modell för att skapa relevant 

mätning av en organisations processer. Modellen är en trestegsmodell då steg ett handlar om 

strategikonkretisering och målnedbrytning. I steg två tar man fram key preformance indicators  

(KPI) och i steg tre genomför man mätning och sammanställning. Som metod vid framtagning 

av KPI rekommenderar man brainstorming i ett tvärfunktionellt team. Hänsyns tas företagets 

strategi, KPIerna är företagsspecifika och beskriver företagets prestation. I steg tre 

implementeras mätning och här läggs vikt vid att tydligt definiera KPIn, vilken precision den 

ska ha, intervallet i vilken den mäter, vilken process den mäter, vem som är ansvarig och 

vilket diagram som ska användas för visualisering.  

 

Adamson och Carlson (2017) genomför en litteraturstudie över hur Lean kan implementeras i 

en flygplatsmiljö. Man väljer att lyfta flertalet, för rapporten, relevanta poänger så som 

processmätning där man lyfter vikten av att mätningarna stödjer företagets strategi, 

exempelvis tillväxt eller kassaflöde, samt att de uppmuntrar rätt beteende från medarbetare. 

Mätningarna bör anpassas efter den aktuella förändringen och organisationen för att den ska 

aktuell och beskriva den faktiska processen. Vidare lyfter man fram behovet av benchmarking 

för industrier som inte är hårt konkurrensutsatta. Vid implementering är det viktigt att man 

besvarar frågorna hur och varför samt att man anpassar systemet till den egna organisationens 

behov istället för att använda en större organisations modell.  

 

Björkman (2017) gör en litteraturstudie över framgångsfaktorer för implementering av Lean i 

företag samt en analys över huruvida Lean är relevant för ett specifikt företag. Han menar att 

för att lyckas med implementering krävs att man svarar på varför? Varför finns organisationen 

och varför behöver man Lean? Där efter kan man fundera på hur man ska gå till väga.  

 

Häggblom och Nilsson (2020) gör en fallstudie över förbättringsmöjligheter vid omställningar 

vid tillverkningen i en Volvofabrik. Man har vid undersökningar funnit att det finns en stor 

variation i tiden för omställningar. En tidsstudie har genomförts vilket möjliggjort en plan för 
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optimalt utförande. Man menar att fabriken kan reducera tiden man lägger på omställningar, 

vid det studerade momentet, med 61 % genom att införa ett standardiserat arbetssätt med en 

arbetsbeskrivning som utgår ifrån ett optimalt utförande.  

 

Jönander och Silfver (2021) beskriver, i en fallstudie, en oförmåga hos företaget att dra nytta 

av det upprepade lärandet vid användandet av PDCA-cykeln. Problemet uppstår då 

personalen upplever dels en tidsbrist vilket leder till att man väljer bort den utvärderande 

delen en av PDCA-cirkeln, men även på grund av en otydlighet i rollfördelning och 

ansvarsfördelning och en bristande kompetens rörande de verktyg som förväntas användas. 

Man påpekar att företaget även verkar har en kultur som ställer sig avig till standardiserade 

arbetssätt, vilket hindrar användandet av PDCA-cykeln som ram för arbetet.    

 

1.4 Problemformulering 

För att fortsätta ett företags tillväxtresa krävs en villighet till förändring. Företag kan, genom 

att anta offensiv kvalitetsutveckling som ledningssystem, bygga organisationen kring 

hörnstensmodellens värderingar genom att använda sig av arbetssätt som stärker 

värderingarna och verktyg som möjliggör arbetssätten och därmed skapa en organisation där 

delegering, ansvarsfördelning och uppföljning sätts i system vilket leder till att den 

ursprunglige entreprenören inte behöver vara involverad i alla företagets processer. 

Utmaningen ligger i att forma ett system som är relevant och hjälper företaget uppnå sina mål 

samt att veta att man uppnått dem. För att få reda på det, krävs modet att fråga sig, hur bra är 

vi? Detta genom att definiera sina processer och systematiserat mäta och följa upp dem. Bara 

då kan man veta hur bar man är och utifrån detta resultat kan man sedan påbörja en 

förbättringsresa.  

 

1.5 Syfte och målsättning 

Syftet med studien är att undersöka huruvida de värderingar, arbetssätt och verktyg som 

erbjuds inom ”offensiv kvalitetsutveckling” är relevanta för ett litet företags tillväxtresa. Detta 

genom att praktiskt applicera dem, i arbetet med att utveckla en mätmodell för ett mindre 

företags räkning. Målet är att utveckla en modell för att mäta och följa upp den egna 

prestationen samt anpassa en generell modell för utvecklingsarbetet i företaget.  

 

Studien ämnar svara på följande frågor. 

1. Hur arbetar man, i dagsläget, med lagerhantering och hur mäts denna process?  

2. Hur skulle mätningar av lagerhanteringsprocessens prestation kunna se ut? 

3. Hur skulle en generell process för utvecklingsarbete på företaget kunna se ut?  
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2 Teori 

I detta kapitel sammanfattas den teoretiska bakgrund som ligger till grund för, och används i 

rapporten.  

 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjö (2012) presenterar konceptet ”Offensiv kvalitetsutveckling” vilket 

ursprungligen är en svensk översättning av det amerikanska TQM, total quality management, 

och innebär att:  

 

”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete vilket 

alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer”. (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 38)  

 

Syftet är att förändra, förbättra och förebygga snarare än att reagera och 

reparera. Grunden för konceptet är de värderingar som presenteras i Hörnstensmodellen, figur 

3 och man menar att organisationer, genom att låta sig ledas av dessa värderingar, får 

möjlighet att bygga ett framgångsrikt kvalitetsarbete. För att stärka värderingarna inom 

organisationer knyter man sedan flera olika arbetssätt till systemet. Meningen med dessa är att 

de ska stärka den påverkan värderingarna har på arbetet i organisationen. Ytterligare lägger 

man till verktyg vilka är praktiska redskap tänkta att användas för att möjliggöra användandet 

av arbetssätten. se figur 4.    

 

 

Figur 3: Hörnstensmodellen, Bergman och Klefsjö (2012) 
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Följaktligen beskriver man att grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete ligger i att 

”utveckla ett engagerat ledarskap” (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 50) , vilket skapar 

förutsättning för att organisationen ska ha en långsiktig uthållighet samt för att medarbetarna 

ska våga och vilja vara delaktiga. Ledningen pekar ut vägen och sätter en standard som andra 

sedan kan följa.  

 

Den centrala värderingen är att ”sätta kunden i centrum”. (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 40-

42). Det finns så fall när man där företag har utvecklat funktioner som endast är till för den 

egna organisationen och tagit fram fina väl utvecklade produkter med avancerade funktioner 

som ingen efterfrågar. Kund begreppet blir centralt då man menar att företags existens är 

berättigad endast då de tillfredsställer och helst överträffar kundens önskemål. Kund 

begreppet omfattar externa kunder som mottar den egna organisationens produkter, men även 

interna kunder de som arbetar i nästa delprocess i värdekedjan. ”Sätta kunden i centrum” 

kantas sedan av fyra värderingar.  

 

”Basera beslut på fakta” med vilket man vill belysa vikten av att de beslut som tas är väl 

underbyggda av verkligheten. (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 42-44) Man kan inte 

genomföra ett kvalitetsarbete utan att som utgångspunkt ha mätt dagens situation. När man är 

medveten om hur den är kan man genom att mäta skaffa sig en uppfattning av vad som 

behöver göras för att förbättra situationen. Eftergenomförd förbättring kan man sedan mäta 

och jämföra om förbättringen faktiskt blev just de och om den fick den effekt som önskades.  

Figur 4: Värderingar, arbetssätt och verktyg, Bergman och Klefsjö (2012) 
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”Arbeta med processer”. En process är enligt (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 44-45) ”ett 

nätverk av aktiviteter som omvandlar input till output.” Processens syfte är att tillfredsställa 

kundens behov och samtidigt utnyttja så lite resurser som möjligt. Genom att se på de 

aktiviteter som utförs på en arbetsplats som en process istället för isolerade aktiviteter stärker 

man förståelsen mellan de olika aktiviteterna samt belyser vikten att arbete med återkoppling 

dem i mellan. Denna återkoppling är en förutsättning för att eliminera slöseri och 

överproduktion samt en möjlighet att skapa en vi känsla inom organisationen.  

 

”Arbeta med ständiga förbättringar”. (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 46-48) Kraven på den 

egna organisationen och dess produkter ökar. Men också takten i vilken nya affärsmöjligheter 

uppstår och gamla idéer slutar ett efterfrågas. För att en organisation ska vara relevant i 

morgondagen krävs en vilja för att förändras. Dessutom uppstår ständigt i organisationer 

kostnader som uppstår när kvalitén brister. Antingen genom att kunder reklamerar varor eller 

att den interna processen havererar. Dessa kostnader är ett incitament att ständigt förbättra den 

egna organisationen och dess erbjudande så att man kan minska de så kallade 

kvalitetsbristkostnaderna. Liker (2009) återger Leankoncepten Hansei och Kaizen som 

ledstjärnan inom Lean, den västerländska tolkningen av det framgångsrika bilföretaget 

Toyotas produktions system. Innebörden är att outtröttligt reflektera och ständigt förbättra 

organisationens processer.  

 

”Skapa förutsättningar för deltagande” (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 48-50), bygger på en 

positiv människosyn och trycker på den potential som frigörs när man låter människor få 

möjlighet att göra ett bra jobb, ta ansvar känna yrkesstolthet. ”Den goda cirkeln” som beskrivs 

innebär att delegering av ansvar och befogenheter leder till att de anställda blir motiverade 

som i sin tur leder till ett förbättrat resultat och den anställde får företagsledningens förtroende 

vilket sedan leder till mer ansvar, osv. Genom att skapa förutsättningarna för medarbetarna 

frigörman deras potential till fördel för hela organisationen.  

 

Bergman och Klefsjö (2012, ss. 421-424), presenterar Offensiv Kvalitetsutveckling som ett 

komplett ledningssystem och placerar hörnstensmodellens värderingar som grundläggande 

värderingar varpå man bygger på med arbetssätt exempelvis, six sigma, målledning, 

processledning och självutvärdering. Till slut exemplifierar de med att lista ett antal verktyg 

så som processkartor, fiskbensdiagram, paretodiagram och kriterier i SIQs modell. Utifrån de 

angivna värderingarna kan man använda sig av diverse olika arbetssätt och verktyg vars effekt 

är att stärka de angivna värderingarnas påverkan på företagets verksamhet. 

 

2.1.1 Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagrammet även kallat orsaks-verkan-diagram är ett av de kvalitetsverktyg som 

Bergman och Klefsjö (2012, s.242) knyter till Offensiv kvalitetsutveckling. Vid ett uppståndet 

kvalitetsproblem beskriver man i steg ett vilka typer av orsakers som troligen kan ha skapat 

problemet. Sedan beskriver man i nästa steg vilka de troliga orsakerna är till de redan 
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beskrivna troliga orsakerna. På detta sätt gräver man i ett problem för att hitta den 

underliggande orsaken och sedan åtgärda den.  

