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Summary  
 
Many Companies focus on their core business in order to increase their 
competitiveness. Non-core functions are outsourced to third party companies. 
However, the result of doing so is an increased flow of material and information 
between the companies, which in turn leads to more complex processes. In order to 
achieve better utilization of resources, shorter lead times and more reliable 
information, companies should try to render these processes more efficient. It is 
important that companies not only concentrate on their internal business processes, 
but also focus on making their inter-organisational processes more effective. This 
leads to a better understanding of the activities performed in the supply chain, which 
might initiate a better collaboration between the companies. 
 
By measuring their processes, companies can obtain a better foundation for decision-
making before introducing different improvement programs, which can make the 
processes more stable. When measuring inter-organisational processes, key 
performance indicators within customer service are most useful to evaluate 
subcontractors. At the same time it gives an indication of how well companies are 
performing in the supply chain. 
 
On the basis of this reasoning we have formulated our question at issue for this essay: 
How can the flow of material and information between SKF and their subcontractor 
Alfa be improved, in order to enhance the delivery dependability and on-time 
deliveries of the latter? 
 
We have performed a case study at SKF and one of their subcontractors, Alfa, in 
order to analyze the flow of material and information between them. The aim of this 
essay is to give recommendations for improvement based on theory discussing how 
processes in supply chains can be made more effective. We consider this can be done 
by the following actions: simplifying activities, communicating and automating the 
exchange of information, redistributing different activities between companies and by 
synchronizing resources and material flow in the entire supply chain. We have chosen 
the systematic approach of DMAIC to support our work. DMAIC is a part of the Six 
Sigma methodology, which is already familiar to SKF. 
 
Based on the process mapping and measuring of the material, information and cash 
flow, we have come to the conclusion that SKF and Alfa can make their processes 
more efficient by redistributing the different activities between them, and by creating 
better routines and thereby achieving better collaboration. In order to achieve better 
synchronization of the material flow, it is our conclusion that SKF should reduce the 
different priority changes in the sequence list and also minimize split deliveries, 
which occur and affect on-time delivery. This is possible if SKF sticks to the delivery 
agreements. We believe that that using barcodes will be a good method for 
communication, which can improve material handling at both companies. For 
invoices we believe that transfer by EDI would eliminate much of the manual 
handling that occur when registering the invoices. By implementing the proposals we 
suggest, the subcontractor’s delivery dependability should improve and on-time 
deliveries increase. 
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Sammanfattning 
 
Allt fler företag fokuserar på sin kärnverksamhet och lägger ut olika funktioner på 
andra företag, för att därigenom öka sin konkurrenskraft. Detta har medfört att 
material- och informationsflödena har ökat företagen emellan, vilket i sin tur innebär 
att processerna har blivit mer komplexa. Därför väljer många företag att effektivisera 
dessa flöden, exempelvis för att uppnå: bättre utnyttjande av resurser, kortare ledtider 
samt mer korrekt och mer tillförlitlig information för att bättre kunna planera sin 
verksamhet. Det är viktigt att företagen inte enbart fokuserar sig på sina egna 
processer utan även fokuserar sina effektiviseringsinsatser på interorganisatoriska 
processer, vilket leder till att företagen får en bättre förståelse för de aktiviteter som 
utförs hos företagen i försörjningskedjan och därmed uppnå ett bättre samarbete. 
 
Genom att utföra mätningar på sina processer kan företagen erhålla bättre 
beslutsunderlag för att införa olika förbättringsförslag, vilka gör att processen blir mer 
stabil. För mätning av interorganisatoriska processer är nyckeltalen inom leverans-
service de mest användbara för att kunna utvärdera sina underleverantörer samtidigt 
som det ger ett mått på hur bra företagen presterar i försörjningskedjan. 
 
Utifrån detta resonemang har vi valt att ställa vår problemfråga:  
Hur kan material- och informationsflödet förbättras mellan SKF och deras 
legoleverantör Alfa, för att höja dennes leveranssäkerhet och leveransprecision? 
 
Vi har valt att studera material- och informationsflödet mellan företaget SKF och 
deras legoleverantör, Alfa, genom att utföra en fallstudie. Syftet med uppsatsen är att 
ta fram förbättringsförslag utifrån den teori som behandlar hur interorganisatoriska 
processer kan effektiviseras, vilket vi anser kan utföras med hjälp av följande 
åtgärder: förenkla aktiviteter, kommunicera och automatisera informationsutbytet, 
omfördela de olika aktiviteterna mellan företagen samt synkronisera företagens 
resurser och materialflöden i försörjningskedjan. Som stöd under arbetet har vi valt att 
använda oss av en systematisk arbetsmetodik inom Sex Sigma som benämns DMAIC 
och som är en bekant arbetsmetodik på SKF. 
 
Med hjälp av processkartläggning och mätning av material- och informationsflödet 
har vi har kommit fram till att SKF och Alfa kan effektivisera sina processer genom 
att omfördela de olika aktiviteterna mellan företagen, skapa bättre rutiner och därmed 
uppnå ett bättre samarbete. För att uppnå en bättre synkronisering av materialflödet är 
vår slutsats att SKF skall reducera de olika omprioriteringar och delleveranser som 
uppstår och som påverkar leveransprecisionen. Detta blir möjligt genom att SKF 
håller de leveransavtal som slutits. Vi anser att streckkoder är en bra 
kommunikationsmetod för att förbättra materialhanteringen hos båda fallföretagen, 
eftersom streckkoder kan eliminera den manuella hanteringen av det administrativa 
arbetet. För fakturor anser vi att överföring via EDI skulle eliminera mycket av den 
manuella hanteringen som sker vid registrering av fakturorna. Genom införande av de 
åtgärder vi föreslår, skulle legoleverantörens leveranssäkerhet och leveransprecision 
höjas. 
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Förord 
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ORDLISTA 
 
Godsmottagningsnummer (GMN) Ett nummer som SKF’s affärssystem 

genererar vid inrapportering av 
inkommande gods. 

 
Hållare Lagerkomponent som håller rullarna på 

plats i rullagret, se bilaga 1. 
 
MCSS-systemet Är ett planeringsverktyg över ingående 

komponenter. Systemet innehåller bland 
annat operationsregister, 
förrådsinformation och 
produktstrukturer. 

 
P-nummer Inköpsordernummer som skapas i SKF’s 

affärssystem i samband med när 
inköpsorder genereras till leverantör. 

 
Pallflagga Kan vara adresslapp eller 

informationslapp som sitter på pallarna 
som skickas mellan SKF och Alfa. 

 
Rullar En komponent del i rullagret.  
 
T-nummer Tillverkningsordernummer. 
 
Terminal och Transport (T & T) Godsmottagningsenhet som ligger i 

anslutning till hållarfabriken. 
  
Tranemolinen En kanal på hållarfabriken. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en beskrivning av det problemområde vi valt och som har lett fram 
till vår problemformulering. Denna ligger till grund för det fortsatta arbetet med 
uppsatsen. Syftet med uppsatsen och de avgränsningar som har gjorts kommer också 
att tas upp i detta kapitel. 

1.1 Problembakgrund 

För många organisationer måste ett ständigt arbete pågå för att förbättra sina processer 
och kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Processerna måste bli mer 
tillförlitliga, tidseffektiva och kvalitetsinriktade inom företagen. Idag finns det ett 
flertal koncept som företagen utnyttja för att förbättra sina processer och därmed 
uppnå sina uppsatta mål. Total Quality Management, Sex Sigma, Total Productive 
Maintenance, Lean Manufacturing och Just In Time är bara några av de koncept som 
företagen kan använda sig av (Sörqvist, 2004 & Sandholm, 2001). För att kunna göra 
förbättringar i processerna måste dessa beskrivas, analyseras och förstås i sin helhet 
och kravet på en process är att den ska ha en tydlig start- och slutpunkt, vara planerad 
och repetitiv samt att processen innehåller flera aktiviteter, såväl administrativa och 
operativa (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2003).  
  
Många gånger är processerna tvärorganisatoriska och komplexa vilket betyder att 
processen involverar flera avdelningar eller organisationer. Anledningen till att 
processer alltmer korsar företagsgränser är att många företag lägger ut delar av sin 
verksamhet till andra företag, på grund av att företagen vill fokusera på sin 
kärnkompetens för att på så sätt höja sin effektivitet (Mattsson, 2002).  
 
När ett företag väljer att lägga ut delar av sin verksamhet till andra företag leder detta 
till att material- och informationsflödet ökar mellan företagen, jämfört med om 
företaget hade behållit tillverkningen eller bearbetning i sina egna lokaler. 
Informationsutbyte i form av exempelvis order, orderbekräftelse, transportdokument 
och faktura är olika transaktioner som kommer att öka. När tillverkningen läggs ut till 
extern part ökar även antalet aktiviteter i materialflödet, och några exempel på dessa 
kan vara kontrollaktiviteter, packnings-/uppackningsaktivitet samt ompaketering av 
det inkomna godset (Mattsson, 2002).   
  
De ökade transaktionerna i material- och informationsflödet kan leda till onödiga 
kostnader, ineffektivitet, missnöjda kunder och oklara ansvarsgränser. Några viktiga 
orsaker till dessa problem är informations- och kommunikationsbrister mellan 
företagen (Mattsson, 2002). 
 

För att uppnå effektiva materialflöden vid outsourcing är det mycket viktigt att 
kommunikationen fungerar, att informationen är tillförlitlig samt att företagen har 
förståelse för varandras processer när transaktionerna ökar. Genom att erhålla en mer 
tillförlitlig process måste företagen förstå hur flödet ser ut i dagsläget, vilket kan göras 
genom att kartlägga sina processer (Mattsson, 2002). För att företag ska kunna få 
kunskap och förståelse om sina processer måste företagen mäta dem. Syftet med 
mätningen är att problemen identifieras och ger underlag till att sätta in åtgärder för 
att nå de mål som företagen har satt upp. Mätningen ligger sedan till grund för varje 
effektivisering och utveckling av processen (Ljungberg & Larsson, 2001). För 
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mätning av processer som korsar företagsgränser och dess effektivitet är de olika 
leveransserviceelementen, såsom leveransprecision och leveranssäkerhet, värdefulla 
nyckeltal som visar hur bra dessa processer är samt att de ger underlag för utvärdering 
av leverantörens prestationer. Efter att både processkartläggning och mätningar är 
utförda, börjar arbetet med att utveckla och effektivisera processerna som driver 
material- och informationsflödet genom företaget samt i de kedjor som företaget 
samverkar i. Fokus ska inte enbart ligga på effektivisering av företagets interna 
processer, utan företagen måste även fokusera sina effektiviseringsinsatser på 
interorganisatoriska processer. När nya system och rutiner ska utvecklas är det viktigt 
att ta hänsyn på vad det får för effekter hos sina kunder och leverantörer. Därmed 
uppnås ett bättre samarbete och en effektivare försörjningskedja tillsammans med de 
andra företagen i försörjningskedjan (Mattsson, 2002). 

 
Det finns även ett flertal IT-verktyg som är möjliga att använda för att effektivisera 
kommunikationen och överföring av information mellan företagen i försörjnings-
kedjorna (Mattsson, 2002). Kan företagen komma till rätta med de identifierade 
problemen leder detta till att processerna blir mer effektiva och därmed möjliggörs det 
att leverantören kan leverera rätt produkt, i rätt kvantitet och i rätt tid, därmed kan 
leverantören hålla sina leveranstider som utlovats (Aronsson et al. 2003). 
 