 

2.2 Standardiserade arbetssätt 

Grunden för att arbeta med förbättringar på ett företag är standardiserade arbetssätt. Detta är 

en av de 14 leanprinciper som presenteras av Liker (2009), som menar att standardiserade 

arbetssätt minskar risken för avvikelse och variation. En minskad variation innebär en ökad 

möjlighet att förutse ett utfall vilket möjliggör effektiv styrning av processen. Ett 

standardutförande och en arbetsbeskrivning fungerar även som kunskapsöverföring vilket 

leder till att nya medarbetare inte själva behöver utveckla arbetssätt utan kan dra nytta av 

tidigare erfarenheter. Idag kan man hitta arbetsbeskrivningar över allt. Liker (2009) gör en 

poäng av att det är de som arbetar med processen som själva ska skapa och uppdatera en 

beskrivning då de har störst insikt om processens funktion samtidigt som arbetet med att 

skapa och uppdatera en standard innebär att man påminns och återvänder till 

standardutförandet kontinuerligt.  

 

2.2.1 IQVSM 

Rother och Shook (1999) har skapat en standard för hur man ska kunna utföra Kaizen på ett 

företag. Man presenterar konceptet Value streem mapping, VSM vars uppgift är att hjälpa 

organisationer att se den övergripande bilden och förbättra hela processen snarare än att 

fokusera på enstaka delar. Fördelar med VSM menar man är många, bland annat att det 

visualiserar processen vilket skapar möjlighet till samsyn, det synliggör vilka beslut rörande 

förbättringar som måste fattas och förhindrar att man är selektiv samt synliggör det olika typer 

av slöseri 

 

Busert och Fay (2020) presenterar en utvecklad version av VSM, kallat ”information quality 

value streem maping”, ”IQVSM” figur 5. Man har anpassat utvecklingsmodellen för att vara 

relevant vid utveckling av informationsflöden då man anser att VSM inte på ett adekvat sätt 

uppfyller de behov man ser, just i denna typ av flöden. Genom att applicera dessa sex steg 

analyserar man förbättringsprocessen på ett systematiskt sätt och tillåts identifiera och justera 

metoder som på ett tillfredställande sätt kontrollerar och koordinera samt harmonisera 

produktionsflöden.  

 

Utvecklingsmodellen följer de sex stegen angivna nedan: 

1. Analysera den nuvarande situationen. Begränsa området, kartlägg värdekedjan och 

identifiera slöseri. 

2. Designa det förbättrade flödet. Definiera målsättningar, mätpunkter samt vilka mått 

som är viktiga.  

3. Modellera informationsflödet. Källan till informationen och hur den bearbetas. 

4. Harmonisera informationskvalitén. Syftar till att bestämma vilken detaljnivå man 

ämnar mäta, vilken frekvens samt hur noggrann mätningen bör vara.   

5. Detaljplanering och implementering. Hur och vart informationen ska hanteras och 

lagras, samt en plan för sjösättande.  
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6. Utvärdera effekten av förbättringen. Uppnådde man de ställda kraven. Finns det 

förbättringspotential.  

 
Figur 5: IQVSM, Busert och Fay (2020) 

 

2.2.2 PDSA 

Ytterligare ett standardiserat arbetssätt är PDSA-cykeln, figur 6, även kallad 

förbättringscykeln, som är ett välanvänt förbättringsverktyg när man arbetar med ständiga 

förbättringar. PDSA ger en struktur för förbättringsarbetet och har stått som modell för andra 

förbättringsarbetssätt men även kopierats rakt av. Exempelvis utgör PDSA-cykeln grunden för 

ISO standarden 14001. Bergman och Klefsjö (2012, s 46) beskriver det som en arbetsgång 

indelad i fyra faser som upprepas till dess de önskade resultatet uppnåtts.  

 

- Plan, vilket står för planering av kommande förbättring 

- Do, menas genomförandet där man provar den tänkta förbättringen,  

- Study, man utvärderar utfallet av förbättringen. 

- Act, beroende på utvärderingen kan man antingen välja att fortsätta att förbättra vilket 

innebär att man tar med lärdomar från testet tillbaka till planeringsfasen eller 

standardisera den färdigutvecklade förbättringen till att bli en del av den dagliga 

rutinen.  

  

Figur 6: PDSA-Cykeln, Bergman 

och Klefsjö, (2012) 
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3 Metod 

I kapitlet presenteras studiens uppbyggnad, datainsamlingsmetoder, analys och 

genomförande. 

 

3.1 Design av studien 

Studien använder sig av en induktiv, empirnära forskningsansats i form av Grounded Theory, 

Patel och Davidsson (2011, s. 31), vilket innebär att forskaren utgår från empirin genom att 

studera nuläget utan en förutbestämd agenda och formar en lokal teori. Studien är kvalitativ 

vilket, enligt Patel och Davidsson (2011, s. 14), innebär att av de undersökningsmetoder som 

använts grundar sig på ”mjuka” metoder där tolkning krävs av det insamlade materialet. 

Undersökningarna byggde främst på observationer, både deltagande och icke deltagande. Som 

komplement till dessa har även intervjuer genomförts med för att komplettera bilden 

observationerna gett. Studien är till största delen kvalitativ men har ett kvantitativt inslag då 

en tidsstudie genomförts på den studerade processen.  

 

Valet av studerad organisation baseras på faktum att företagets geografiska placering var i 

närhet till författaren i kombination att de var det tillfrågade företaget som gav mest positiv 

respons på ett examensarbete. Samarbetsavtal slöts efter ett första möte. Vidare genomförande 

kan i grova drag delas in i två delar då del ett hämtat struktur från IQVSM steg ett och del två 

hämtat inspiration från steg två, tre och fyra av IQVSMs modell.  

 

Del ett kretsat kring en nulägesbeskrivning och arbetet inleddes med en förstudie, vars syfte 

var att lära känna organisationen samt genom en bredare undersökning skapa en uppfattning 

om möjliga förbättringsområden. Förstudien inkluderade två praktiktillfällen då författaren 

arbetat i två olika verksamheter vilket lett till en förstahandsuppfattning av verksamhetens 

karaktär. Ytterligare förlade författaren sin kontorstid till företagets huvudkontor vilket 

underlättade vid organisationskartläggning och intervjuer då komplettering av frågor samt 

förtydligande av oklarheter förenklades. Fortsatt arbete utgick ifrån en av företagets 

lagerverksamheter och en kartläggning av dess huvudprocess, med hjälp av fiskbensdiagram, 

genomfördes och en sammanställning av de befintliga statistiken för mätning av processens 

prestation. Sedan genomfördes en tidsstudie för att belysa processens potentiella prestation i 

form av förväntad tid per order. Avslutnings vis sammanställdes avdelningens ett 

verkningsgradsmått vilket belyser hur väl processen presterar utifrån dess potential. 

 

I den andra delen utfördes ett utvecklingsarbete, då författaren utifrån sammanställda data 

utvecklade en generell modell för hur företaget kan mäta och analysera sina processer. 

Utvecklingen skedde utifrån en veckovis upprepning av PDSA-cykeln under fyra veckors tid. 

Varje vecka utvärderas modellen tillsammans med någon representant ifrån företaget, se 

bilaga 2. Färdigställd modell samt förslag för implementering presenteras för ledning och 

arbetet avslutas. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Den huvudsakliga datainsamlingen har skett via deltagande och icke deltagande observationer 

av processen. Dessa har ägt rum i form av praktik då författaren har varit med och arbetat 

tillsammans med personal i lagret, samt en ickedeltagande observation i form av tidsstudie då 

huvudprocessens arbetsmoment över ett fyrtiotal repetitioner, mätts med tidur och vart och ett 

av momenten tidsatts. Som ett komplement till observationerna, för att förklara uppstådda 

situationer har samtal ägt rum med den studerade processens medarbetare och med personer 

från företagsledningen.  

 

Övrig grundläggande data för exemplen i modellen, exempelvis totalt antal timmar eller totalt 

antal order har på författarens förfrågan hämtats från tidrapport och lagerhanteringssystemen 

och tilldelats denne. Under tiden för genomförandet har författaren fått möjlighet att förlägga 

sin arbetsplats till samma kontorslokal som företagsledningen vilket gjort det möjligt med tät 

kontakt vilket inneburit att intervjutillfällen uppstått runt kaffehörnan, i lunchrummet eller när 

författaren har ställt specifika frågor. Ansatsen vid dessa tillfällen har alltid varit att 

författaren vill skapa sig en förståelse för hur man arbetar vid specifika arbetsmoment, både i 

ledningsgruppen men också på den studerade avdelningen. Exempelvis, uppföljning och 

mätning på ledningsnivå eller hur huvudprocessens olika arbetsmoment genomförs. 

 

3.3 Dataanalys 

Resultatet analyseras utifrån de tre frågeställningar som angetts i syftesformuleringen och 

ämnar visa hur de värderingar, arbetssätt och verktyg som erbjuds inom ”offensiv 

kvalitetsutveckling” är relevanta för ett litet företags tillväxtresa.  

 

Frågorna är: 

1. Hur arbetar man, i dagsläget, med lagerhantering och hur mäts denna process?  

2. Hur skulle mätningar av lagerhanteringsprocessens prestation kunna se ut? 

3. Hur skulle en generell process för utvecklingsarbete på företaget kunna se ut?  

 

Som stöd för analys av huvudprocessens delmoment användes fiskbensdiagrammet vilket 

möjliggjorde nedbrytning av processens huvudaktiviteter i tre led. För utveckling av 

mätmodellen användes PDSA-cykelns struktur då författaren tillsammans med representanter 

för företaget veckovis utvärderade nuläget och lade upp en plan för kommande veckas arbete 

för att uppnå målet. Analysen av slutresultatet gjordes genom att lista upp vilka värderingar, 

arbetssätt och verktyg som varit aktuella vid genomförandet av arbetet, samt blir aktuella när 

mätmodellen och utvecklingsmodellen väl implementeras i företaget.  

 

3.4 Generaliserbarhet 

Studien är en fallstudie genomförd på en specifik organisation och resultatet som presenteras 

är anpassat till den organisationen vilket indikerar en lägre grad av generaliserbarhet. Dock 

kan en del av de slutsatser som dras argumenteras för att ha hög generaliserbarhet då 

rapporten ämnar svara på Offensiv Kvalitetsutvecklings relevans för ett mindre företag. 
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Resultatet är inte av en sådan karaktär att det är användbart att kopiera rakt av då det är starkt 

präglat av författarens personliga preferenser och tillvägagångssätt och anpassat till den 

studerade organisationen. En annan författare skulle komma fram till andra slutsatser och 

arbetssätt präglade av hen. Dock kan arbetet med fördel användas som inspiration för 

liknande processer.  

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

En kvalitativ studie har enligt Patel och Davidsson (2011) problem med att visa på hög 

validitet och reliabilitet då man vid en kvantitativ undersökning kan visa på samma utfall vid 

upprepning har den kvalitativa nackdelen av att resultatet kan ändras då en intervjuperson helt 

enkelt ändrat uppfattning. Studiens upplägg har varit av sådan karaktär att författaren vid 

flertalet tillfällen stått inför val och tolkningar, vilket gör det svårt att återskapa en exakt kopia 

av studien. Detta då den anpassats efter de omständigheter värdorganisationen erbjudit. Dock 

har författaren genom studien i största möjliga mån använt sig av triangulering vid 

datainsamling och modellutveckling vilket enligt Patel och Davidsson (2011) innebär att man 

hämtar data från på flera olika sätt eller från flera olika källor. Vid datainsamlingen har 

författaren observerat en situation och där efter bekräftat den via medarbetare och 

arbetsledare. Något som ytterligare kan anses stärka reliabiliteten är det faktum att studien 

gått ut på att applicera värderingar och arbetssätt från offensiv kvalitetsutveckling på ett 

företag och det bästa sättet att studera något är genom att göra. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Organisationen har gått med på att delta i studien på villkor att vara anonym. Det har skett 

genom organisationen i rapporten endast beskrivs i på ett generellt sätt och att de personer 

som deltagit, förutom författaren, omnämns med en för studien relevant titel. Författaren har 

ingen tidigare kännedom om den studerade organisationen vilket indikerar en initial 

opartiskhet gentemot det ena eller andra resultatet. Ytterligare kan anses då den studerade 

organisationen valt att vara anonym finns inget incitament att framställa den på ett 

osanningsenligt sätt. Studiens forskningsfrågor är utformade så att de stödjer författarens 

objektivitet, då hen inte tjänar på att framställa resultatet av analysen på det ena eller andra 

sättet.  

 

Den medverkande organisationens medarbetare har varit väl införstådda med syftet till studien 

och haft möjlighet att välja om hen velat medverka eller inte. Om man deltagit i studien kan 

författaren anse, då syftet med författarens närvaro varit väl kommunicerat, att de 

medverkande därmed gett sitt tillstånd till att dess medverkan blir den del av underlaget till 

studien.  

 

3.7 Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetod, intervjuer och samtal, har varit något ostrukturerad. Beroende på att 

författaren initialt inte haft en klar bild över vad som efterfrågats. Dock har möjligheten till 

kontakt med ledningsgruppen och medarbetare bidragit till datainsamlingsmetoden fungerat. 
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Fördelen med den täta ostrukturerade kontakten blev att författaren kunnat skapa sig en bra 

bred bild av företaget och hur det fungerar, vilket annars inte skulle varit möjligt då företaget 

är en förhållandevis liten organisation med en låg grad av standardisering och struktur. 

Nackdelen med denna struktur är att det varit svårt att urskilja vad som är intervju och inte, 

när anteckningar ska tas eller inte.  

 

Vid observationer uppstår det olika dilemman. Om en grupp är medveten om att den är 

observerad finns risk att den frångår sitt vanliga beteende, å andra sidan uppstår två problem 

med observationer av okänd observatör vilka är problemet att anteckna sina observationer 

samt det etiska dilemma som uppstår när människor övervakas utan att själva gett 

medgivande. (Patel och Davidsson, 2011, ss. 98-101)  En aspekt till som lyfts, (Patel och 

Davidsson, 2011, s. 99) är behovet av observatören att ses som opartisk och inte som en 

representant för arbetsgivare, vilket kan uppfattas som att observationen genomförs för att 

sätta dit deltagare. De observationer som utförts har lyckats undvika dessa dilemman då man 

som enda möjlighet valt att göra kända rapporter och observatören kunnat identifiera sig som 

student och inte som en ledningsrepresentant. Ytterligare har observatören deltagit i arbetet 

vid tidigare tillfällen, för att skapa sig en uppfattning om arbetsgången men även för att bli 

känd på avdelningen vilket leder till att när väl en tidsstudiegenomförts har stämningen 

kunnat vara relativ avslappnad.   
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4 Resultat 

Kapitlet innehåller resultatet undersökningen och följer den struktur som konceptet IQVSM 

anger. 4.1 presenterar resultatet av de observationer gjorda på företagets processer. 4.2 

presenterar den mätmodell författaren utvecklat med hjälp av PDSA-cykeln tillsammans med 

representanter från företaget. 4.3 presenterar en utifrån företaget anpassad 

förbättringsmodell tänkt att användas vid arbete med processutveckling. 

 

4.1 Hur arbetar man, i dagsläget, med lagerhantering och hur mäts denna process  

4.1.1 Beskrivning av verksamheten i det studerade lagret 

Lagret är ett tredjepartslager vars roll är den av mellanhand mellan säljande företag och 

slutkund. Verksamheten innebär hantering, omfördelning, paketering samt sändning av 

kundens gods. Lagret har ett flertal kunder i form av on-linebutiker och hanterar en stor 

variation av produkter blandanat, vakuumförpackat livsmedel, mindre bildelar, datortillbehör 

och djurtillbehör. Den större delen av leveranserna omfattar en eller två produkter som 

paketeras i små kartonger, inte större än 20 x 20 x 20 cm, vikt under 1 kilo. Huvudprocessen 

består av sex övergripande aktiviteter uppdelade i två delprocesser, inleverans och utleverans, 

se figur 7. 

 

Inleverans innebär två huvudaktiviteter, godsmottagning och lagerförning. Tiden i 

delprocessen läggs uteslutande på lagerföring, vilket går ut på att personalen packar upp 

varor, kontrollerar kvantitet och kvalité, stämmer av med följesedel samt lagerför dem, på den 

av datorsystemet, föreslagen plats. Delprocessen faktureras per timma. I utleveransen infattar 

fyra huvudaktiviteter, plocka order, packa order, boka transport och lasta ut. Den absoluta 

merparten läggs på moment ett och två, plocka och packa order och går till på följande sätt. 

Hämta en redan förberedd plocklista med ett flertal order, plocka alla order på en vagn med 

fack för varje order. Där efter går man till ett packbord med varorna, skriver ut följesedlar, 

etiketter och kontrollerar rätt vara till rätt kund. Varan och följesedeln paketeras och etikett 

Figur 7: Beskrivning av avdelningens huvudprocess 
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sätt på. Färdiga paket lastas i gallerbur för leverans. Till skillnad från inleveransprocessen 

fakturerar företaget denna process per order man plockat.  

 

4.1.2 Datasystem och uppföljning 

Företaget arbetar idag med flera typer av datasystem, för studien är två av dem relevanta, ett 

lagerhanteringssystem och ett tidsrapporteringssystem. Lagerhanteringssystemet är integrerat 

med kundens datorsystem vilket ger kunden tillgång till lagersaldo och orderstatus i realtid. 

Systemet följer lagerpersonalen kontinuerligt under arbetsdagen och används både inleverans 

och utleverans för att följa lager plats, hämtar plocklistor, skriver ut följesedlar rapporterar tid 

för inleverans osv. Systemet erbjuder enkla analysfunktioner i funktionen ”dashboard”. Samt 

”API” funktionen vilket ger möjligheten att sammanlänka systemet med andra datorsystem. I 

dagsläget följer man upp verksamhetens prestation genom ren ekonomisk uppföljningen, 

fakturering per team, omsättning och vinst. Utöver ekonomi följer man vmed hjälp av 

tidsrapporteringssystemet även upp antal timmar per team och anställd. 

 

Uppföljning inriktad på verksamhetens prestation, i annat än monetära resultat, sker i 

dagsläget inte, vilket enligt företaget. beror på att det ännu inte efterfrågats av kund, samt att 

större delen av verksamheten fakturerar per timma och inte per order, vilket inte fungerar som 

ett incitament att utveckla, då det pris kunden är villig att betala inte understigit det pris 

företaget efterfrågat. Trots att uppföljning av verksamhetens prestation inte sker i dag, samlar 

tidsrapporteringssystemet och lagerhanteringssystemet in en del data vilken kan användas för 

mätning av prestation. Tabell 1 visar en sammanfattning av data uttagen från 

tidsrapporteringssystemet och lagerhanteringssystemet, vilken är relevant för studien och 

insamlad under februari månad. Det statistiska underlaget återfinns i sin helhet i bilaga 3. 

 

Tabell 1: Sammanställning av dataunderlag för februari månad 
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4.1.3 Tidsstudie av utleveransprocessen 

För att få uppfattning av hur väl huvudprocessen presterar initieras en tidsstudie begränsad till 

den andra delen av huvudprocessen, ”utleverans”, vilken prioriteras då den faktureras per 

order och inte per timma, vilket innebär ett ekonomiskt incitament för förbättrad kontroll. 

Figur 8 visar ett fiskbensdiagram där processens fyra huvudaktiviteter är nedbrutna i mindre 

delaktiviteter som i sen tur brutits ner i mindre delar. Diagrammets aktiviteter har fungerat 

som underlag vid tidsstudien.  

Figur 8: Fiskbensdiagram, visar huvudprocessen nedbruten i tre led. 
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Då det vid genomförandet av tidsstudien var praktiskt svårt att genomföra tidsbestämning av 

alla delaktiviteter, kartlagdes dessa i fiskbensdiagrammet figur 8. Författaren valde att klumpa 

ihop dem enligt tabell 2 och 3. Detta kan ses som en rimligt, då syftet med tidsstudien, i detta 

fall, inte är förbättring av processen snarare förbättring av mätning av processen. Tidsstudien 

presenteras då resultatet är relevant för framtida förbättringsarbete eller som ett exempel för 

liknande ansatser till förbättringsprojekt. Tabellen nedan är delad i två delar tabell 2 och 3 och 

visar resultatet av tidsstudien. Ned till vänster i tabell 2 finner man sek/order vilket innebär 

den tid det tagit i snitt att plocka en order.  

 

Tidsstudien visar sammanlagt 43 order och omfattade 103 orderrader som plockades under 

6726 sekunder. Genomsnittlig tid blev således 156 sekunder per order samt 65 sekunder per 

orderrad. Orsaken till att man väljer att mäta både order och orderrad beror på att en del order 

innehåller fler än en vara varpå den ordern tar längre tid att plocka. Resultatet av tidsstudien 

omnämnds vidare i rapporten som förväntad tid, då genomsnittstiden som tidsstudien visar får 

tjäna som tiden författaren vidare i rapporten ser som förväntad tid det tar att plocka en order. 

Bilaga 1 presenterar en VSM analys baserad på resultatet från tidsstudien.  