Utifrån ovanstående problematisering med ökade transaktioner samt att 
kommunikation och informationsutbytet blir av stor vikt när företagen lägger ut delar 
av sin verksamhet, har vi valt att titta på en tvärorganisatoriskprocess mellan SKF 
Göteborg och en av deras legoleverantörer, som fortsättningsvis kommer att 
benämnas Alfa. Några frågor vi funderar på är: Hur fungerar kommunikationen och 
informationsutbytet mellan SKF och Alfa? Hur ser material- och informationsflödet ut 
mellan SKF och Alfa? 
 
SKF är idag världsledande inom lager och tätningar. I Göteborg finns det fem 
tillverkningsfabriker och tre godsmottagningar. Detta examensarbete kommer att 
utföras i en av deras tillverkningsfabriker samt godsmottagning, hållarfabriken 
respektive Terminal och Transport (T & T), samt hos Alfa. SKF Göteborg anlitar idag 
en legoleverantör, Alfa, för att utföra en del av bearbetningen för en viss typ av 
hållare och rullar. Bearbetningsprocessen som utförs av Alfa är en härdningsprocess. 
Godsmottagningen, T & T, lagerhåller bland annat hållarfabrikens härdade hållare 
samt andra fabrikers rullar. Hållarfabriken upplever idag att leveranserna från Alfa 
inte är helt perfekta, en orsak till detta anses vara att kommunikationen och 
informationsutbytet är bristfälligt såsom fraktsedlar, följesedlar och fakturor, vilket då 
skapar mer arbete hos båda företagen. 
 

1.2 Problemformulering 

Utifrån den beskrivning som gjorts i problembakgrunden leder detta till vår 
problemformulering: 
 
Hur kan material- och informationsflödet förbättras mellan SKF och deras 
legoleverantör Alfa, för att höja dennes leveranssäkerhet och leveransprecision? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie kartlägga och mäta ett material- och 
informationsflöde mellan SKF och Alfa och med hjälp av denna kunskap ge 
förbättringsförslag för att höja leveranssäkerhet och leveransprecision.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att beskriva hur olika förbättringsförslag ska implementeras, 
och därmed kommer det inte heller att göras några ekonomiska analyser på de olika 
förbättringsförslagen. Undersökningen skall enbart beskriva flödet av hållare och ej 
rullar. Processkartläggningen kommer inte att innefatta hållarfabrikens kunder, det 
vill säga slutmontering av lagret eller hållarens tillverkningsprocess hos varken SKF 
eller Alfa. Processen startar vid packning av hållarna som skall transporteras till Alfa 
och slutar vid inrapportering av pallar på T & T samt betalning av faktura. 
Kartläggning kommer även att utföras på en stödprocess på grund av att mycket av 
den information som de övriga delprocesserna behöver initieras i denna process. 
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2 Metod 
Vid val av metod har vi utgått från de metoder som vi ansåg vara väsentliga för vår 
uppsats. Valet av metodansats har gjorts utifrån det problem som diskuterades i 
tidigare kapitel. I detta kapitel beskrivs kvalitativ och kvantitativ metod, fallstudie, 
olika datainsamlingsmetoder, källkritik samt även trovärdigheten genom begreppen 
validitet och reliabilitet. I de olika avsnitten beskrivs även de val vi har gjort och 
motiveringar till dessa samt vårt tillvägagångssätt för denna uppsats. En beskrivning 
av de olika faserna som har legat till stöd för uppsatsen är Sex Sigma- metodiken 
DMAIC tas även upp i detta kapitel. 

2.1 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

Inom samhällsvetenskapen finns två olika angreppssätt för att metodiskt utforska ett 
problem och därmed få ny kunskap om det specifika området. De två metoderna är 
kvantitativ och kvalitativ, vilken metod som väljs avgörs utifrån hur den inhämtade 
informationen bearbetas och analyseras samt hur det specifika problemet är utformat 
(Patel & Davidson, 1994).  
 
Den kvantitativa metoden är bra att använda vid en relativt klar problemformulering 
och avser komma fram till svaret på problemet via att förstå och tolka frågor. 
Metoden har jämfört med den kvalitativa metoden en klarare start- och slutpunkt samt 
att arbetsgången är tydligare med ett bestämt antal deltagare (företag), vilket gör det 
enklare att avgränsa undersökningen (Jacobsen, 2002). Vidare skriver Holme och 
Solvang (1997) att statistiska mätmetoder har en viktig roll när den insamlade 
information skall analyseras.  
 
Syftet med den kvalitativa metoden är att få en förståelse för det insamlade materialet. 
Materialet undersöks, för att därefter kunna testa informationens giltighet i allmänhet 
och därigenom få en djupare förståelse och kunskap om det problem som studeras. 
Allteftersom undersökningen fortgår vidareutvecklas frågeställningen som inte är 
färdigformulerad vid undersökningens början (Holme & Solvang, 1997). Den 
kvalitativa metoden kännetecknas av verbala formuleringar, skrivna eller talade. De 
olika metoderna behöver inte vara helt oförenliga med varandra, det vill säga att den 
kvalitativa metoden kan ha inslag av statistiskt analysmaterial och den kvantitativa 
metoden kan ha inslag av verbala analyser (Backman, 1998).  
 
För denna uppsats har vi valt den kvalitativa metoden för att få en bättre förståelse för 
den process som skall kartläggas.  För att få en ökad förståelse av de aktiviteter som 
finns i processen anser vi att insamling av verbal information kommer att vara den 
bästa metoden. Ett annat motiv till valet av kvalitativ metod är att vi anser att det 
skulle bli svårare att få en djupare förståelse om en process mellan två parter vid 
användning av den kvantitativa metoden. Detta på grund av att varje process inom ett 
företag är situationsanpassad. Det kommer att förekomma inslag av den kvantitativa 
metoden där vi har som syfte att mäta leveransprecisionen och leveranssäkerheten på 
processen för att få en tydligare bild av hur situationen ser ut. 
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2.2 Fallstudie 

Den kvalitativa metoden har ett samband med fallstudier som inslag i 
forskningsarbetet. Fallstudier är ofta lämpliga då det rör sig om att studera processer 
eller förändringar genom att undersökningen fokuseras på ett avgränsat objekt, vilket 
kan vara en organisation, en individ eller en situation. Målet med en fallstudie är att 
beskriva, förstå och förklara undersökningen av det problemområde som väljs (Patel 
& Davidson, 1994). Vi har valt att använda oss av fallstudie eftersom vi är 
intresserade av att göra en djupare studie av en process inom och i gränssnittet mellan 
två företag. Fallstudien möjliggör att vi kan inhämta data och kartlägga processens 
material- och informationsflöde som det ser ut i dagsläget. Därmed kommer vi att 
bättre kunna analysera processen, komma med förbättringsförslag samt ta fram 
orsak/verkan-diagram. En fördel med fallstudie är enligt Ejvegård (2002), att 
problemformuleringen kan skjutas upp till ett senare skede i arbetet, orsaken är att det 
kan vara svårt i början att ha klara frågor eller hypoteser att utgå ifrån samt att det ger 
en bra möjlighet att avgränsa problemområdet. Tack vare detta ger det oss 
möjligheten att kunna studera företagens processer samt fånga upp hur problemet kan 
identifieras och därefter forma problemformuleringen på ett intressant sätt. 
 

2.3 Datainsamling 

Det finns två typer av datainsamlingsmetoder som kan användas vid empiriska 
undersökningar, primär- och sekundärdata. Primärdata innebär insamling av ny 
information direkt från individer eller grupper av individer, genom att använda sig av 
enkät, intervju eller observation (Jacobsen, 2002). Vi har valt att samla information 
med hjälp av intervjuer och observationer då det inte finns någon dokumentation om 
den process som vi skall kartlägga. När det gäller enkäter kommer vi att välja bort 
denna insamlingsmetod på grund av att vi anser att metoden ger oss begränsad 
information om processen. Anledningen är att vi inte vet på förhand vilka aktiviteter 
som ingår i den process som skall undersökas, vilket gör att det blir svårt för oss att 
ställa rätt frågor och även för de anställda att besvara frågorna på ett rättvisande sätt, 
det vill säga det finns inga möjligheter till följdfrågor. Likaså kommer vi att välja bort 
metoden ostrukturerade enkäter eftersom vi anser att metoden kan ge oss ett 
omfattande arbete, med avseende på att analysera och utvärdera respondenternas 
kommentarer. Den andra typen av datainsamling är att använda sig av så kallad 
andrahandsdata, sekundärdata. Detta är information som har samlats in av andra för 
ett annat ändamål, som till exempel tidningsartiklar, böcker, budgetar och statistik 
med mera. Andra nyare informationskällor är framförallt Internet (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Vi kommer att under arbetets gång få tillgång till statistiskt material i 
båda företagens affärssystem. 

2.3.1 Observationer 
Observation används ofta för att studera hur individer beter sig vid olika situationer. 
Detta kan dokumenteras med hjälp av egna anteckningar eller formulär. I vissa fall 
kan videoupptagning vara aktuellt för att verkligen fånga upp vad som sker. Det finns 
två olika sätt att studera hur en eller flera individer agerar, dold eller öppen, den 
senare kan vara en risk då de som blir observerade uppträder annorlunda när de vet att 
de blir observerade (Jacobsen, 2002 & Halvorsen, 1992). Den dolda kan vara ett etiskt 
problem, då det inte är rätt att undersöka individer utan deras samtycke. Fördelen är 
dock att individernas beteende inte påverkas av forskarnas närvaro (Jacobsen, 2002).  
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Under kartläggningen kommer vi att använda oss av öppna observationer då vi anser 
att denna metod är ett bra sätt att se hur de anställda utför sina arbetsuppgifter, samt 
att observationer är ett bra komplement till intervjuer för att få en tydlig bild av 
material- och informationsflödet. Det finns dock en risk vid användandet av öppna 
observationer där de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter annorlunda jämfört med 
när de inte är observerade. Det finns ett flertal orsaker till detta, en orsak är att de 
anställda vill prestera bättre än vanligt. Denna risk kommer vi att försöka minimera 
genom att de anställda som berörs av kartläggningen får information från sina 
produktionschefer om att vi skall undersöka processen. Vi kommer även att förklara 
syftet med kartläggningen efter att vi observerat och ställt frågor till vederbörande.  

2.3.2 Intervju 
Ett annat sätt för primärdatainsamling är att använda sig av intervjuer, vilket innebär 
att frågor ställs till respondenten eller genom en öppen dialog. Intervjuer brukar 
vanligtvis delas upp i strukturerad och ostrukturerad. Vid en strukturerad intervju 
innebär att frågor och dess följd har förberetts jämfört med en ostrukturerad intervju 
där frågorna ställs i en mer flexibel ordningsföljd utifrån den situation som råder 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har valt att använda oss både av strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer beroende på vilken typ av information som vi söker. För 
processkartläggningen kommer vi att använda oss av ostrukturerade intervjuer vilket 
ger oss en övergripande förståelse av processerna och dess funktion. Därefter kommer 
vi att komplettera dessa med ett strukturerat frågeformulär för att få en mer detaljerad 
bild av processen och som är till för att minimera risken att vi missar viktig 
information. Till vissa av intervjuerna kommer respondenten inte få ta del av de 
frågor som skall ställas när intervjun genomförs, då vi bedömer att frågorna är till för 
komplettering av vår kartläggning. Däremot har vi vid längre intervjuer valt att 
informera respondenten om frågeformulärets innehåll, på grund av att personerna 
eventuellt måste ta fram information till intervjutillfället. 