 

Tabell 2: Vänster del av sammanställningen av resultatet från tidsstudien. Sek/order 

sammanfattar ”förväntad tid”. 
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Tabell 3: Höger del av sammanställningen av resultatet från tidsstudien 

 
 

4.1.4 Effektivitetsmått  

Genom att ställa statistiken från tabell 1, i relation till den förväntade tiden per order, från 

tabell 2, får man fram ett effektivitetsmått i form av verkningsgrad. Verkningsgrad blir 

således ett sätt att mäta den egna prestationen mot den underliggande potential som finns i 

processen. Den första frågan företaget bör ställa sig är om man är nöjd med den förväntade 

tiden. Om inte bör man initiera ett förbättringsarbete likt VSM och förbättra processen. Är 

däremot företaget nöjda med den förväntade tiden blir målsättningen istället att förändra de 

faktorer som påverkar processen verkningsgrad genom att höja beläggningen.  

 

(förväntad tid per order)/(tid/order) 

156 sekunder / 772 sekunder = 0,20     

 

Alternativt mäta orderrad  

 

(förväntad tid per orderrad)/(tid/orderrad) 

65 sekunder / 341 sekunder = 0,19 

 

Resultatet för februari månad blir därmed en verkningsgrad på, 20 % räknat per order och 19 

% räknat per orderrad. Måttet verkningsgrad baseras på totalt arbetad tid minus tid avräknad 

för inlverans. Inklunderar därmed tid som är nödvändig men icke värdeskapande samt onödig 

tid. Varpå en verkningsgrad på ca 20 % blir rimlig men låg.  

 

4.2 Hur skulle mätningar av lagerhanteringsprocessens prestation kunna se ut  

4.2.1 Krav på önskad modellen 

Företaget har inför arbetet med modellutvecklingen vid flertalet tillfällen framfört önskemål 

gällande modellen och dess användning. Dessa krav sammanfattas av författaren på följande 

sätt.  

- Modellens främsta uppgift är att följa upp avdelningens prestation. Utgångspunkten 

för mätningarna är att fungera som ett komplement till ekonomisk uppföljning, någon 

form av mått som visar på processens prestation.  
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- Möjliggör analys av och synliggöra prestation. När man väl mätt prestationen vill 

krävs en funktion för att redovisa resultatet samt jämföra prestationen med tidigare 

prestation vilket möjliggör en tydlig överblick av processen.  

- Applicerbar på samtliga avdelningar. Då företaget ansvarar för driften av ett tiotal 

olika lagerverksamheter och dessa lagerverksamheter är liknande fast unika kräver 

modellen en viss grad av flexibilitet för att möjliggöra relevans på respektive 

avdelning 

 

Under uppdragets gång har författaren varit tvungen att komplettera de initiala kraven med 

ytterligare krav som modellen tvingas anpassa sig till. Dessa krav har framkommit via 

diskussioner med representanter för företaget. 

 

- Hantera information från två olika datorsystem som samlas i ett system. Då författaren 

under genomförandet funnit att befintlig information om processens prestation redan 

samlas i två separata system som inte kan kommunicera med varandra tillkommer 

kravet. 

- Ska vara genomförbart med befintliga verktyg. Initialt vill företaget utveckla ett 

system som kan tillämpas och appliceras med befintliga resurser då man är osäker på 

hur ett nytt system skulle utformas samt vilka funktioner detta ska ha. Ett system inom 

ramarna för befintliga verktyg ger företaget en möjlighet att utveckla en förståelse för 

hur ett framtida system skulle kunna se ut.    

- Möjlighet att mata in en konstant i form av förväntad tid. Då de ursprungliga 

lagerhanteringssystemet idag har vissa funktioner för analys men inte möjlighet att 

arbeta med verkningsgradsmåttet tillkommer detta som ett sista krav.  

 

Verkningsgrad blir det huvudsakliga måttet som beskriver processens prestation. För att 

förbättra precisionen i mätningen, då en verkningsgrad på 20 % anses väldigt låg, införs fyra 

kategorier av tid som ska rapporteras. Total tid, tid för inleverans, övrig debiterbar tid och 

övrig tid ej debiterbar. Systemet samlar även in data som totalt belopp fakturerat per månad, 

antal plockade order och tid lagd på respektive tidskategori.  

 

4.2.2 Modellera informationsflödet 

Figur 9 visar en övergripande modell för kommunikationsflödet i företaget. Till vänster ser 

man huvudprocessen som tillfredsställer kundens önskemål. Vid sidan av huvudprocessen 

arbetar två separata datorsystem vilka samlar information från huvudprocessen och 

kommunicerar med kundens datorsystem, samt i dagsläget förser personal i företaget med 

information. Mätmodellen är tänkt att samla information från de två datorsystemen in i ett 

system där resultat kan presenteras och analys kan göras. Systemet är sedan tillgänglig för 

ledningsgruppen, försäljningsavdelning, arbetsledning och ekonomiavdelning för användning 

vid uppföljning och analys i syfte att optimera processen.  
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4.2.3 Designa det förbättrade flödet  

Modellen sammanställs i ett Excelldokument där data för vart och ett av teamen samlas under 

teamets egen flik, se figur 10. Teamets konstant, resultatet av tidsstudien, ”förväntad tid”, 

matas vid ett tillfälle in i en separat kolumn i teamets flik. Se tabell 4. 

  

Tabell 4: Förväntad tid i sekunder, per order och orderrad 

 

Under varje flik finns förutom kolumnen med förväntad tid även tabell 5 i vilken data matas 

in manuellt, månadsvis i respektive kategori, alla gulmarkerade rutor fylls i. Där efter sorteras 

den med hjälp av sorteringsfunktionen efter datum, senast data hamnar då längst upp.  

Figur 9: Modellerat kommunikationsflöde 

Figur 10: Flikar i det Excelldokument använt för modellens uppbyggnad  

Förväntad Sek/Order Förväntad Sek/rad

165,2325581 68,98058252

Optimering av huvudprocessen 
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Tabell 5: Den tabell där teamets data samlas 

 
 

Tabell 6: Den tabell där teamets resultat räknas ut, baserat på data från tabell 5 

 
 

Excelldokumentet räknar automatiskt fram värden i respektive kategori enligt tabell 6.  

Utifrån resultatet kan ett antal olika diagram skapas, beroende på vad man anser är relevant, 

för respektive avdelning. Då verksamheten varierar mellan avdelningarna kan man i detta 

system skräddarsy vilken uppföljning man vill se och vilken analys man vill göra. Exempelvis 

tid per order eller orderrad, kronor per order eller tid lagd på respektive tidskategori. Valda 

diagram länkas till en Powerpoint presentation i vilken diagrammen automatiskt uppdateras 

när ny data matas in i Excellfilen. I det aktuella fallet är följande aktuellt, verkningsgrad, 

vilket visas i figur 11, fördelning av tid mellan tidskategorier samt tiden det tar att plocka en 

order vilket sammanställs i figur 12. 

 

Period Datum Avdelning Order Rader Kr Timmar tot. Timmar Övrigt ej debt. Timmar inlev Timmar Övrigt 

Dec 211201 Team 1 1582 3184 370312 374,5 12 35 5

Nov 211101 Team 1 1478 2984 260737 398,4 12 27 5

Okt 211001 Team 1 1569 2798 151162 403,1 12 33 5

Sep 210901 Team 1 1621 3147 41587 431,4 12 28 5

Aug 210801 Team 1 1478 3046 32017 388,4 12 26 5

Jul 210701 Team 1 1594 3210 80602 376,1 12 20 5

Jun 210601 Team 1 1402 2786 97590 394,1 12 18 5

Maj 210501 Team 1 1523 2914 127807 399,8 12 12 5

Apr 210401 Team 1 1604 2956 117180 415,7 12 36 5

Mar 210301 Team 1 1507 2764 79867 367,9 12 24 5

Feb 210201 Team 1 1457 2946 95100 407,5 12 33 5

Jan 210101 Team 1 1608 3142 150592 368,7 12 38 5

Timmar plock Sekunder Kr/order Kr/Rader Sekunder/order Sekunder/RaderKr/timma Verkningsgrad Order Verkningsgrad orderrad

322,5 1161000 234,0783818 116,3040201 733,8811631 364,6356784 988,8170895 0,225148929 0,189176722

354,4 1275840 176,4120433 87,37835121 863,2205683 427,5603217 654,4603414 0,191414065 0,161335323

353,1 1271160 96,34289356 54,02501787 810,1720841 454,3102216 374,9987596 0,203947484 0,151835859

386,4 1391040 25,65515114 13,21480775 858,1369525 442,0209724 96,40009272 0,192548005 0,156057262

345,4 1243440 21,6623816 10,51116218 841,2990528 408,2206172 82,4330587 0,196401693 0,168978684

339,1 1220760 50,56587202 25,10965732 765,846926 380,2990654 214,3100239 0,215751415 0,181385096

359,1 1292760 69,60770328 35,028715 922,0827389 464,0201005 247,6275057 0,179194937 0,148658609

370,8 1334880 83,91792515 43,8596431 876,4806303 458,0919698 319,6773387 0,188518208 0,150582388

362,7 1305720 73,05486284 39,64140731 814,0399002 441,7185386 281,8859755 0,202978451 0,15616411

326,9 1176840 52,99734572 28,89544139 780,9157266 425,7742402 217,0888828 0,211588207 0,162012109

357,5 1287000 65,27110501 32,28105906 883,3218943 436,8635438 233,3742331 0,187058149 0,157899608

313,7 1129320 93,65174129 47,92870783 702,3134328 359,4271165 408,4404665 0,23526897 0,191918137
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Figur 11: Graf som visar verkningsgrad, samt totalt antal order och rader fördelat per månad  

 

 
Figur 12: T.v. hur många sekunder man lagt ner, i snitt, per order och orderrad, T.h. 

fördelning mellan de olika kategorier av tid som samlas 

4.2.4 Harmonisera Data 

Data harmoniseras manuellt, genom att Excelldokumentet, tabell 5, kräver att man anger en 

viss data i ett visst intervall för att det ska fungera. Exempelvis anges tid i timmar i 

månadsvis, måtten anges i respektive kolumn. Ytterligare harmonisering sker sedan under 

arbetet med implementering då man väljer att anpassa modellen och vad den ska mäta, till 

respektive avdelning. 

 

4.2.5 Automatisering av modellen 

I dagsläget har inget slutgiltigt IT-system valts, för att hantera modellen. Samtal har förts 

mellan författare och företagsledning angående de olika möjligheterna och har landat i att man 

initialt vill använda sig av Excell, i uppbyggnadsstadiet. Detta har nackdelen att det är 
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tungrott, men fördelen att det kan fungera under en tid medan man låter 

implementeringsprocessen av mätsystemet forma det. När man sedan är helt klar över vilka 

funktioner man vill ha kan man anlita en systemutvecklare för att skapa det slutgiltiga 

systemet. Detta är möjligt då lagerhanteringssystemet har API funktionen vilket möjliggör 

sammanlänkning mellan datorsystem.  

 

4.3 Hur skulle en generell process för utvecklingsarbete på företaget kunna se ut? 

Utifrån erfarenheter gjorda under arbetet med mätmodellen har en generell modell för 

utvecklingsprocessen, figur 13, för företagets utvecklingsarbete, tagits fram. En förutsättning 

för utvecklingsprojekt baserade på denna modell är att resultatet av mättningar gjorda, med 

hjälp av de tidigare beskrivna mätmodellen, används som underlag vid initieringsfasen, 

nulägesbeskrivningsfasen sam nya mätningar genomförs och får fungera som underlag vid 

utvärderingsfasen. Denna generella modell är även tänkt att användas vid implementering av 

den tidigare beskrivna mätmodellen, vilket beskrivs med ingående i implementeringsförslaget.  

 

IQVSM har fungerat som en utgångspunkt vid formandet av modellen som anpassats för att 

fungera på det företag studien genomförts, Modellen ämnar fungera som en struktur utifrån 

vilken utvecklingsprojekt kan struktureras och består av ett initierande steg följt av sex steg 

för genomförande och utförande, enligt figur. 

 

Figur 13: En generell modell för utvecklingsprocesser 

 

Initiering av projektet  

Före påbörjat arbete ska projektet initieras av en processägare. Initieringsfasen innebär att ett 

förbättringsområde identifieras, en målsättning formuleras, en tidsuppskattning skapas, 

rollfördelning och resursfördelning klargörs och en kommunikationsplan upprättas.  

 

1. Nulägesbeskrivning 

Studera avdelningen, lär känna personal, presentera förbättrings-projektet, sök synlig 

förbättrings-potential. 

2. Modellera informations-/värdeflödet 

Kartlägg huvudprocessen med alla dess delmoment och aktiviteter genomför sedan en 

tidsstudie eller annan typ av mätning av processens prestation. Identifiera 

prestationstjuvar. 

3. Designa det nya värdeflödet 
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Med utgång från nulägesbeskrivningen och mätningar från tidigare steg, designa 

tillsammans med berörda medarbetare, det nya förbättrade värdelödet. 

4. Detaljplanera implementeringsfasen 

Sätt ett SMART1, fördela roller och ansvar för implementeringen samt bedöm risker 

med implementeringen med miniriskmetoden.  

5. Implantera och harmonisera data 

Arbeta med implementeringen under en bestämd tidsperiod. Beroende på 

implementeringens karaktär, återkoppla dag 1,2,4,8,16 och 32, se till att 

återkopplingen sker tätt i början av implementeringen för att sedan bli glesare då 

förbättringen har färre defekter som behöver åtgärdas. 

6. Utvärdera 

I utvärderingen svara på frågorna, har avsedd effekt uppnåtts och vilka lärdomar tar vi 

med oss till nästa projekt. Om förändringarna påverkar projektmodellen eller övriga 

dokument bör dessa uppdateras. 

 

Om avsedd effekt ej uppnåtts tillämpas PDSA-cykeln struktur varvid man återvänder 

till designstadiet och vidtar nödvändiga förändringar för att sedan planera 

implementering samt påbörja en ny implementerings och harmoniseringsfas. PDSA-

cykeln upprepas tills önskad effekt uppnåtts.  

 

I bilaga 4 återfinns mallar för verktyg användbara vid genomförande av utvecklingsprojekt 

som utgår ifrån den beskrivna modellen så som mall för målformulering, rollfördelning, 

kommunikationsplan och riskbedömning. 

 

  

 

 

 

  

                                                 

- 1 SMART är en målformulering beskriven av Tonnquist (2018, s.74) och innebär att 

målet ska vara Specifikt, ett tydligt mål för projektet, Mätbart, ska gå att avgöra om 

målet blivit uppfyllt, Accepterat, målet ska vara förankrat hos ledning och 

medarbetare, Realiserbart, ska gå att genomföra med de givna resurserna samt 

Tidsatt, när det ska vara klart. 
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5 Analys 

I kapitlet analyseras resultatet utifrån rapportens syfte att undersöka huruvida de 

värderingar, arbetssätt och verktyg som erbjuds inom Offensiv kvalitetsutveckling är 

relevanta för ett litet företags tillväxtresa. Till stöd för analysen används de tre 

frågeställningar ställda i syftesformuleringen. 

 

5.1 Analys frågeställning 1: Hur arbetar man, i dagsläget, med lagerhantering och hur mäts 

denna process?  

 

Beskrivning av det nuvarande arbetet med att mäta och följa upp den dagliga verksamheten 

pekar på brister i appliceringen av Offensiv kvalitetsutvecklings värderingar i företaget. Det 

visas genom avsaknad av mätning av prestation vilket leder till att författaren drar följande 

slutsatser. Att basera beslut på fakta blir en svårighet. Utan kunskap om processens prestation 

försvåras verifieringen av resultatet vid arbete med ständiga förbättringar. Utan en förståelse 

för processen och hur den presterar uppkommer även svårighet med att skapa förutsättningar 

för delaktighet samt möjlighet att arbeta med processer.  

 

Huruvida företaget har ett engagerat ledarskap, visar analysen inte, dock kan man anta att ett 

entreprenörsföretag som befinner sig i en tillväxtresa har ett högt engagemang från ledningens 

sida. Att man initierar ett arbete med att mäta prestation visar på en vilja att skapa ett bättre 

erbjudande för kunden vilket tyder på att man applicerar värderingen att sätta kunderna i 

centrum högt.  

 

Resultatet visar inte vare sig på användning eller avsaknad av användning av arbetssätt och 

verktyg relevanta för offensiv kvalitetsutveckling i det ursprungliga arbetet med 

lagerhantering och processmätning. Inte heller på hur företaget i dagsläget använder eller inte 

använder sig av ett standardförfarande vid mätning av processens prestation. Vid arbetet med 

huvudprocessen visar dock resultatet på en viss grad av standardförfarande då man landat i ett 

visst antal moment vid plockning och packning av order. Man kan dra slutsatsen att variation 

dock finns då olika operatörer fördelar sin arbetstid olika mellan momenten  

 

5.2 Analys frågeställning 2: Hur skulle mätningar av lagerhanteringsprocessens prestation 

kunna se ut? 

 

Genom att applicera den mätmodell som presenteras i resultatet stärker organisationen 

förutsättningarna för att formas av värderingar angivna inom offensiv kvalitetsutveckling. 

Värderingar så som, arbeta med processer, då man väljer att se de aktiviteter som äger rum 

inom ramarna för huvudprocessen som en process som bör mätas. Basera beslut på fakta, då 

mätning ger ett underlag som kan användas vid beslutsfattande. Beroende på hur man väljer 

att använda resultatet av dessa mätningar skapar de en förutsättning för företaget att arbeta 

med Ständiga förbättringar samt Skapar det en förutsättning för delaktighet.  

 

Vid arbetet med att utveckla mätmodellen har författaren utgått ifrån ett kundcentrerat 

perspektiv då man utgått från de önskemål företaget angett och vid utvecklingen arbetet tätt 
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med företaget för att bemöta deras behov. Sedan använt sig av standardiserade arbetssätt som 

genom en vidare tolkning av Offensiv kvalitetsutveckling, som ett öppet system, mycket väl 

kan anses som en del av det. Dessa arbetssätt har varit IQVSM samt PDSA- cykeln.  

 

Applicering av mätmodellen skapar förutsättningar för att användandet av ytterligare 

arbetssätt så som Målledning, Benchmarking, Processledning och Självutvärdering. Detta 

genom att förse processen med ett mått utifrån vilket man kan utgå när man sätter mål, jämför 

processer, leder processer och utvärderar processer. Vid införandet av mätmodellen använder 

man sig av verktyg som processkartor och fiskbensdiagram. 

 

Den beskrivna modellen blir, vid implementering, en standardisering för hur processernas 

prestation ska mätas och följas upp. Utifrån detta standardförfarande kan man enkelt hitta 

väsentlig data för analys av verksamheten, vilket stärker kunskapsöverföringen som bevakar 

processens prestation.   

 

5.3 Analys frågeställning 3: Hur skulle en generell process för utvecklingsarbete på företaget 

kunna se ut?  

 

Vid tillämpning av den generella modell för utvecklingsprocessen beskriven i resultatet, 

stärker man värderingen Att arbeta med processer, då den utgår ifrån att kartlägga och 

förbättra processer. Den stärker även värdderingarna att Arbeta med ständiga förbättringar, då 

användandet av modellen tyder på en önskan att förbättra samt värderingaen Skapa 

förutsättning för delaktighet, då modellens instruktioner ställer krav på inkludering av 

medarbetare.  

 

Utvecklingsmodellen utgår ifrån en standardiserad modell i vilken ett antal verktyg ingår, 

vilka beskrivs i bilaga. Utvecklingsmodellen inkluderar PDSA-cyklen som ett arbetssätt i steg 

fem. Genom avvändandet av modellen uppmuntrar man till arbetssätt så som tvärfunktionella 

team, målledning processledning samt självutvärdering samt användandet av verktyg så som 

processkartor och fiskbensdiagram.  

 

Implementering av modellen bidrar till en standardisering av förbättringsprojekt på företaget. 

En standardisering som i sin tur leder till att man kan utvecklas och bli bättre på 

förbättringsprojekt. Det avslutande steget av modellen bidrar till ett ägandeskap över 

modellen och ett ständigt förbättrande av modellen vilket leder till att den standard som 

föreslagits kommer vara aktuell och uppdaterad.   

 

5.4 Sammanfattning av analys 

Analysen visar på att värderingar, arbetssätt och verktyg tillhörande konceptet ”Offensiv 

kvalitetsutvecklings” varit relevanta vid utveckling av en modell för mätning av företagets 

processer samt vid framtagning av en generell modell för utvecklingsprocessen.  

- Sätt kunden i centrum 

- PDSA-cykeln 
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- IQVSM 

- Fiskbensdiagram 

- Processkartläggning 

 

Ytterligare visar analysen av resultatet, mätmodellen och utvecklingsmodellen, genom 

applicering i företagets verksamhet, kommer positivt påverka kultiveringen av fyra av sex 

värderingar i företaget. Samt skapa förutsättningar för användandet av ett flertal arbetssätt och 

verktyg för Offensiv kvalitetsutveckling.  

 

Värderingar 

- Basera beslut på fakta 

- Arbeta med ständiga förbättringar  

- Arbeta med processer  

- Skapa förutsättningar för delaktighet  

 

Arbetssätt 

- Målledning 

- Benchmarking 

- Processledning  

- Tvärfunktionella grupper  

- Självutvärdering 

 

Verktyg 

- Processkartor 

- Fiskbensdiagram 

 

Implementering visar på att företaget drivs av att förbättra sitt erbjudande till kund, att skapa 

en större kundnytta, vilket leder till slutsatsen att den centrala värderingen i Offensiv 

kvalitetsutveckling, ”sätt kunden i centrum”, får utrymme i företaget. Om ledningen väljer att 

använda sig av, de i resultatet beskrivna, modellerna visar det på ”ett engagerat ledarskap”, 

vilket är grundvärderingen i Offensiv kvalitetsutveckling.  