2.3.3 Litteraturstudie 
Vid insamling av sekundärdata används tidigare publicerad information som är 
relevant för studien. Syftet med en litteraturstudie är vanligtvis att ge en överblick av 
den litteratur som redan finns beskriven inom ett specifikt område (Jacobsen, 2002).  
Ett annat syfte är att få kunskap om det område som ska undersökas och där med vara 
till hjälp vid problemformuleringen. Vid datainsamling av stor kvantitet är det viktigt 
att vara kritisk till materialet samt vara noggrann med källans tillförlitlighet 
(Backman, 1998). Tyngdpunkten av kritisk källgranskning är att granska vilka fel 
källorna kan tänkas ha och därmed bör ett flertal källor användas för att få en mer 
rättvisande bild av sin litteraturstudie (Jacobsen, 2002). Vi har samlat in vår 
referensram för att få en ökad förståelse i det ämne som vi skall undersöka. De 
databaser som vi har sökt litteratur i var Högskolebibliotek i Skövde, Libris 
Nationella Bibliotekssystem, Lidköpings Stadsbibliotek, Skövdes Stadsbibliotek, 
Göteborgs Stadsbibliotek samt Internet. De sökord som använts i databaserna har 
varit, Sex Sigma, Six Sigma, processorientering, processkartläggning, nyckeltal, mått, 
process, försörjningskedja, process improvement, forskning, vetenskapsteorier, 
legoleverantör, subcontractor, metod och uppsats. 
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2.3.4 Källkritik 
Källkritik innebär att det material som samlas in ska bedömas, genom att rensa bort 
det som är dåligt och behålla det som är väsentligt. Syftet med källkritik är bland 
annat mäta om källan är relevant för den frågeställning som har satts upp (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). 
 
Vi kommer att kritiskt granska den information som vi kommer att samla in och som 
vi får ta del av genom att bedöma materialet om den är tillförlitlig att använda för 
uppsatsen samt se om det finns några skillnader i de teorierna som vi valt att använda 
oss av. Vi har varit noggranna med de källor som vi har använt oss genom att använda 
den senaste litteraturen med kända författare inom området. Orsaken till användandet 
av äldre litteratur är att nyare böcker har hänvisat till denna bok, därför har vi valt att i 
möjligaste mån använda oss av ursprungskällan för att undvika att få information som 
skulle vara manipulerad. Om det inte är möjligt kommer vi att använda oss av 
sekundärkällan, men det är viktigt att vara medveten att författaren till sekundärkällan 
kan ha tolkat primärkällan annorlunda än vad vi skulle ha gjort. Därmed anser vi att 
tillförlitligheten i källorna som har använts i uppsatsen speglas på ett trovärdigt sätt, 
vilket är viktigt för att analys och slutsatser ska ha relevans.  
 

2.4 Validitet och reliabilitet  

För att forskningsresultaten utav datainsamlingen ska ha ett vetenskapligt värde måste 
kraven på validitet och reliabilitet uppfyllas, dvs. mätinstrument, mått, test, 
parametrar samt olika undersökningsmetoder måste vara lämpliga och användbara på 
ett korrekt sätt (Ejvegård, 1996). Dessa två begrepp samt hur vi har gått tillväga för att 
uppnå detta beskrivs nedan. 

2.4.1 Validitet 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att verkligen mäta det som avses 
att mäta och inte något annat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Det finns två sätt 
att särskilja validitet på ett lämpligt sätt, yttre validitet och inre validitet. Den inre 
validiteten handlar om hur arbetet läggs upp, till exempel en fallstudie, och att det 
finns en koppling mellan teorin som tagits fram och empirin. Genom att ställa rätt 
frågor till rätt person kan den inre validiteten uppnås. Det finns ett flertal former av 
inre validitet och den enklaste formen kallas för ytvaliditet, vilket menas att det är 
validitet som upplevs omedelbart. Detta innebär att det görs en personlig bedömning 
om det finns en koppling eller inte mellan den insamlade teorin och empirin 
(Svenning, 1997).  
 
Den yttre validiteten handlar till skillnad från den inre validiteten om undersökningen 
som helhet, vilket avser att generella slutsatser kan dras antingen från ett mindre urval 
av en större population eller från en specifik studie till allmän teori. De slutsatser som 
dras för det första alternativet är utifrån det resultat undersökningen har gett från det 
mindre urvalet och som då gäller för hela populationen. Det kan vara svårt att uppnå 
den yttre validitet både för kvalitativa och kvantitativa studier, och anledningen till 
detta är att de frågor som ställs under en intervju kan vara missvisande. Detta medför 
att generella slutsatser inte kan dras på undersökningen (Svenning, 1997).  
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Till vårt examensarbete har vi fått tillgång till ett flertal kontaktpersoner, som är 
kunniga inom sitt område och som borde ha en god kännedom om de processer som 
vi ska kartlägga, vilket bör vara till en fördel för vårt arbete då vi kan vända oss till 
rätt person med de frågor som kommer att uppstå under arbetets gång. Dock finns det 
en risk att kontaktpersonerna inte är slumpmässigt utvalda vilket kan påverka 
resultatet. För att försöka undvika låg validitet har vi valt att göra intervjuer med flera 
personer för varje process, om anledningen är att få en tydligare och mer rättvisande 
bild över nuläget. Validiteten avgörs av hur korrekt de intervjuade svarat på frågorna 
och hur de verkligen har utfört sina arbetsuppgifter i varje process. Därför har vi valt 
att även observera efter intervjuerna för att säkerställa att beskrivningen på respektive 
delprocess från de intervjuade stämmer överens med verkligheten. Vi har även valt att 
låta de intervjuade granska det sammanställda materialet efter observation och 
intervju för att uppnå en så hög validitet som möjligt. De frågor som vi kommer att 
använda oss av efter processkartläggningen kommer inte lämnas in till vår handledare 
eller klasskamrater på Högskolan för granskning av frågornas relevans innan vi 
använder dem. Orsaken är att frågorna har ett kompletterande syfte samt att de kan 
vara komplexa och svåra att utvärdera för en utomstående. Risken finns ändå att 
frågorna inte är tillräckligt tydliga eller är för invecklade, vilket gör att respondenten 
misstolkar och ger otillräckliga svar. 

2.4.2 Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är förknippade med varandra, vilket gör att en 
studie/undersökning inte kan fokusera sig enbart på ett av begreppen. Reliabiliteten är 
ett viktigt begrepp för ett mätinstrument. Detta avser att varje mätning som utförs ska 
ge stabila och tillförlitliga resultat samt även mätningens tillvägagångssätt (Olsson & 
Sörensen, 2002). Det finns en regel för detta som lyder ”Hög reliabilitet är ingen 
garanti för hög validitet” (Patel & Davidson, 1994, sid. 85). Denna tumregel tolkas 
som att ett mätinstrument kan ge samma eller nästintill ett identiskt svar, utan att den 
mäter det som den ska, vilket på så vis leder till att den inte blir trovärdig. Genom 
kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av material kan en 
tillfredställande grad av validitet och reliabilitet uppnås (Holme & Solvang, 1997). 
 
För den övergripande processkartläggningen kommer intervju och observation att 
utföras vid samma tidpunkt och vid ett godkännande av processkartläggningen från 
berörda personer kan en komplettering av processkartläggningen uppstå. Detta medför 
att vi återigen kan observera individen och hur denne utför sitt arbete. En jämförelse 
kommer därefter att genomföras utifrån den tidigare intervjun för att kunna 
se/fastställa att denne inte har ändrat sitt arbetssätt, vilket möjliggör att vi kan nå en 
högre reliabilitet.  
 
Mätningarna som vi skall genomföra under uppsatsens gång kommer att utföras av 
personalen på de olika företagen och för att kunna kontrollera att mätningen utförs på 
det sätt som vi önskar har vi valt att göra stickkontroller. Detta för att minimera risken 
att skillnader eller missförstånd skall uppstå om flera skulle utföra mätningen. 
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Processkartläggning 
Kundfokus 
Faktabaserade beslut 

Nyckeltal i logistik 
Effektivisering av 
processer 

Sex Sigma – 
hur förbättra processer 

Teoretisk referensram Sex Sigma metodiken 

2.5 Vårt tillvägagångssätt samt kopplingen till Sex Sigma 

Vi vill i detta arbete utföra en processkartläggning samt mäta vissa faktorer i 
processen. En bra struktur för detta arbete erhålls i Sex Sigma och den systematiska 
arbetsmetodiken DMAIC som har tagits fram i detta koncept. Därför har vi valt att 
använda denna metodik, som även är välbekant för vårt fallföretag. 
 
Sex Sigma är ursprungligen ett förbättringskoncept för den tillverkande industrin och 
framförallt på produktionsprocesserna. Tanken är bland annat att minimera kvalitets-
fel och höja kundtillfredsställelsen. Förbättringarna baseras på fakta genom statistiska 
mätmetoder. I den litteratur som vi har haft tillgång till finns det väldigt lite beskrivet 
hur Sex Sigma kan användas i försörjningskedjor och på administrativa processer 
samt hur dessa kan effektiviseras. Den fokus som litteraturen och artiklarna har 
angående Sex Sigma i försörjningskedjor är på leveransprecision och lagernivåer 
mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan. Eftersom SKF använder sig av Sex 
Sigma i tillverkningsprocesserna och även planerar att använda Sex Sigma på 
administrativa processer, har vi valt att använda metodiken för att ta fram 
förbättringsförslag.  

Figur 1. Beskrivning av tillvägagångssättet för uppsatsen. Egen figur. 

Vårt tillvägagångssätt för denna uppsats finns beskrivet i figur 1. Arbetsgången i Sex 
Sigma börjar med kartläggning av processer, därefter tas mått och nyckeltal fram för 
att kunna basera sina beslut på fakta på de mätningar som görs och därmed uppnå 
större fokus på kundens krav och önskemål. Syftet är att använda Sex Sigma på en 
tvärorganisatorisk administrativ process genom att ha stöd av arbetsmetodiken 
DMAIC inom Sex Sigma samt de metodansatser som beskrivits i föregående text som 
vi anser vara väsentliga för denna uppsats. För effektivisering och mätning av 
processen kommer vi att använda oss av nyckeltal som teorin förespråkar när mätning 
ska genomföras mot en leverantör, samt av olika förbättringsförslag som beskrivs i 
kapitel 3.5. Resultatet från processkartläggningen och mätningarna ger oss stöd för 
vår slutsats på hur processen kan förbättras. För en närmare beskrivning av Sex Sigma 
och dess historia hänvisar vi till bilaga 2, där finns även konceptets uppbyggnad med 
dess roller inom organisationen inkluderade.  
 

2.6 DMAIC 

Den systematiska arbetsmetodiken inom Sex Sigma baseras på de fem faserna 
Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra, och benämns ofta som DMAIC. 
Denna fem-bokstavs-kombination kommer från engelskans motsvarande ord Define, 
Measure, Analyze, Improve och Control (Sörqvist, 2004). Arbetsmetodiken är till stöd 
för vår arbetsgång i uppsatsen och den visas i figur 2.  
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Figur 2. Sex Sigma metodiken. Fritt efter Magnusson et al.  2003, s.58. 

Det finns ett flertal kvalitetsverktyg inom Sex Sigma konceptet och vi kommer att 
välja de verktyg som vi anser bäst lämpade för vår uppsats. En mer utförligare 
beskrivning av de olika verktyg som vi valt erhålls i kapitel 2.6.2 och 2.6.3.  