  



Sida 29 av 55 

 

6 Slutsats 

I kapitlet presenteras den slutsats författaren drar. Kapitlet innehåller även en 

implementeringsplan för hur mätmodellen och utvecklingsmodellen kan införas på det 

studerade företaget. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida de värderingar, arbetssätt och verktyg som 

erbjuds inom ”offensiv kvalitetsutveckling” är relevanta för ett litet företags tillväxtresa. 

Tillvägagångssättet att praktiskt applicera dem, i arbetet med att utveckla en mätmodell för ett 

mindre företags räkning. Målet är att utveckla en modell för att mäta och följa upp den egna 

prestationen samt anpassa en generell modell för utvecklingsarbetet i företaget.  

 

Målet för rapporten har uppfyllts och en modell för mätning av processen samt en generell 

modell för utvecklingsarbetet har presenterats. Detta genom att författaren svarat på de tre 

ställda syftesfrågorna. 

1. Hur arbetar man, i dagsläget, med lagerhantering och hur mäts denna process? 

2. Hur skulle mätningar av lagerhanteringsprocessens prestation kunna se ut? 

3. Hur skulle en generell process för utvecklingsarbete på företaget kunna se ut?  

 

Analysen visar att författaren använt sig av verktyg och arbetssätt vilka kan relateras till 

Offensiv kvalitetsutveckling vid arbetet med rapporten. De modeller som presenterats i 

resultatet har i analysen kopplats samman med värderingar, arbetssätt och verktyg relevanta 

vid tillämpning av Offensiv kvalitetsutveckling. Därmed kan stärker rapporten tanken att 

konceptet Offensiv kvalitetsutvecklings är relevant för ett litet företag på dess tillväxtresa.  

 

6.1 Implementeringsplan 

6.1.1 Implementering på tredjepartslagret 

De modeller som utvecklats kan med fördel kombineras och appliceras på den egna 

verksamheten. Initialt föreslås en implementering av mätmodellen på den studerade 

avdelningen då man redan med hjälp av genomförandet av studien gått igenom de tre första 

stegen av förbättringsmodellens sex steg och därmed kan påbörja steg fyra, detaljplanera 

implementeringen och sedan fortsätta till implementering och harmoniseringssteget. Tabell 7 

visar på aktiviteter nödvändiga för implementering av mätmodellen på den egna avdelningen.    
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Tabell 7: Aktiviteter för implementering av mätmodellen på tredjepartslagret 

 
 

6.1.2 Implementering i hela företaget 

För lyckad implementering av mätmodellen på alla företagets avdelningar föreslås att man 

utgår ifrån den generella utvecklingsmodell presenterad i figur 13 och inleder med initiering 

av projektet. Mallar för de aktiviteter som är aktuella för denna fas återfinns i bilaga 4, förslag 

på ifyllda mallar återfinns i bilaga 5. En lista med aktiviteter som behöver genomföras på 

varje avdelning i respektive fas av utvecklingsmodellen presenteras i tabell 8. Efter avslutad 

implementering på avdelning återgår man till steg ett i modellen på nästkommande avdelning 

till dess implementering på alla avdelningar är avklarade. Projektägaren bör någon gång under 

projektets gång utvärdera om effekten blivit som önskad och man därmed vill fortsätta 

implementering på övriga avdelningar.  
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Tabell 8: Aktivitetslista för implementering av mätmodellen 

 

7 Diskussion 

I kapitlet diskuterar författaren olika sidor av undersökningen och analysen samt de olika val 

han stått inför vid skrivandet av denna rapport. 

 

7.1 Reflektion 

Syftet med undersökningen var att undersöka Offensiv kvalitetsutvecklings relevans i ett 

mindre företag. Detta genom att applicera dess värderingar och arbetssätt på en 

utvecklingsprocess av en mätmodell samt en modell för förbättringsprojekt. Man kan med fog 
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kritisera en utvecklingsprocess duglighet som underlag för en sådan undersökning. Detta då 

den har en så specifik natur att författaren valt att ta stöd ifrån IQVSM, som inte är det mest 

välkända arbetssättet relaterat till förbättringskoncept som Lean, TQM och Offensiv 

kvalitetsutveckling. Implementeringen av en mätmodell behöver nödvändigtvis inte påverka 

utförandet av företagets processer eller dylikt, vilket leder till att man kan argumentera för att 

man borde valt en annan typ av förbättringsarbete för att genomföra underökningen på. Dock 

valde författaren att arbeta med en organisation och genom utvecklingen av mätmodellen och 

den generella modellen för förbättringsprojekt, tillgodose organisationens behov.  

 

Utgångspunkten var helt enkelt inte att den studerade processen skulle vara optimal för 

studien utan snarare att studien skulle få en förankring i verkligheten, med de anpassningar 

det inneburit. Analysen visar att författaren har dragit nytta av en del av de värderingar och 

arbetssätt som står till buds och att dessa har haft en positiv inverkan på det redovisade 

resultatet. Valet av att skapa en mätmodell stärks av Knol et. al., (2018), som anger en av de 

framgångsfaktorer man hittat för framgångsrik implementering är just övervakning och 

mätning av processerna, vilket även går i linje med Offensiv kvalitetsutvecklings värdering, 

basera beslut på fakta.  

 

Resultatet skulle stärkas om man redovisar en värdering av hur väl författaren nyttjar 

värderingar, arbetssätt och verktyg inom Offensiv kvalitetsutveckling. Tidsbegränsning vilket 

undersökningen behövt anpassa sig till hindrar författaren att grundligt genomföra en empirisk 

undersökning av de dignitet vilket krävs för att dra några stora slutsatser. En undersökning 

som syftar till att förbättra organisationens huvudprocess skulle kunnat ge ett tydligare och 

mer entydigt resultat.   

 

Valet att utveckla egna modeller och baseras på att de modeller som finns är utvecklade för 

specifika företag och situationer och därmed sällan är tillräckligt generella att kunna kopieras 

rakt av. Tanken att man bör anpassa sina arbetssätt och verktyg går i linje med Grigg, 

Goodyear och Frater, (2020), som vid implementering av Lean, menar att företag som lyckas 

implementera konceptet, snarare har hämtat arbetssätt och verktyg vid behov när det behövts, 

istället för att pracka på företaget en verktygslåda med för stunden relevanta verktyg. En 

värdering som även skulle kunna vara aktuell för implantering av Offensiv 

kvalitetsutveckling. Detta väcker dock funderingar kring vilka förändringar som kan göras 

och fortfarande koppla samman med det ursprungliga konceptet. Gällande Offensiv 

kvalitetsutvecklings värderingar kan man inte göra några avkall, men på de arbetssätt som 

anges krävs en anpassning för att uppnå tillräcklig relevans. Arbetssätten kräver en viss typ av 

flexibilitet för begränsa sig till ett antal arbetssätt.   

 

Mätmodellen är anpassad för att tillgodose de krav ställda av organisationen, utvecklad med 

hjälp av PDSA-cykelns struktur. Även här kan man ifrågasätta valet av PDSA-cykeln som 

verktyg och varför man inte valt att använda sig av ett agilt koncept, som Scrum, vilket är 

anpassat för att utveckla nya modeller utifrån en kravlista med en utvecklingsprocess som 

hela tiden utvärderas för att avgöra om produkten är färdigutvecklad eller inte. Det kan 
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argumenteras åt båda konceptens fördel men svaret blir att PDSA-cykeln, som var den mindre 

avancerade av de två koncepten, gav en tillräcklig struktur för att uppnå resultat.  

 

Vilka mått som är relevanta för att övervaka en process prestation varierar givetvis. Vissa 

processer mäts utifrån vissa kriterier, andra bäst utifrån andra. Upplägget med mätmodellen 

bidrar till ett en variation av mått kan väljas, som blir specifika för respektive avdelning, 

vilket går i linje med de tankar Chowdhury och Sandén (2015) presenterar, att KPIer ska vara 

företags specifika och beskriva företagets prestation, vilket i detta fall kan översättas till 

verksamhetsspecifika och beskriva en viss verksamhets prestation. Valet av verkningsgrad 

som mått går i linje med de slutsatser Chiarini et. al. (2021) drar över viktiga faktorer för att 

stärka kvalité, då de fokuserar på processens resultat och kan kontrollerar eventuella 

förbättringar. Ytterligare en fördel med verkningsgradsmåttet, som fungerar som en mätning 

mot den egna processen, blir att man kan använda sig av intern benchmarking vilket Adamson 

och Carlson (2017) anser är viktigt för industrier som inte är hårt konkurrensutsatta. En 

situation aktuell för det studerade företaget.  

 

En brist med de i resultatet presenterade modellerna som även analysen pekar på är hur de 

misslyckas med att belysa Hörnstensmodellens och därmed Offensiv kvalitetsutvecklings 

viktigaste värderingar, ”sätt kunden i centrum” och ”utveckla ett engagerat ledarskap.” Sätt 

kunden i centrum” belyses endast av författaren i analysen då slutsatsen dras att valet att 

utveckla mätning grundar sig i att förbättra erbjudandet gentemot kund. Värderingen skulle 

dock, som en del av konceptet Offensiv kvalitetsutveckling, 

 

”Utveckla ett engagerat ledarskap” lyfter Knol et. al. (2018), Chiarini et. al (2021) och 

Bergman och Klefsjö (2012) som grundläggande för Offensiv kvalitetsutveckling. Då de har 

en sådan betydelse skulle författaren kunnat anses ha gett det en större plats i beskrivningarna 

av modellerna. Dock har författaren genom de färdiga mallar presenterad i bilaga 5 försökt 

belysa hur ett engagerat ledarskap skulle kunna bidra till implementering av de båda 

modellerna.  

 

I dessa mallar belyses vikten av projektägarens engagemang och ansvar att svara på frågan 

varför, varför behövs en förändring? Vilket Björkman (2017) tar upp som en avgörande faktor 

för lyckad implementering. Jönander och Silvfer (2021), upplever att personalen i den 

verksamhet de studerat visar upp en kultur som motarbetar användning av standardiserade 

arbetssätt, på grund av bristande förståelse, bristande tid och engagemang. Om en sådan 

situation uppstår, vid implementering av de i beskrivna modellerna, blir graden av 

projektägarens engagemang avgörande. Kan denne motivera en förändring och påverka 

företagets kultur i rätt riktning blir avgörande för modellerna verkan i företaget.   

 

7.2 Fortsatt forskning 

Rapporten besvara endast till viss del hur Offensiv kvalitetsutveckling kan vara relevant för 

ett företags utvecklingsprocess. Dock kan man argumentera för att tillvägagångssättet, att 

praktiskt applicera Offensiv kvalitetsutveckling på en verklig process, är det enda rätta sättet 
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att genomföra studien. Detta ger slutsatsen att man i vidare forskning under en längre tid bör 

studerar användandet av Offensiv kvalitetsutveckling i mindre organisationer och låta studien 

omfatta flera organisationer och hela deras förbättringsarbete. Den typ av omfattning ger 

sedan det underlag som krävs för att dra större slutsatser av forskningen.   
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BILAGOR 

BILAGA 1 Resultat VSM av huvudprocessen med förbättringsförslag 

Tabell 9 och figur 13 visar resultatet av den genomförda tidstudien. 