2.6.1 Definiera 
 

Denna fas första uppgift är att välja ett förbättringsprojekt, vilket görs genom att 
identifiera en lämplig process eller produkt som är i behov av förbättring. Därefter är 
målet att definiera ett tydligt syfte för projektet, avgränsa projektets omfattning samt 
göra en kalkyl över hur stor kostnadsbesparingen kan tänkas bli (Sörqvist, 2004). Det 
sistnämnda är något som vi inte behandlar i uppsatsen, vilket nämns i avgränsningen. 
Syftet med uppsatsen är att ta fram förbättringsförslag åt SKF och Alfa för att 
säkerställa att processen blir mer pålitlig. 
 
Nästa steg är att ta fram grundproblemen på den process eller produkt som har valts 
att förbättras, vilket kan uppnås genom att få en klarare bild över nuläget med hjälp av 
en processkarta (Sörqvist, 2004). I den här fasen räcker det med att få en översiktlig 
kartläggning av processen eftersom syftet här är att få fram en tydlig start- och 
slutpunkt (Brassard, Finn, Ginn & Ritter, 2003). För att få fram en start- och slutpunkt 
samt avgränsa uppsatsens omfång kommer en översiktlig bild av processen att tas 
fram tillsammans med vår handledare på SKF, innan själva processkartläggningen 
genomförs. Därefter kommer en utförlig och detaljerad processkartläggning att 
utföras, tillvägagångssättet beskrivs i kommande stycken. 
 
Innan vi förklarar begreppet processkartläggning och dess tillvägagångssätt är det 
viktigt att kunna definiera ordet process, det vill säga vad är egentligen en process? 
Syftet med en process är att tillfredsställa kundbehov och beskrivs från att ett behov 
identifieras till att behovet blir tillfredsställt. Detta innebär att identifiering av en 
kundorder, de aktiviteter som initieras på grund av ett kundbehov samt kund-
tillfredställelsen är en helhetsbeskrivning av process. Ett typiskt kännetecken av en 
process är att den är repeterbar, kan samverka med andra processer samt skapar värde 
för en kund (Rentzhog, 1998, & Ljungberg & Larsson, 2001). Uppbyggnaden består 
av delprocesser som även kan brytas ner till aktiviteter, se figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra 

Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra 
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Figur 3. Process och delprocess.  (Ljungberg & Larsson, 2001, sid. 193) 

Kärnprocess identifieras som den högsta nivån och är därmed sammankopplad till 
organisationens kärnverksamhet. Denna typ av process benämns även som 
huvudprocess. Kärnprocessens två huvudsakliga syften är dels att skapa en 
helhetsförståelse för hur organisationens olika delar tillsammans utför företagets 
uppgifter. Det andra syftet som denna process ska uppfylla är att skapa förbättringar 
av kärnverksamheten samt skapa en struktur för kundorienterad ledning (Harrington, 
1991 & Rentzhog, 1998). Huvudprocessen för denna uppsats är en inköpsprocess av 
tjänst, där tjänsten är en härdningsprocess som utförs av legoleverantören, Alfa. Vi 
har valt att benämna vår huvudprocess till Tranemoprocessen eftersom vår uppgift är 
att undersöka Tranemolinens flöden. 
 
Delprocesser kan även benämnas som stödprocesser och ska vara logiskt relaterade 
till varandra. Syftet med delprocessen är att stödja kärnprocessen på ett så bra sätt 
som möjligt och är därmed inte direkt involverade i att uppfylla en organisations 
affärsidé (Ljungberg & Larsson, 2001). De delprocesser som inkluderas i 
huvudprocessen benämns i denna uppsats som, Tranemolinen, Terminal och 
Transport samt Härdprocessen, för en mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till 
empirikapitlet 4.2. Gällande delprocesser och stödprocesser har vi valt att skilja dessa 
två benämningar, i denna uppsats innebär stödprocess en process som stödjer 
delprocesserna. 
 
Aktiviteter, eller ledningsprocesser som de även kallas för, definieras som en grupp 
sammanhängande arbetsuppgifter och utförs i varje delprocess. Likaså innehåller 
aktiviteter en eller flera arbetsuppgifter, som är den lägsta nivån i processhierarkin. En 
arbetsuppgift utförs av en individ eller av en mindre grupp av individer (Rentzhog, 
1998). Då dessa punkter är mycket utförligt beskrivna hänvisar vi till de olika 
delprocesserna i empirikapitlet 4.2. 
 
Processkartläggning 
Genom processkartläggning uppnås en bättre förståelse över hur en organisations 
olika processer är relaterade till varandra och hur dessa tillsammans skapar värde för 
kunden. Kartläggningen baseras på vad som egentligen sker i verkligheten och inte 
vad som sker i teorin. Detta kan innebära att aktiviteter som inte finns dokumenterade 
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Behov      kund 
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blir reella. Fördelen med denna metod är bland annat att de anställda får en klarare 
bild över hur deras arbetsuppgifter påverkar kundens tillfredsställelse samt en 
helhetsbild över hur de olika avdelningarnas samverkan tillgodoser interna och 
externa kunders krav och önskemål (Rentzhog, 1998 & Ljungberg & Larsson, 2001). 
Olika krav kan till exempel vara: att leveranser och kommunikation sker i rätt tid och 
utan fel, att informationsöverföringen är korrekt och i rätt tid mellan interna 
aktiviteter och med leverantörer (Bjørnland, Persson & Virum, 2003). 
 
Syftet med processkartläggning är att synliggöra processer för att därefter kunna mäta, 
analysera och effektivisera. Det är dock viktigt att notera att kartläggningen i sig inte 
analyserar eller ger förbättringsförslag av processen utan däremot ger den en grund 
för att på ett lättare sätt kunna mäta och analysera processen (Ljungberg & Larsson, 
2001). 
 
Processkartläggningens tillvägagångssätt varierar från författare till författare men har 
trots detta en likartad 7-stegsbeskrivning. Beskrivningen är en blandning av 
författarnas tillvägagångssätt och är hämtade från Harrington (1991), Ljungberg & 
Larsson (2001) samt Harrison & van Hoek (2005). 
 

1. Skapa en arbetsgrupp. 
I detta steg är det viktigt att gruppen som utses är tvärfunktionell och att den 
innehåller representanter från de avdelningar i verksamheten som kommer att 
påverkas. Denna del av processens tillvägagångssätt kommer inte att göras 
under detta arbete, eftersom det är vi som har till uppgift att kartlägga 
processen. Däremot kommer vi under arbetets gång att vända oss till de 
personer som är insatta i de olika avdelningarna för rådgivning och dess 
expertis. 

 
2. Val av process.  

Innan kartläggningen påbörjas är det viktigt att definiera syftet med processen 
och dess omfattning, det vill säga göra en avgränsning av processen, vilket 
görs genom att fastställa start- och slutpunkt. Den process som vi har blivit 
tilldelad av SKF är en tvärorganisatorisk process mellan dem och en 
legoleverantör. Syftet med processen samt start- och slutpunkt har tagits fram 
tidigt i detta arbete. 
 

3. Samla in data.  
Det finns olika sätt att samla in information, några exempel på dessa är ”walk 
through” och ”brainstorming”. Den förstnämnda metoden innebär att en eller 
flera personer går genom processen och intervjuar samt observerar personer 
som utför olika arbetsuppgifter, risken finns dock att presentationen av 
processkartan får en personlig prägling. ”Brainstorming” görs däremot genom 
att fritt ”brainstorma” fram de aktiviteter som kan finnas i processen. Vår 
processkartläggning kommer att genomföras med hjälp av metoden ”walk 
through”, då vi anser att denna metod kommer att ge oss bra information om 
de olika aktiviteterna. Vi hänvisar till kapitlen 2.3.1 och 2.3.2 där en djupare 
beskrivning av observation och intervju kan erhållas. Vi planerar att boka tid 
med kontaktpersonerna samt träffa personalen för en mer utförlig beskrivning 
av de olika delprocesserna. Den andra metoden, ”brainstorming” kommer vi 
inte att använda på grund av att vi inte har någon kunskap om processen. 
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4. Gör ett flödesschema över processen. 

Genom att använda den insamlade datan från föregående steg kan ett 
övergripande flödesschema göras. Presentation av schemat kan göras både 
grafiskt eller med dokumentation. Den grafiska processbeskrivningen gör det 
enklare för andra personer som inte är insatta i kartläggningen att förstå 
processen.  Orsaken till att detta steg utförs är för att försäkra om att alla steg i 
processen är inkluderade. För den grafiska beskrivningen kommer ANSI-
symbolerna att användas, se bilaga 3. Med hjälp av den insamlade datan 
kommer vi att utföra en skriftlig dokumentation över processen. Däremot har 
vi valt att göra den grafiska beskrivningen i ett senare skede, på grund av att vi 
inte anser att ett övergripande flödesschema är nödvändigt då det endast är vi 
som genomför kartläggningen.  
 

5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet. 
Innan definitionen av aktivitetens in- och utgångar görs, bör processen eller 
kärnprocessen, brytas ner i delprocess, aktivitet och arbetsuppgift. Först när 
nedbrytningen är utförd kan in- och utgångarna på de olika detaljerings-
nivåerna identifieras. Här skall även kunderna mellan varje aktivitet 
definieras, vilket medför en ökad förståelse för vad som sker i respektive 
detaljeringsnivå, samt underlättar för senare mätningar. I denna uppsats är val 
av in- och utobjekt identifierade för material- respektive informationsflödet. 
Vi har även valt att identifiera objekten för respektive flöden på olika nivåer 
på grund av att de olika flödena är olika komplexa. Vid definiering av in- och 
utgångar på materialflödet har vi valt att definiera på delprocessnivå, på 
motsvarande sätt har vi valt för informationsflöde att objekten ska identifieras 
på aktivitetsnivå.  
 

6. Skapa en processkarta. 
Slutligen med hjälp av ovanstående information kan en detaljerad flödes-
beskrivning av processen utföras. Här är även de olika aktiviteterna och 
arbetsuppgifterna inkluderade, vilket innebär att processkartan beskriver till 
och med den lägsta detaljeringsnivån. Vi har med hjälp av ANSI- symbolerna 
valt att göra en grafisk beskrivning av processen. 

 
7. Identifiering av mätfaktorer. 

Genom att studera den fullständiga processkartan kan kritiska aspekter 
upptäckas och det finns goda möjligheter till framtagning av förbättrings-
förslag.  Här kan identifiering av mätfaktorer som finns i den kartlagda 
processen göras, vilka därefter kan användas i mätafasen.  

2.6.2 Mäta 

 

För de processer företaget vill förbättra måste kunskap om dessa skaffas genom att 
mäta processens duglighet. Detta görs genom att identifiera olika inputfaktorer (x) 
som påverkar outputfaktorn (Y). Vid val av vilka x-faktorer företagen ska mäta är det 
viktigt att särskilja mellan kontrollerbara och okontrollerbara faktorer. Exempel på 
okontrollerbara kan vara luftfuktighet, attityder, operatör med mera, kontrollerbara 
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kan vara tid och temperatur. De okontrollerbara faktorerna benämns även som 
störfaktorer och kan vara alltför kostsamma att mäta eller inte önskvärda att mäta. 
Figur 4 visar sambandet med en enkel schematisk bild. I mätarbetet bör företagen 
bestämma vilket behov av information de har för att kunna lösa de problem processen 
uppvisar och därefter identifieras olika mått. När insamlandet av de olika mätvärdena 
skall göras måste företagen ta beslut för varje x, vilken typ av data, mätintervallet 
samt hur många mätningar som skall genomföras (Magnusson, Kroslid & Bergman, 
2003). 

Figur 4. Enkel schematisk bild som visar sambandet mellan de x som påverkar Y. (Magnusson et 

al., 2003, Sid. 161.)  

För mätning av processens duglighet kommer vi att använda oss av nyckeltalen 
leveransprecision och leveranssäkerhet för att få en uppfattning om Alfa’s 
leveransprestationer. Vid mätning av leveranssäkerheten kommer vi att mäta några x-
faktorer såsom mängden fel som SKF upplever de har med följesedel, fraktsedel och 
fakturor. Framtagning av nyckeltal samt vilka kriterier som gäller beskrivs närmare i 
teoriavsnittet, kapitel 3.2. Vi har som avsikt att hämta informationen i SKF’s och 
Alfa’s affärssystem när det gäller de olika nyckeltalen. Mätningen kommer att pågå 
under cirka en månad. Vi kommer även att utföra egna datainsamlingar, 
tillvägagångssättet beskrivs nedan. 
 
Datainsamling 
Insamling av data är utav stor vikt i förbättringsarbetet, syftet är att få en förståelse 
om produkternas problem och brister samt variationer i processerna som skall 
undersökas (Sörqvist, 2004). Anledningen att denna metod är betydelsefull är att 
företagen skall kunna ta så bra beslut som möjligt utifrån det faktaunderlag som 
insamlas. För en bättre insyn till data insamlingen bör följande frågor ställas: 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
Vilket är kvalitetsproblemet? 
Vilka fakta behövs för att belysa problemet?  
 
När dessa frågor är besvarade kan insamlandet av olika data påbörjas med hjälp av 
olika typer av tablåer. Tillvägagångssättet varierar från företag till företag, vissa 
representerar en observation/iakttagelse som ett streck eller ett kryss medan andra 
använder sig av siffror (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, 1993).  

2.6.3 Analysera 
 
 
 
 

Process 
Y = Output 

x1 x2 

x3 x4 

Kontrollerbara 

Okontrollerbara 
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Problem 

Miljö Mätning 

Maskin 

Material 

Metod Management 

Människa 

Delorsak 

Delorsak 
Delorsak 

Delorsak 

Delorsak 
Delorsak 

Delorsak Delorsak 
Delorsak 

Delorsak 

Delorsak 

Delorsak 

 
I detta steg analyseras den information som företagen har samlat in. Analyserandet är 
till för att öka förståelsen och bestämma orsakerna till problemen som påvisades 
under föregående faser samt att orsakerna bekräftas utifrån den insamlade datan. I 
analysarbetet finns det två inriktningar att analysera processen, den första är analys av 
processens olika flöden, avvikelser, ledtider etcetera, den andra inriktningen är analys 
av processens duglighet och variationer (Sörqvist, 2004).  
 
Arbetet med att analysera den data företagen har insamlat kan ske på olika sätt, vilket 
avgörs utifrån det problem företaget har. Allmänt brukar företagen använda de sju 
traditionella kvalitetsverktygen, datainsamling, histogram, Paretodiagram, fiskbens-
diagram, sambandsdiagram, trenddiagram samt flödesdiagram, som stöd i sitt 
förbättringsarbete för att identifiera grundorsakerna till problemen (Brassard et al., 
2003). 
 
Efter att vi har samlat in data från mätafasen kommer vi med hjälp av bland annat 
fiskbensdiagram att analysera den, för att kunna erhålla en ökad förståelse för de 
problem som finns/upplevs i processen, se nedanstående beskrivning av fiskbens-
diagram. Vi kommer att använda oss av den första inriktningen för analysarbetet 
främst med avseende på flöden och avvikelser. 
 
Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram benämns även som Ishikawadiagram eller för orsak/verkandiagram. 
Diagrammet har fått sitt namn efter Dr. Kaoru Ishikawa, i samband med ett 
förbättringsarbete vid Kawasaki Steel Corporation i Japan år 1943. Diagrammet är 
användbart vid analys av problem det vill säga syftet med denna metod är att finna 
grundorsakerna till problemet. 
 
Metodens tillvägagångssätt är att först definiera problemet och därefter dess 
huvudorsaker, vanligtviss används de ”sju M:en” vid behov. Nästa steg är att 
identifiera delorsakerna till problemet genom att få huvudorsakerna mer detaljerade 
där ett ben då läggs till för varje orsak, se figur 5. Vid framtagandet av delorsakerna 
kan exempelvis brainstorming vara en lämplig metod för detta ändamål, i detta arbete 
kan ett flertal personer ingå där varje individ då kan bidra med sin kunskap (Institutet 
för Verkstadsteknisk Forskning, 1993).  

Figur 5. Exempel på Ishikawadiagram. Fritt efter (Magnusson et al., 2003, s 161). 
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2.6.4 Förbättra 

 
Här identifieras förbättringsförslagen från resultatet i analysfasen (Sörqvist, 2004). 
Förslagen ska därefter utvärderas genom att göra kostnadsberäkningar och se vilka 
förslag som ger störst vinst (Magnusson et al., 2003) samt utvärdera vilka av 
förslagen som bäst kan reducera grundorsakerna till problemen och minska 
variationerna i processen (Sandholm, 2001).  
 
I denna uppsats kommer inte implementering och kostnadsberäkningar av 
förbättringsförslag att göras, vilket benämns i avgränsning. De förbättringsförslag 
som nämns grundar sig på de teorier som finns beskrivna under kapitlet: 
effektivisering av processer, se kap 3.5. Vi har trots allt valt att beskriva kortfattat 
förbättrings- och styrfasen för att få en helhetsbild av DMAIC metodiken. 

2.6.5 Styra 
 

 

 

I det sista steget ska företagen styra att förbättringsåtgärderna fortfarande ger de 
önskade resultaten samt att de nya arbetssätten blir bestående. Risken är annars att 
arbetat återfaller till det gamla arbetssättet. Att standardisera arbetssättet är en 
förutsättning för att styra processen genom dokumentation av tillvägagångssättet samt 
regelbunden mätning på de mått som togs fram i mätfasen (Sörqvist, 2004). Detta steg 
i DMAIC metodiken kommer inte att behandlas i denna uppsats då den ligger utanför 
arbetets problemområde. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer en beskrivning av den teori som vi valt att använda oss av och 
som vi anser är relevant för att kunna analysera empirin och ge förbättringsförslag 
för de processer som vi har studerat. Kapitlet börjar med en allmän förklaring av de 
olika flöden som utbyts mellan företag, beskrivning av olika nyckeltal inom logistik, 
beskrivning av kundorder-, inköps- och tvärorganisatoriskprocess, värdeskapande 
och icke-värdeskapande aktiviteter samt hur processer kan effektiviseras 

3.1 Flöden 

Vi har valt att beskriva de olika flöden som utbyts mellan företag för att förstå 
innebörden av flödena samt att det är dessa flöden som vi kommer att undersöka hur 
de kan effektiviseras. Mellan företag sker det ett utbyte av tre slags flöden och dessa 
är material-, informations- och betalningsflöde. Traditionellt har informationsflödet 
setts som enkelriktat från kund till leverantör, vilket i sin tur ger upphov till material- 
och betalningsflöden. Krav på korta ledtider och flexibilitet gentemot marknaden har 
gjort att det inte bara är leverantörerna som är i behov av efterfrågeinformation utan 
även kunder har behov av olika typer av tillgångsinformation. Betydande information 
bör därför gå i båda riktningarna för upprätthållande av effektiva flöden. 
Materialflödet går för det mesta från leverantör till kund om det inte uppstår någon 
retur på grund av reklamation och betalningsflödet går från kund till leverantör 
förutom när krediteringar uppstår i samband med reklamationer, felleveranser och 
felfaktureringar, se figur 6 (Mattsson, 2002).  

Figur 6. Typer av operativa flöden mellan kunder och leverantörer. (Mattsson, 2002, sid. 73) 

För upprätthållande av god leveransservice till slutkund är det nödvändigt att få 
information om leverantörens leveransförmåga. Denna tillgångsinformation behöver 
kundföretaget tillhandahålla för att kunna planera sin egen verksamhet, och 
möjliggöra att materialflödet blir så effektivt som möjligt genom de värdeförädlande 
aktiviteterna. Informationen från leverantören kan bestå av leveransavisering, 
orderbekräftelse, leveranstid och leveransbevakning. Leverantören i sin tur är i behov 
av efterfrågeinformation för bättre planering av sin verksamhet, det kan vara i form av 
prognoser, efterfrågestatistik, eller leveransplaner, det kan även vara direkta 
kundorder eller avrop från kunden. På grund av den hårdnande konkurrensen på 
marknaden har ett nytt synsätt vuxit fram där informationsflödet har fått en större roll. 
Detta synsätt innebär att informationen är en tillgång och att det inte går att få 
effektiva materialflöden om inte informationsflödet är säkert och tillförlitligt 
(Mattsson, 2002).  
 

Flöde av tillgångsinformation 

Materialflöde 
Leverantör Kund 

Betalningsflöde 

Flöde av efterfrågeinformation 
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I processen som kartläggs i denna uppsats kommer material- och informationsflödet 
att gå från SKF till Alfa, och därefter från Alfa tillbaka till SKF, se figur 7. 
Anledningen är att Alfa är ett tjänsteföretag och den tjänst som SKF köper av dem är 
härdning av hållare. Oavsett om det är en legoleverantör eller en traditionell 
leverantör finns ett behov av tillgångs- och efterfrågeinformation för att kunna planera 
sin verksamhet på bästa sätt. Den efterfrågeinformationen som en legoleverantör är i 
behov av är hur mycket kapacitet deras kunder behöver i framtiden. Skillnaden mellan 
de olika leverantörerna är att legoleverantören inte behöver materialplanera däremot 
behöver de kapacitetsplanera för att kunna utnyttja sin verksamhet på bästa sätt. Den 
traditionella leverantören måste både material- och kapacitetsplanera, vilket kan 
resultera att deras resurser inte utnyttjas fullt ut. 
  

      

      

      

 SKF   Alfa 
      

      

      

Figur 7. Material- och informationsflödet hos fallföretagen. Egen figur. 

 

3.2 Nyckeltal och mått inom logistik 

Vi har valt att komplettera kapitlet mäta 2.6.2 under rubriken DMAIC, med detta 
kapitel om mått och nyckeltal. Skälet är att den litteratur vi använt för Sex Sigma och 
DMAIC-metodiken inte har varit tillräckligt tydliga med vilka mått och nyckeltal som 
finns att tillgå, framförallt inte när det gäller försörjningskedjor. 
 
Syftet med en processkartläggning är att företaget får en tydlig bild av dagens 
processer och därmed också kunskap om processens material- och informationsflöde, 
vilka aktiviteter som är värdeskapande och vilka som inte tillför värde, icke-värde-
skapande aktiviteter. För att få kunskap om processernas effektivitet och de 
variationer som uppstår måste företagen mäta sina processer. Syftet med mätningar är 
inte att skapa tabeller och diagram utan att identifiera problem i processen, och ge 
beslutsunderlag för styrning och förbättring av processen samt kunna prioritera vilka 
förbättringsåtgärder som får bäst effekt. Vid mätningar är det av stor vikt att sätta upp 
tydliga krav, ha uppsatta mål och följa upp att dessa uppnås (Ljungberg & Larsson, 
2003).  