 

Tabell 9: Sammanställningen av tidsstudien med fördelning av tid på respektive aktivitet 

 
 

 

Kommentar: "Julklappsorder" var två specialorder beställda av kund vilka stod för 50 % av 

tiden för packa och emballera rad ett.  

 

 
Figur 14: Ett diagram över sammanställningen av tidsstudien med fördelning av tid på 

respektive aktivitet 

 

Efter genomförd tidsstudie identifieras de olika aktiviteterna utifrån kategorierna, 

värdehöjande, nödvändiga icke värdehöjande och onödiga enligt tabell 10. 

 

Antal 

Orderrad 

(st)

Tid/ 

orderrad 

(sek)

Hämta 

order 

(sek)

Plocka / 

dubbelko

lla (sek)

Förflytta 

(sek)

Skriv ut 

etikett 

(sek)

Kontrollera 

följesedel/ 

etiketter (sek)

Förbered 

kartong  

(sek)

Packa/ 

emballera 

(sek)

Tejpa / 

klistra etikett 

(sek)

Sortera mot 

speditör 

(sek)

Fyll på 

matterial 

(sek)

Övrig tid 

(sek)

56 54,875 34 464 119 93 19 245 931 502 175 112 379

10 64,2 53 95 50 44 117 72 127 67 17 0 0

1 150 0 4 50 27 0 11 10 41 7 0 0

4 106,5 52 27 44 57 77 40 65 47 17 0 0

2 189,5 0 30 67 55 12 20 81 64 20 30 0

6 111,3333 108 258 67 48 40 36 41 10 10 0 50

24 73,625 37 163 155 74 210 241 447 235 78 68 59

Andel % 4% 15% 8% 6% 7% 9% 24% 14% 5% 3% 7%

 -
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 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Aktiviteter 

Serie1 Serie2



Sida 36 av 55 

 

Tabell 10: En sammanställning av analysen av det aktiviteter som anses värdehöjande, 

nödvändiga icke värdehöjande och onödiga. 

 
 

De värdehöjande aktiviteterna utmanas, de nödvändiga icke värdehöjande förändras för att 

minska tiden och de onödiga elimineras.  

 

För organisationen är det aktuellt att införa scanningsystem vars effekt skulle vara mindre tid 

för kategorier, plocka dubbelkolla, skriv ut etikett och kontrollera följesedel och etikett. 

Uppskattningsvis har denna förbättring potential att minska den totala ordertiden med 20 %.  

 

Ytterligare förbättringspotential finns om ”specialorder”, exempelvis julklappsorder. Det har 

potential att förbättra tiden med 6 %. Slutligen skulle även tiden lagd på förflyttning kunna 

minskas genom att varor till samma kunde lagras i intilliggande fack. Förväntad effekt 2 %.  

 

De föreslagna förbättringarna har potential att minska den totala tiden per order med 28 % 

från 165 sekunder per order till 124 sekunder.  
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BILAGA 2 Anteckningar från PDSA-träffar 

Utvärdering av mätningarna och mät modell 20220331  

Deltagare Josef, VD, Ekonomichef och Säljchef 

1. Presentation av tidsstudien och Excelldokumentet. 

Josef presenterade den genomförda tidsstudien samt den första versionen av Excell 

dokumentet vilket ledde till samtal kring det. Kring mått, verkningsgrad och relevans.  

 Den verkningsgrad som presenterades var 19-20 %   

 Optimal plocktid, antingen orderrad 65 sekunder och order 156 sekunder.  

 

2. Samtal.  

Samtalet handlade mycket om hur vi kan vara så dåliga som siffrorna visar, vilka 

parametrar vi ska jobba med för att bli bättre och öka verkningsgraden. Samt hur vi 

kan förbättra rapporteringen och integrera Excelldokumentet med företagets övriga 

dokument.  

Vi kan öka verkningsgraden genom:  

- Noggrannare rapportera övrig tid som läggs på lagret genom att debitera den 

internt. 

- Öka antalet order per dag, sälja mer. Till detta hör det faktum att vi genom 

tidsstudien fastslagit att företagets 165 sek per order ligger inom ramen för vad de 

idag debiterar.  

- Vara noggrannare i arbetet vid inleveransen, se till att verkligen debitera den tid 

det faktiskt tar. 

 

3. Synpunkter och önskemål 

- Måttet verkningsgrad bör även inkludera inleveranstiden, då den är aktiv. 

Förslagsvis redovisas båda måtten med och utan inleverans. Då verkningsgraden 

av inleveransen är viktig för den processen.  

- Önskemål om att bygga en redovisningsmodell där man kan följa upp både order 

och orderrader. Detta för att man kan använda mätningarna för offerter och 

prissättning.  

- Slå samman Excell-dokumentet med företagets ekonomiska redovisning för att 

skapa en redovisningsplattform. Där all data som önskas för månadsuppföljning 

redovisas. 

- Tydliggöra flikar i dokumentet samt vem som ansvarar för att fylla i.  

- Prata med administrationen om data och tillgång till ekonomi excell. 

 

4. Övrigt  

Prova om man kan rapportera vecka för vecka? 

 

5. Slutsats av mötet 

Tidsstudien visar att den faktiska plocktiden inte är dålig, utan vad man tidigare har 

räknat med. Det som man vill är att fokusera på att  

1. Utveckla modellen och ta in fler parametrar i Excell dokumentet 
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2. Öka verkningsgraden i lagret i stort.  

Utvärdering av mätningarna och mät modell 20220408 

Deltagare, Josef Marklund 

 

Sedan senaste avstämningen 

Den senaste veckan har lagts på att följa upp möjligheterna som Excell erbjuder för att 

fortsätta utveckla modellen till ett önskvärt resultat.  

- Fokus har legat på att undersöka möjligheten för företaget att slå samman sina 

uppföljningsdokument till ett enda som sedan redovisas med ett gemensamt 

upplägg.   

- Företaget delade med sig av sina uppföljningsdokument vilka har varit av blandad 

kvalité med framför allt blandad layout. 

Inriktningen på arbetet har varit att utveckla modellen och skapa en modell som kopplar ihop 

alla företagets uppföljningsdokument. Samtal har förts med en systemutvecklare på ett 

närliggande företag om möjligheter att direktkoppla uppföljning till företagets egna 

datasystem. För att slippa all manuell hantering av data. Möjligheten finns med största 

sannolikhet och bör övervägas. Då systemutvecklaren anser att en Excellmodell är begränsad 

och tungrodd.  

 

För att skapa struktur har tid lagts på att undersöka modeller för utveckling av 

kommunikationsprocessen. I artikeln “Information quality focused value stream mapping for 

the coordination and control of production processes” av Timo Busert och Alexander Fay från 

2020 föreslås en sexstegsmodell baserat på Lean principer för att utveckla nya 

kommunikationsvägar.  

1. Kartlägg nuvarande situation 

2. Designa den önskade förbättrade modellen 

3. Modellera informationsflödet 

4. Harmonisera datakvalitè 

a. Vilket är den aktuella måttet 

b. Vilket intervall 

c. Hur stora avvikelser är tillåtna 

5. Detaljplanera implementering  

6. Utvärdera effekten.  

Inför nästa vecka 

Fokus kommer ligga på att fortsätta skapa den gemensamma excellmodellen. 

Utifrån sexstegsmodellen kommer nästa vecka fokusera på att de första tre stegen. Kartlägga 

nuvarande situation, Designa den förbättrade modellen och börja modellera 

informationsflödet.  
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Utvärdering av mätningarna 20220413 

Deltagare Josef Marklund och handledare 

 

Sedan senaste avstämningen 

De senaste dagarna har fokus helt legat på att sammanställa en redovisningsmodell 

innehållande relevant data för en månadsuppföljning för respektive avdelning. Modellen är 

väldigt generell. Den redovisas i form av två PowerPointsidor:   

1. En graf som visar antal order och orderrader som plockats under senaste månaden 

samt även hur många som plockats de månad för månad de senaste 12 månaderna. 

Dessutom anges i tabellform hur mycket som fakturerats för avdelningen samt hur 

många timmar som lagts på avdelningen de senaste månaden.  

2. Visar två olika grafer varav den första hur många order och orderrader som har 

plockats per timma de senaste 12 månaderna. Den andra hur mycket som fakturerats 

de senaste 12 månaderna. Båda graferna särredovisar varje månad.  

Utöver dessa två sidor har två förslag lagts fram som endast berör E-handelslagret.  

3. Redovisar tre grafer och en tabell. Tabellen redovisar vilken tid som lagts i lagret på 

olika delar, samt hur många order och orderrader som levererats. Graferna redovisar, 

verkningsgrad månadsvis de senaste 12 månaderna, fördelning mellan kunder den 

senaste månaden och snittantalet order som plockats respektive dag på veckobasis. 

4. Presenterar ett förslag på veckouppdatering som är intressant när man vill styra den 

dagliga verksamheten i E-handelslagret. En tabell som visar senaste veckans tid som 

lagts i lagret på olika delar, samt hur många order och orderrader som levererats. Samt 

en graf där man kan följa verkningsgraden de senaste fem veckorna och en där man 

kan se beläggningen dag för dag den senaste veckan.   

Feedback på modellen 

Handledare och elev diskuterade de redovisade förslaget och justerade några parametrar 

framför allt på de två generella sidorna. Dessa förändringar åtgärdades omgående.  

 

Inför nästa vecka 

Fokus kommer att behöva ligga på att fortsätta utveckla modellen. 

1. Nästa steg vidare är att gå igenom förslaget med VD och se om justeringar krävs 

ytterligare.  

2. När man är nöjd bör sedan en modell tas fram med en presentation som är fullständig 

och täcker alla delar av företagets avdelningar.  
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Utvärdering av mätningarna 22020420 

Deltagare, Josef Marklund, VD 

 

Sedan senaste avstämningen 

Idag har mallen presenterats för VD. Gensvaret var i stort sett positiv.  

 

Feedback på modellen 

Ytterligare en förändring föreslogs. Vilken innebär att man ska ändra tidsrapporteringen och 

rapportera tiden på följande sätt. Totaltid-inleverans-övrig debet.- övrig ej debet. = plocktid. 

Detta ger ett annat utfall på verkningsgraden viket ger en verkligare bild av den. Data ska 

sammanställas som förslaget visar i ett excell-dokument och grafer presenteras på power 

point. Mallen ska sedan färdigställas och omfatta E-handelslagret och ”Tryck”  

När mallen är klar skall en implementeringsplan skrivas. 

 

Till nästa gång.  

Gör färdigt mallen 

Skriv implementeringsplanen.  
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BILAGA 3 Exempel på excell data 

Tabell 11 till 15 visar på kvalitén på det dataunderlag som ligger till grunden för studien. 

 

Tabell 11: Underlaget för tidsrapportering av inleverans februari månad 

 
 

Tabell 12: Sammanställer den total tid som företagets personal lagt på respektive avdelning, 

fördelat på veckor. 