3.2.1 Effektivitet 
Inom logistiken finns det ett flertal nyckeltal för att mäta verksamhetens effektivitet 
och de brukar oftast delas upp i inre och yttre effektivitet. Den först nämnda innebär 
hur väl företagets inre processer och rutiner fungerar, medan den yttre handlar om hur 
bra företaget är anpassat till sin omvärld (Aronsson, Andersson & Storhagen, 1988). 
Den inre effektiviteten förbättras genom att eliminera olika former av slöserier och 
icke värdeskapande aktiviteter. Olika nyckeltal som mäter den inre effektiviteten är 
exempelvis, resursutnyttjande, transportkostnader, genomloppstider i produktion samt 
lagerstorlekar. Den yttre effektiviteten är ett mått på hur väl företaget kan leverera 
utifrån vad kunderna förväntar sig få levererat. Olika nyckeltal som kan mäta den 
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yttre effektiviteten är till exempel, leveransförmåga, leveranstider och flexibilitet 
(Mattsson, 2002). Enligt Storhagen (2003) kan nyckeltal ha olika syften och vara 
utformade på många olika sätt, och därför är det viktigt att företagen utformar sina 
egna nyckeltal som passar deras logistiska verksamhet.  

3.2.2 Leveransservice 
De nyckeltal, inom logistikområdet, som mäter företagets lönsamhet uttrycks i termer 
av kundservice och kapitalbindning. Denna uppdelning grundar sig på att ett företags 
efterfrågan och dess intäkter kan relateras till kundservice, såväl kan kapitalbindning 
relateras till kostnader. Kundservice kan delas in i tre delar: logistikservice, 
informationsservice och leveransservice. Logistikservice innebär att företaget erbjuder 
olika tjänster som komplement till den fysiska tjänsten, exempelvis klistra på 
streckkod på produkten för att lättare identifiera godset vid leverans. Informations-
service innebär att tilldela sina kunder information som kan vara av mervärde för 
dem. Leveransservice är ett samlingsbegrepp av flera olika serviceelement, och vilket 
av dessa element som har mest betydelse varierar från leverantör till leverantör och 
från kund till kund. Det är varje situation som får avgöra vilket element som passar 
bäst. I leveransservice kan följande element ingå (Mattsson, 2002).  
 
Leveransprecision  Mäter om leverans sker på utsatt tid. 
Leveranssäkerhet Mäter att rätt vara levereras i rätt kvantitet, innefattar även 

administrativa fel.  
Leveranstid  Den tid det tar från en kundorderorder till leverans. 
 
Under mätfasen i DMAIC kommer den yttre effektiviteten att mätas med hjälp av 
nyckeltalen leveransprecision och leveranssäkerheten. Dessa nyckeltal anser vi är de 
bäst lämpade att använda utifrån de problem som SKF upplever med sin 
legoleverantör, såsom fel antal, felaktiga följesedlar och fraktsedlar med mera. Vi har 
valt att beskriva leveransprecision och leveranssäkerhet närmare i nedanstående text 
för att få en bättre förståelse över vad som mäts och hur mätningen görs. Vi anser 
även att detta är viktigt på grund av att vi vill veta hur teorin föreslår och hur SKF 
mäter Alfa’s leveransprestationer samt om det eventuellt finns några skillnader mellan 
teorin och verklighet.  
 
Leveransprecision 
Måttet leveransprecision beskriver hur tillförlitliga leveranstiderna är, och hur stor 
andel order som har levererats i rätt tid, det vill säga den tidpunkt som två parter har 
kommit överens om. Det är inte bara sena leveranser som ställer till problem för 
företagen utan det är även för tidiga leveranser bland annat på grund av att många 
företag har reducerat sina lagernivåer och har då minskat sina lagerutrymmen 
(Aronsson et al., 2003). Leveransprecision benämner Aronsson et al. (2003) och 
Storhagen (2003) som leveranspålitlighet, men i denna uppsats kommer begreppet 
leveransprecision att användas. Det finns vissa svårigheter vid mätning av 
leveransprecision, vilket kan vara att den ursprungliga leveranstiden ändras eller att 
restnoteringar uppstår. Det finns inte några generella lösningar på detta problem utan 
företaget får ta ställning från fall till fall. Leveransprecisionen kan antingen räknas i 
hur stor andel som levererats i tid eller mäta de som inte levererats i tid (Mattsson, 
2002). 
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Företag behöver vara överens om nivån på de olika leveransservice. Om inte parterna 
kan komma överens blir det svårt att föra en konstruktiv dialog, som kan leda till 
kontinuerliga förbättringar. Vid jämförelser av leveransservice, såsom kunden 
uppfattar det och hur leverantören uppfattar det, är det viktigt att parterna använder 
sig av samma definitioner och genomför mätningen på samma sätt. Det sker ofta att 
kunden och leverantörens uppfattning skiljer sig vad det gäller leveransservice. Olika 
orsaker till detta är att leveransservicemålen inte är koordinerade, eller att företag 
använder sig av olika definitioner. Dessa skillnader måste bort för att utveckling av de 
olika leveransserviceåtaganden ska kunna utvecklas och förbättras (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Ett exempel på detta är att leverantören mäter sin leveransprecision 
utifrån den dag som godset lastades på lastbilen medan kunden mäter sin 
leveransprecision när godset togs emot.  
 
Leveranssäkerhet 
Måttet leveranssäkerhet mäter att rätt vara i rätt kvantitet med rätt kvalitet levereras, 
men andra förhållanden som även påverkar leveranssäkerheten är bland annat; 
administrativa fel, plockfel, felaktig dokumentation, felaktiga fakturor samt skador 
under leveransen (Bjørnland et al., 2003). Beträffande rätt kvantitet syftar detta på att 
kvantiteten som levereras stämmer överens med den kvantitet som står på 
leveransdokumenten (Mattsson, 2002). Måttet kan mätas på följande sätt (Aronsson et 
al., 2003): 

leveranserantaltotalt

leveranserfelfriakomplettaantal
 

 

3.3 Kundorder-, inköps- och interorganisatorisk process 

Den process som vi kommer att studera är en kombination av två processer, 
kundorderprocessen och inköpsprocessen, vilket benämns tvärorganisatorisk process. 
Först kommer en beskrivning av en generell modell av kundorder- och inköps-
processen för att ge läsaren en inblick hur material-, informations- och betalnings-
flödet väg mellan två företag. Därefter kommer en beskrivning och tanken med att se 
dessa två processer som en gemensam process mellan ett kundföretag och ett 
leverantörsföretag. 

3.3.1 Kundorderprocessen 
Kundorderprocessen kan variera beroende på om kunden efterfrågar en standard-
produkt eller kundorderspecifik produkt. Den förstnämnda produkten resulterar i att 
kunden förfrågar om produktens pris och eventuella leveranstidpunkt. Däremot är 
processen för kundorderspecifika produkter mer komplex, vilket innebär att en 
offertförfrågning sker. Kunden får tillbaka en offert på leveransvillkor, pris och andra 
villkor. Vid godkännandet av offert initieras en kundorder som bekräftas genom att 
skicka en orderbekräftelse eller använda metoden tyst accept, vilket syftar på att 
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kundordern anses vara accepterad om inte leverantören hör av sig inom en viss 
tidsperiod. Är det frågan om standardprodukter som lagerhålls skrivs en plocklista ut 
med information när leverans skall ske samt antal enheter som skall plockas. Vid 
kundorderspecifika produkter skapas en tillverkningsorder, där tillverkningen sker i så 
god tid att produkterna kan levereras utifrån överenskommet leveransdatum. 
Påföljande aktiviteter är att produkterna packas, emballeras och märks före leverans 
samt att det skrivs ut olika transportdokument såsom följesedlar och fraktsedlar som 
lastbilschauffören, kunden och leverantören tillhandahåller. I samband med att godset 
avsänds skickas en leveransavisering och faktura till kund, se figur 8 för en 
beskrivning av kundorderprocessen. De tunna pilarna anger informationsflödet och 
tjocka pilar materialflödet (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

Figur 8. En förenklad modell av kundorderprocessen. (Jonsson & Mattsson, 2005, sid. 300).  

Den del av kundorderprocessen som vi studerar mellan SKF och Alfa är ifrån 
kundbehov till faktura, dock ingår inte aktiviteterna offertförfrågan och produkts-
pecificering på grund av att detta är något som utförs vid val av ny leverantör. 

3.3.2 Inköpsprocessen 
Ett förväntat materialbehov kommer utifrån lagda order/planerad tillverkning. Första 
gången materialet ska beställas måste kvalitet och kvantitet bestämmas, men är det 
fråga om lagerförda produkter kan systemet generera ett orderförslag, som ger en 
anmodan till inköpsavdelningen att lägga ut en inköpsorder. Vid val av ny leverantör 
sker en upphandling med potentiella leverantörer vilket görs genom en offert-
förfrågan.  Därefter utformas en inköpsorder, vid första ordertillfället upprättas ofta 
ett ramavtal som styr fraktvillkor, leveranstider, priser, produktionsprestanda etcetera. 
När inköpsordern är utarbetad innefattar den till exempel artikel, kvantitet och önskat 
leveransdatum. Om ramavtal finns kan avrop mot detta göras vilket underlättar 
inköpet. En orderbekräftelse sker ofta av leverantören, där villkoren för ordern kan 
godkännas/kontrolleras av företaget. Leveransbevakningen innebär att information 
skickas till leverantören om när leverans förväntas ske enligt det leveransdatum som 
är överenskommits. I samband med leverans skickar leverantören en leverans-
avisering till kunden, syftet med denna är att den förvarnar godsmottagningen om att 
godset är på väg. Därefter sker en ankomstkontroll av godset vid leverans-
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mottagningen, kvantitet och kvalitet kontrolleras antingen via fullständiga kontroller 
eller genom stickprovskontroller av godset. Om produkter med bristfällig kvalité 
upptäcks, reklameras dessa till leverantören. Därefter följer betalning av det mottagna 
godset enligt upprättade villkor. Uppföljning och utvärdering utförs på befintliga 
leverantörer genom att mäta och följa upp deras leveransprestationer. Denna 
information ligger till grund för utvärdering om framtida samarbete och identifiering 
av förbättringsområde och hjälpa leverantören att förbättra sina prestationer i 
framtiden, se figur 9, de tunna pilarna i figuren anger informationsflödet och tjocka 
pilar materialflödet (Jonsson & Mattsson, 2005). Aktiviteterna inköpsanmodan och 
upphandling inkluderas inte i den process vi studerar på grund av att dessa aktiviteter 
utförs oftast vid val av ny leverantör. 

Figur 9. En modell av den generella inköpsprocessen. (Jonsson & Mattsson, 2005, sid. 422).  

3.3.3 Interorganisatoriska processer 
Interorganisatorisk process innebär att processen korsar företagsgränser, processen 
benämns även som tvärorganisatorisk process. Av de olika processer som före-
kommer i tillverkande företag är kundorderprocessen och inköpsprocessen två mycket 
centrala och betydelsefulla processer för material- och informationsflödet i en 
försörjningskedja (Jonsson & Mattsson, 2005). Dessa två processer har traditionellt 
uppfattats som två separata processer i ett företag, men om de två processerna 
betraktas med en kund/leverantörsperspektiv anser Jonsson och Mattsson (2005) att 
processerna inte är två olika processer utan är en gemensam process för kundföretaget 
och leverantörsföretaget, se figur 10. Cirklarna i figuren representerar olika aktiviteter 
som ingår i processerna.  
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Figur 10. Kundorderprocessen och inköpsprocessen som en gemensam tvärorganisatorisk 

process. (Jonsson & Mattsson, 2005, sid. 452.) 

I ovanstående kapitel har material- och informationsflödets väg i kundorder- och 
inköpsprocessen beskrivits mer utförligare.  
 
Den tvärorganisatoriska processen skulle förenklat ha följande förlopp. Det börjar 
med att materialbehov uppstår hos kundföretaget, vilket leder till att inköps-
funktionens uppgift blir att lägga ut en inköpsorder hos en leverantör. Kontakt tas med 
leverantörens försäljningsfunktion eller orderbehandlingsfunktion, vilket i sin tur 
leder till att olika aktiviteter hos leverantörsföretaget uppstår, exempel på aktiviteter 
kan vara uttag från lager och leverans eller i form av tillverkning som därefter 
levereras vidare. När behovet är tillfredställt hos kundföretaget tar processen slut 
(Mattsson, 2002). Genom att inte helt utföra kundorderprocessen och inköpsprocessen 
som två individuella processer hos företagen, utan istället samverka och på ett mer 
optimalt sätt fördela de olika arbetsuppgifterna mellan företagen, kan både det totala 
administrativa arbetet och processens ledtider reduceras (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Om processerna ses som en gemensam process syns det tydligt att processen berör ett 
flertal funktioner och individer i båda företagen. När många funktioner och individer 
är inblandade kan det resultera i att flexibilitet samt omplanering blir sämre. 
Processen innehåller även mycket dubbelarbete, både vad det gäller arbetsuppgifter 
för att behandla information och dubbelarbete vid godsmottagningen i respektive 
företag i form av att varje funktion utför kontroll av godset (Mattsson, 2002). 
 
Den process vi studerar uppstår inte ett materialbehov, utan det uppstår ett behov av 
att köpa en tjänst av sin legoleverantör i form av en härdning. Processen kommer att 
likna den process som finns i figur 10, med undantag att materialflödet kommer att gå 
från SKF till Alfa och därefter tillbaka till SKF. 
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3.4 Värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter 

Det finns aktiviteter i alla flödena i en försörjningskedja som inte tillför något värde 
för kunden. Därför är det viktigt för företagen att veta var de bör lägga tid och kraft på 
förbättringar. Det är nödvändigt för företagen att få en förståelse vad som är av värde 
och vad som är slöserier i försörjningskedjan. För att erhålla fullständig förståelse på 
vad som tillför värde eller inte krävs det att en kartläggning av processens aktiviteter 
utförs (Hines, Lamming, Jones, Cousins & Rich, 2000).   
 
Enligt Hines et al. (2000) finns det tre typer av aktiviteter, Value-Adding (VA), Non-
Value-Adding (NVA) och Necessary but Non-Value-Adding (NNVA), de två 
sistnämnda omfattar alla slöserier i systemet. 
 
Value adding (VA), är aktiviteter som direkt skapar värde för slutkund. Dessa 
aktiviteter anses som nödvändiga och kan inte elimineras för att uppnå slutgiltig 
kvalitetsnivå, och det är otänkbart att inte utföra sådana aktiviteter nu eller i 
framtiden, det kan exempelvis vara svetsning eller härdning. 
 
Non-Value-Adding (NVA), är aktiviteter som är rena slöserier och skapar inte något 
värde för slutkunden men adderar en kostnad på produkten. Dessa aktiviteter kan 
elimineras på kort sikt med minimal eller inga kostnader alls utan att det påverkar 
slutvärdet negativt. Exempel på sådana aktiviteter är dokument som ligger och väntar 
på vidare transport till en annan avdelning eller dubbelarbete. 
 
Necessary but Non-Value-Adding (NNVA), är aktiviteter som inte skapar något 
värde, men är nödvändiga att utföra på grund av begränsningar i produktions-
tillgångar, teknologi etcetera. Exempel på sådana aktiviteter är att fysiskt förflytta 
dokument mellan avdelningar eller stora lagerutrymme, dessa aktiviteter skulle kunna 
elimineras på längre sikt, men det kan krävas större förändringar och även 
investeringar för att lösa det på ett bättre sätt. 
 

3.5 Effektivisering av processer 

Då vår problemfråga och vårt syfte är att ge förbättringsförslag för material- och 
informationsflödet har vi valt att se vad teorin skriver om effektivisering av processer. 
Det finns en rad olika sätt att effektivisera processer, och dessa kan indelas i fem 
kategorier: förenkla, kommunicera, automatisera, omkonfigurera samt synkronisera. 
Det finns ett beroendeförhållande mellan ovannämnda kategorier och för att få ut 
mesta möjliga av varje kategori bör de utföras i en viss ordning. Den normala följden 
är att först förenkla, automatisera och till sist omkonfigurera. Kommunicera är en del 
av automatiserakategorin såsom synkronisera är en del av omkonfigurerakategorin 
(Mattsson, 2002). Under rubriken 2.6.3 analysera, benämns två sätt att analysera 
processen, men Sörqvist (2004) beskriver inte i detalj hur företaget ska gå tillväga. Av 
denna anledning har vi valt att studera annan litteratur där det beskrivs hur företaget 
kan gå tillväga med sitt effektiviseringsarbete av processer. Att effektivisera processer 
finns beskrivna i ett flertal böcker exempelvis Aronsson et al. (2003), Mattsson 
(2002), Harrington (1991), Rentzhog (1998) samt Harrison och van Hoek (2005). Vi 
har valt att använda oss av Mattssons teorier eftersom de sammanfattar mycket av de 
effektiviseringar som finns beskrivna i annan litteratur. Vi anser att dessa fem 
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kategorier kommer att ge oss ett bra stöd under analysarbetet där vi bland annat har 
som syfte att analysera hur processen kan effektiviseras och ge förbättringsförslag. 

3.5.1 Förenkla 
När processen är kartlagd ska aktiviteterna analyseras och granskas kritiskt genom att 
ifrågasätta de olika aktiviteterna där olika frågor ställs och som följer nedanstående 
upplägg (Mattsson, 2002 samt Jonsson & Mattsson, 2005): 
 
Vad? Ändamålet med aktiviteten Varför måste den utföras? 
Var?  Platsen där aktiviteten utförs Varför måste den utföras där? 
När? Sekvensen i vilken aktiviteten utförs Varför måste den utföras då? 
Vem? Personen som utför aktiviteten Varför måste han/hon utföra den? 
Hur? Sättet att utföra aktiviteten Varför måste den utföras så? 
 
Syftet med frågorna är att se om det är möjligt att eliminera, kombinera, ändra och 
förenkla aktiviteterna i den process som ska effektiviseras (Jonsson & Mattsson, 
2005). Skälet till att börja med att förenkla processen är ganska naturligt, då det inte 
är någon större vits med att effektivisera aktiviteter om de inte tillför något värde för 
kunden. Det första som företaget måste göra är att eliminera onödiga aktiviteter som 
inte tillför något av värde (Aronsson et al., 2003 och Mattsson, 2002). Vad som är 
lämpligt att förbättra i den valda processen är olika i olika situationer, men det finns 
generella förbättringsförslag som är användbara. Exempel på detta är eliminering av 
dubbelarbete, såsom kvalitetskontroll som både görs hos leverantören och hos 
kunden. Om en sådan eliminering skall kunna genomföras måste parterna ha ett stort 
förtroende för varandra och är viktigt att kunden berättar vilken kvalité som önskas. 
Skälet att eliminera detta dubbelarbete kan vara att det medför onödigt administrativt 
arbete hos kunden samt att denne inte har tillräckligt bra utrustning för att kunna testa 
kvalitén på produkten. En annan kontroll som kan elimineras är kvantitetskontroll hos 
båda parterna. Därefter bör företagen förenkla aktiviteter som är komplexa 
exempelvis genom användning av snabbkopplingar vid maskinbyte, reducera ledtider 
genom att kombinera likartade aktiviteter samt utföra aktiviteter parallellt där det är 
möjligt (Harrington, 1991, Mattsson, 2002 & Aronsson et al., 2003). Vidare skriver 
Mattsson (2002) genom att förenkla och snabba upp vissa aktiviteter kan företaget 
använda förberedda lösningar och förvalda alternativ genom att kopiera och modifiera 
tidigare kundorder eller andra dokument som används kontinuerligt.  
 
En förenkling som Harrington (1991) nämner är införandet av standardiserade 
arbetssätt är ett av de första stegen som bör genomföras när processer skall förbättras. 
Skälet till detta är att ledtiderna kan variera om de anställda utför sina arbetsuppgifter 
på olika sätt, men Rentzhog (1998) menar att även om standardiserade arbetssätt kan 
vara effektivt, bör företagen vara försiktiga när detta ska införas. Anledningen är att 
processen kan bli statisk, och att processen kan fungera dåligt vad det gäller 
flexibilitet och anpassning mot kunders önskemål. Vidare anser Rentzhog (1998) att 
de anställda bör känna att de kan påverka utformningen av processen, för annars 
försvinner möjligheterna till ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. 
 
Harrington (1991) nämner även error-proofing, vilket innebär att det ska vara omöjligt 
att göra fel. Fel kan exempelvis kan orsakas av att de anställda känner sig stressade på 
grund av att de vill bli färdiga med sitt arbete och tar då genvägar vilket kan resultera 
i att det blir fel. Ett sätt som Harrington (1991) nämner, är att använda sig av papper 
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med olika färger för likartade arbeten. Ett exempel skulle kunna vara att materialet 
som skall härdas markeras med en färgad lapp, för att lättare se vilken 
härdningsprocess den skall gå igenom. 

3.5.2 Kommunicera 
Nästa steg i arbetet med att förbättra processer är att effektivisera utbytet av 
information mellan två parter, och då mellan kunder och leverantörer. Det är 
nödvändigt att ha ett effektivt informationsutbyte mellan företagen i försörjnings-
kedjan för att de skall kunna bedriva sin verksamhet på ett optimalt sätt och utnyttja 
sina resurser på bästa sätt (Mattsson, 2002). Vi kommer att undersöka, hur 
kommunikation sker i dagsläget och hur den kan effektiviseras, mellan SKF och Alfa 
för att få mer korrekt och tillförlitlig information. Vidare skriver Mattsson (2002) att 
det finns olika kommunikationsmetoder som företagen kan använda för att utbyta 
information. Olika kommunikationsmetoder är bland annat brev, fax, telefon, e-post, 
Internet, EDI (Electronic Data Interchange) och webb-EDI (Mattsson, 2002). 
 
E-post innebär att information skickas ostrukturerat i fritt format, vilket innebär att 
informationen inte kan tolkas av det mottagande systemet. Informationen kan även 
skickas i systemläsbar form, exempelvis Excelfiler med leveransplaner, som det 
mottagande systemet kan tolka. EDI innebär att information sänds i ett fördefinierat 
och standardiserat format. Webb-EDI är en kombination av Internet och EDI vilket är 
en lösning för stora företag som vill kommunicera effektivare med sina mindre kunder 
och leverantörer. Nackdelen med EDI är att investeringen är hög och därför passar 
EDI bäst om det är ett frekvent utbyte av information mellan företagen (Mattsson, 
2002). 
 
Aronsson et al. (2003) har mer fokus på det enskilda företaget och nämner att 
kommunikationen mellan avdelningar ska effektiviseras, vilket är något som Mattsson 
(2002) inte tar upp i sin bok utan han har större fokus på effektivisering mellan 
aktörerna som ingår i en försörjningskedja. Detta är en anledning till varför vi har valt 
att använda oss av Mattssons teorier vid effektivisering av processer. 
 

Informationskvalitet 
I problembakgrunden tar vi upp att kommunikationen och informationsutbytet mellan 
SKF och Alfa är bristfällig. Detta kan vara en orsak till att leveranserna från Alfa inte 
är helt perfekta, vilket medför extra arbete hos SKF. Problem med information kan 
bero på att informationskvalitén brister. Informationskvalitet kan delas in tre olika 
dimensioner: korrekt information, tidsaktuell information och komplett information 
(Mattsson, 2002).  
 