 
 

 

Godsägare Titel Utförandedag Fakturadatum Från Till KommentarAntal Enhet

Receiving hourly 2022-02-01 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,3 t

Receiving hourly 2022-02-01 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,3 t

Receiving hourly 2022-02-03 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 5 t

Receiving hourly 2022-02-07 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-07 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,15 t

Receiving hourly 2022-02-07 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-07 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,5 t

Receiving hourly 2022-02-09 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 2,75 t

Receiving hourly 2022-02-10 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-10 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 1,5 t

Receiving hourly 2022-02-11 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-11 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,5 t

Receiving hourly 2022-02-11 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,75 t

Receiving hourly 2022-02-11 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,4 t

Receiving hourly 2022-02-11 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,15 t

Receiving hourly 2022-02-11 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,35 t

Receiving hourly 2022-02-14 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-14 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,15 t

Receiving hourly 2022-02-14 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,35 t

Receiving hourly 2022-02-16 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,35 t

Receiving hourly 2022-02-16 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-18 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,5 t

Receiving hourly 2022-02-18 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 Shipping a return label to customer0,25 t

Receiving hourly 2022-02-21 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 Incorrect delivery 0,5 t

Receiving hourly 2022-02-21 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,35 t

Receiving hourly 2022-02-21 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-22 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-25 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-25 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,25 t

Receiving hourly 2022-02-25 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,35 t

Receiving hourly 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 0,15 t

18,1

Timfördelning tid

Team v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11

Team 1 131 104 129 160 144 83 140 102 91 118 152

Team 2 44 61 61 60 40 61 60 58 61 58 52

Team 3 13 20 20 20 2 12 19 19 20 8 17

Team 4 26 31 51 52 34 48 42 79 27 8 40

Team 5 56 49 61 123 126 120 146 124 108 117 142

Team 6 7 60 35 64 50 51 44 51 35 75 67

Team 7 34 64 102 60 64 66 63 60 71 70 66

Team 8 51 63 46 70 47 69 63 53 54 68 85

Team 9 78 96 96 120 72 84 112 95 70 74 96

Team 10 59 77 81 42 76 77 76 108 74 137 79

Team 11 189 279 152 203 266 300 240 308 296 328 287

Team 12 57 99 115 104 127 111 111 74 131 24 124
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Tabell 13: Uppföljning av totalt antal timmar fakturerade per avdelning 

 
 

Tabell 14: Exempel på dokument i vilken företagets ekonomiska data sammanställs 

 
 

  

Fakturering/tim 2022 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Team 1 552,8 458,4

Team 2 234 223,2

Team 3 73,4 55,6

Team 4 166,8 201,6

Team 5 314 512,4

Team 6 176 193

Team 7 272,8 254,4

Team 8 239 233,4

Team 9 404,4 362,6

Team 10 274,2 336,6

Team 11 876 1120

Team 12 400,4 423,8

Team 13 24 0

2021 Fakturerat Timmar Fakt/tim Fakturerat Timmar Fakt/tim

Januari #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Februari #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Mars #DIVISION/0! #DIVISION/0!

April #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Maj #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Juni #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Juli #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Augusti #DIVISION/0! #DIVISION/0!

September #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Oktober #DIVISION/0! #DIVISION/0!

November #DIVISION/0! #DIVISION/0!

December #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Januari 2022 #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Team 1 Team 2
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Tabell 15: Antal order per dag på det studerade lagret 

 
  

Datum

Antal ordrar 

Plockdatum totalt

Antal orderrader 

Plockdatum totalt

2022-02-01 59 131

2022-02-02 41 71

2022-02-03 39 59

2022-02-04 72 132

2022-02-05 0 0

2022-02-06 0 0

2022-02-07 114 279

2022-02-08 44 102

2022-02-09 41 117

2022-02-10 42 101

2022-02-11 28 74

2022-02-12 0 0

2022-02-13 0 0

2022-02-14 99 231

2022-02-15 25 56

2022-02-16 34 62

2022-02-17 39 107

2022-02-18 21 36

2022-02-19 0 0

2022-02-20 0 0

2022-02-21 73 179

2022-02-22 23 43

2022-02-23 20 58

2022-02-24 33 80

2022-02-25 24 65

2022-02-26 0 0

2022-02-27 0 0

2022-02-28 126 271

Summa 997 2254
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BILAGA 4 Mallar för projektverktyg 

Målformulering  

När arbetet med implementering initieras bör en målformulering skrivas likt tabell 16. Detta 

för att kunna avgöra vad projektet innefattar, vilka resurser som behöver tilldelas projektet, 

hur man vet att det utvecklas och blir klart samt när det är klart. Med fördel använder man 

konceptet ”SMART” (Tonnquist, 2018), som ram vid formuleringen. 

 

Tabell 16:Mall för målformulering vid initieringsfasen av projekt enligt modellen 
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Rollfördelning  

Genom att fördela roller och ansvar, likt tabell 17, inför arbetet med ett projekt tydliggör man 

vem som ska göra vad vilket ger en struktur och motverkar missförstånd. 

 

Tabell 17: Mall för rollfördelning vid initieringsfasen av projekt enligt modellen 
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Kommunikationsplan 

Vid genomförandet av implementering behöver projektet kommuniceras. Olika grupper av 

medarbetare har olika frågor och behöver olika mycket information. Olika meddelanden 

behöver ha olika avsändare, exempelvis då viss kommunikation kräver tyngd från en 

projektägare. Se tabell 18 för mall. 

 

Tabell 18:Mall för kommunikationsplan vid initieringsfasen av projekt enligt modellen 
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Riskbedömning  

Riskbedömningen utifrån tabell 19, anger vilken risk, sannolikhet för att den inträffar 1-5, 

konsekvensens storlek 1-5. Sannolikhet och konsekvens multipliceras till ett riskvärde. Den 

risken med högst riskvärde borde få högst prioritet genom en förebyggande riskåtgärd 

 

Tabell 19: Mall för riskbedömning vid initieringsfasen av projekt enligt modellen 
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BILAGA 5 Ifyllda mallar för implementeringsplan 

Beskrivning av de olika roller, ansvarsområden samt kunskapskrav en implementering av 

mätmodellen förväntas kräva. Tabell 20 erbjuder en delvis förifylld version ämnat för det 

studerade företaget. 

 

Tabell 20: Förslag till rollfördelning vid initieringsfasen av implementeringsprojekt enligt 

modellen 
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Kommunikationsplan 

Vid genomförandet av implementering behöver projektet kommuniceras. Olika grupper av 

medarbetare har olika frågor och behöver olika mycket information. Tabell 21 är ett förslag på 

ansvarsfördelning för kommunikation av projektet.  

 

Tabell 21: Förslag till kommunikationsplan vid initieringsfasen av implementeringsprojekt 

enligt modellen 
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Genomförandeplan per avdelning  

Tabell 22 innehåller aktiviteter som bör genomföras på respektive avdelning där mätning ska 

initieras. Planen är en prioriterad aktivitetslista som datumsätts av projektledare vid planering 

av genomförande på respektive avdelning.   

 

Tabell 22: Förslag till aktivitetslista vid initieringsfasen av implementeringsprojekt enligt 

modellen 
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Riskbedömning av implementering 

Med miniriskmetoden ämnar författaren belysa de risker som anses mest överhängande vid 

implementering av den beskrivna modellen. Riskbedömningen enligt tabell 23 anger vilken 

risk, sannolikhet för att den inträffar 1-5, konsekvensens storlek 1-5, risktal, samt förslag på 

åtgärd. Den risk med högst risktal är den risk som borde få högsta prioritet.  

 

Tabell 23: Förslag till riskbedömning vid initieringsfasen av implementeringsprojekt enligt 

modellen 
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BILAGA 6 Teoretisk bakgrund till projektledning  

Boken Projektledning, av Bo Tonnquist (2018), är en ingående beskrivning av projekt som 

metodik. Syftet med projekt är att genom en tvärfunktionell genomföra någon form av 

förändring. Boken utgår ifrån en ”generell projektmodell” figur 4, som man menar är 

applicerbar på alla organisationer. Projektmodellen delas in i sex olika faser, idé, förstudie, 

planering, genomförande, avslut och effekt. Vid genomförande av projekt lyfter Tonnquist 

flertalet aspekter som skapar struktur och tydlighet kring arbetet. Bland annat, beslutspunkter, 

målformulering, rollfördelning, kommunikationsplan, aktivitetslista och riskbedömning.  

 
Figur 15: Projektmodell enligt Tonnquist (2018) 

 

Beslutspunkter 

Beslutspunkter (Tonnquist, 2018, s. 30) avgränsar projektmodellens olika faser och fungerar 

som grindar mellan de olika faserna. För att övergå ifrån en fas till en annan måste de krav 

ställda på den specifika beslutspunkten uppfyllas. Projektägaren avgör huruvida man vill gå 

vidare till nästa fas, ändra eller komplettera, stoppa projektet tillfälligt eller avsluta projektet 

helt.  

 

Målformulering  

Målformuleringen är viktig då den ger en samlande bild kring önskad effekt och omfattning 

av projektet. (Tonnquist, 2018, s. 74) Den är en förutsättning för att intressenterna sak ha 

liknande förväntningar på projektet samt för att kunna avgöra huruvida projektet kan ansens 

klart. Målformuleringen bör uppfylla fem krav som omfattas av konceptet SMART. Det vill 

säga, specifikt, mätbart, accepterat, realiserbart och tidsatt.  

 

Rollfördelning 

Projekt ska organiseras så att deltagare tydligt vet vem som är ansvarig samt vilka 

befogenheter som olika deltagare har. (Tonnquist, 2018) Det finns anger tre olika typer av 

roller, projektägare vars uppgift är att styra och övervaka, projektledaren leder och organiserar 

det dagliga arbetet samt projektgruppen som utför projektet.  

 

Kommunikationsplan  

Genom att skapa en kommunikationsplan tydliggör man vem som har ansvar att kommunicera 

viktiga delar rörande projektet, vad hen ska kommunicera samt vem den tänkta mottagaren är 

för respektive budskap. (Tonnquist, 2018, s. 141) 

 

Aktivitetslista  

Syftet är att synkronisera deltagare i ett projekt. (Tonnquist, 2018, ss. 177-178) Detta görs 

genom att utgå ifrån en aktivitetslista, innefattande alla det aktiviteter som behöver äga rum 
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för projektets uppfyllnad. Dessa aktiviteter ordnas i en aktivitetsplan vars ordning beror på 

den grad de olika aktiviteterna är beroende av varandra.  

 

Riskbedömning  

Med riskbedömning vill man utvärdera sannolikheten och konsekvensen av potentiella 

riskhändelser. (Tonnquist, 2018, s. 234) Miniriskmetoden är en metod för denna typ av analys 

som genom att multiplicera ett värde för sannolikhet med ett värde för konsekvens ger ett 

riskvärde. Förebyggande åtgärder bör först sättas in för de risker med högst riskvärde. 
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