Korrekt information kan definieras på lite olika sätt. Mattsson (2002) menar att 
korrekt information ska uppfylla två krav: hög validitet och hög reliabilitet. Hög 
validitet innebär att informationen avser det den är avsedd att avse, exempelvis att 
kund och leverantör har samma uppfattning om leveranstidpunkt. Hög reliabilitet 
syftar på att den lovade leveranstidpunkten hålls (Mattsson, 2002). 
 
Lindau (1995) använder även samma dimensioner som Mattsson (2002) för att 
beskriva informationskvalitén. Dimensionen korrekt information definierar dock 
Lindau (1995) lite annorlunda än Mattsson (2002). Lindau (1995) anser att korrekt 
information måste vara rätt, det vill säga den information som mottagaren är 
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intresserad av. Det andra villkoret är att informationens form motsvarar det som krävs 
för de system som används. Vi anser att Lindaus (1995) andra villkor är starkt 
kopplad till hur olika system ska kunna kommunicera med varandra genom att 
använda sig av EDI där information ska skickas i ett standardiserat och fördefinierat 
format. Mattssons krav har en annan innebörd och syftar främst på leveranser mellan 
två företag, att Mattsson har valt dessa krav anser vi är på grund av att fokus i boken 
”Logistik i försörjningskedjor, 2002” ligger på hur de olika företagen ska kunna 
effektivisera material- och informationsflödet i de försörjningskedjor som de ingår i. 
Därför blir de två kraven, hög validitet och hög reliabilitet, som korrekt information 
måste uppfylla av stor vikt, om effektiva och synkroniserade materialflödena ska 
uppnås mellan företagen i försörjningskedjan och därmed tillfredsställa slutkundernas 
behov. Vi anser att sättet Lindau (1995), definierar dimensionen korrekt information 
är mer användbar för vår undersökning angående transportdokumenten. 
 
Tidsaktuell information avser att informationen ständigt uppdateras för att tillgodose 
kunden med senaste informationen, till exempel prognoser, leveransavisering och 
förändrade leveransplaner (Mattsson, 2002 & Lindau, 1995).  
 
Den tredje dimensionen, komplett information, innebär att ta reda på vilken 
information som den mottagande parten behöver för att bättre planera sin verksamhet 
och kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt (Mattsson, 2002 & 
Lindau, 1995). Ett exempel på detta är att leverantören får information om kundens 
framtida behov. Dock blir informationskvalitén sämre om leverantören enbart erhåller 
information om önskad kvantitet till skillnad om leverantören även informerades om 
kundens önskade leveransdatum (Mattsson, 2002).  
 
Kvalitén på den information som utbyts mellan företag i försörjningskedjor är 
påverkbar. Att informationen och dess innebörd inte kan uppfattas olika parterna 
emellan bör säkerställas. Låg informationskvalitet orsakas oftast av bristande 
tillförlitlighet som orsakas av registreringsfel vid inmatning av data i affärssystemet 
manuellt. Informationstillförlitligheten kan även påverkas av kompetens, attityder och 
beteenden. Det är då viktigt att ha förtroende för varandra och förståelse för varandras 
verksamheter. Ett problem är att företag inte vill lämna ut vissa uppgifter på grund av 
att leverantören även kan tillverka åt företag som är konkurrenter på marknaden 
(Mattsson, 2002).  

3.5.3 Automatisera 
Automatisering innebär att använda sig av elektroniska, mekaniska och datoriserade 
system för att utföra värdeförädling vare sig med eller begränsad mänsklig in-
blandning. Automatisering har traditionellt använts i produktion men på senare tid har 
det blivit allt vanligare att automatisera administrativa processer för att reducera 
ledtider samt kostnader i det administrativa arbetet (Mattsson, 2002). På grund av att 
automatisering samverkar med kommunicerakategorin kommer detta att bli viktigt för 
vårt arbete när vi analyserar processen och framförallt hur informationsutbytet sker 
mellan SKF och Alfa samt även hur det kan förbättras genom att automatisera 
informations- och betalningsflödet.  
 
Utifrån olika grader av automatiserad informationsbehandling kan det delas in i tre 
kategorier, vilka är; beslutsstödjande system, rådgivande system och beslutande 
system. Beslutstödjande system är den lägsta graden av automatisering och innebär 
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främst att data bearbetas och sammanställs och kan utgöra beslutsunderlag för 
manuell behandling av information eller vid olika beslut som ska fattas. Det 
rådgivande systemet karaktäriseras av att information som systemet genererar 
automatiskt utgör mer eller mindre färdiga förslag som beslutsfattare måste ta 
ställning till. De olika förslagen kommer inte att förverkligas i systemet, utan behörig 
personal måste fatta beslut. Den tredje kategorin, och därmed den högsta graden av 
automatisering, innebär att systemet även har beslutsfattande funktioner, vilket avser 
att systemet själv fattar beslut utan någon manuell övervakning, kontroll eller ingrepp. 
De olika besluten kan med hjälp av ett manuellt regelverk upprätta vilka ramar som de 
olika automatiska och bearbetnings- beslutsfunktionerna utförs inom (Kerr, 1991). 
 
Automatisering av administrativt arbete delar Mattsson (2002) in i olika kategorier: 
automatisera inrapporteringen av informationen, automatisera den överförda 
informationen som mottagits samt automatisera information som skall uppdateras. 
Vidare skriver Mattsson (2002) att vid automatisk inrapportering finns det två typer 
av system, identifieringssystem och inscanningssystem. Den vanligaste metoden för 
identifieringssystem är streckkoder. För den sistnämnda innebär det att olika 
textdokument läses in med hjälp av en scanner och där den inlästa informationen 
tolkas och lagras därefter i systemet.  
 
För automatisering av överförd och mottagen information samt uppdatering av 
information, kan sådan filöverföring ske exempelvis med EDI-meddelanden. För att 
få en fullskalig EDI-lösning ska det mottagande systemet även kunna ta emot och 
tolka EDI-meddelandet samt uppdatera registren med ny data. Orderbekräftelser, 
fakturor, kundorder och leveransavisering är några av de transaktioner som utbyts 
mellan företag. Automatisering av dessa transaktioner kan ske med hjälp av EDI-
meddelanden (Mattsson, 2002). Vi tycker det är intressant att undersöka vilka 
transaktioner som skulle kunna utbytas elektroniskt via EDI mellan SKF och Alfa. 
 
Vid automatisering är det enligt Mattsson (2002) samt Harrison och van Hoek (2005) 
viktigt att överflödiga aktiviteter i steget förenklakategorin är borttagna då det inte är 
någon större mening med att automatisera dessa. Enligt Harrison och van Hoek är 
automatisering det sista som skall göras samt att automatisering med hjälp av robotar 
är lämpligast att införa i produktion där det finns flaskhalsar. 
 
Det intressanta är att Harrison och van Hoek (2005) har detta som sista steg och 
anledningen är att författarna har mer fokus på det enskilda företaget och på 
produktion. Mattsson (2002) har istället fokus på hur automatisering av information 
kan ske mellan två parter. Detta är något som vi kommer att ha mer nytta av under 
vårt arbete när vi ska undersöka processen och ta fram förslag på förbättringar som 
kan utföras. Vi anser att Harrison och van Hoeks teorier om automatisering inte 
kommer att vara aktuellt i vårt arbete i och med att vi inte kommer att granska en 
tillverkningsprocess utan en administrativ process. 

3.5.4 Omkonfigurera 
Tillvägagångssätten som beskrivits i ovanstående stycken har haft fokus på att 
effektivisera och reducera de direkta tiderna för aktiviteterna, men ledtider uppstår 
även i gränsytorna mellan varje aktivitet, exempelvis mellan anställda, mellan 
funktionella avdelningar samt mellan företag. Ett naturligt sätt att effektivisera 
processerna och dess ledtider som uppstår i gränsytorna, är att omfördela och slå 
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samman det enskilda företagets aktiviteter med de aktiviteter som utförs hos 
kundföretagen och leverantörsföretagen. Detta tillvägagångssätt med omfördelning 
och sammanslagning för att reducera antalet gränsytor benämner Mattsson (2002) 
som omkonfigurera, vilket innebär att utförande och ansvar av aktiviteter i en 
försörjningskedja flyttas från en avdelning till en annan avdelning respektive från ett 
företag till ett annat företag. 
 
För en organisatorisk omkonfigurering avser det att aktiviteter i en tvärfunktionell 
process ska omfördelas och sammanslås, och för en omkonfigurering av en inter-
organisatorisk process inkluderar det även omfördelning och sammanslagning av 
aktiviteter som utförs i olika företag. Denna omkonfigurering avser alltså en 
tvärorganisatorisk process och förenklat innebär det att personalen i ett företag utför 
administrativa arbetsuppgifter i ett annat företags processer. Detta sätt att effektivisera 
processerna kännetecknas av ett kund/leverantörstänkande, vilket innebär att varje 
aktör i en försörjningskedja ser sin föregångare som leverantör och sin efterföljare 
som kund. Att ha ett sådant tankesätt innebär att den aktör eller enhet som är bäst på 
att utföra en aktivitet skall också utföra den. När en interorganisatorisk 
omkonfigurering sker kan den antingen utföras framåt eller bakåt i processen, när den 
utförs framåt innebär det att i en gemensam tvärorganisatorisk process avlastar 
företaget sitt kundföretag från vissa aktiviteter eller möjliggöra att kundföretaget 
själva kan utföra vissa aktiviteter. Vid omkonfigurering bakåt blir det på motsvarande 
sätt att vissa aktiviteter mellan företaget och leverantörsföretaget omfördelas i den 
gemensamma tvärorganisatoriska processen (Mattsson, 2002).  
 
Detta sätt att effektivisera processer benämner Mattsson i boken Logistik i 
försörjningskedjor (2002) omkonfigurering, men i boken Effektivisering av 
Materialflöden i Supply Chains (1999) använder Mattsson istället termen integrera. 
Andra författare såsom Aronsson et al. (2003), LaLonde och Masters (1994) samt 
Harrison och van Hoek (2005) använder termen integrera. Enligt LaLonde och 
Masters (1994) handlar integration i logistiksammanhang om att samordningen skall 
ökas mellan funktioner, processer och företag för att uppnå ömsesidiga fördelar, men 
vi kommer fortsättningsvis att använda oss av termen omkonfigurera i uppsatsen. 
Anledningen är att vi anser att begreppet integrera kan ha flera betydelser, till 
exempel att integrera olika system med varandra, vilket syftar mer på att 
kommunicera information. Därför kommer vi att använda oss av begreppet 
omkonfigurera på grund av vi anser det är ett bättre uttryck och beskrivning när olika 
aktörers aktiviteter ska omfördelas.  
 
Harrison och van Hoek (2005) menar att omkonfigurering kan hjälpa företagen att 
inleda ett närmare samarbete när aktiviteter ska omfördelas, vilket är en synpunkt som 
delas av både Rentzhog (1998) och Mattsson (2002). Ett exempel på detta kan vara att 
låta leverantören utföra kvalitetssäkring på de levererade produkterna, vilket leder till 
att kvalitetskontrollen kan uteslutas hos den mottagande parten (Aronsson et al., 
2003). Utifrån vårt problemområde samt att processen korsar företagsgränser, 
kommer vi att granska om vissa aktiviteter kan omfördelas till någon annan avdelning 
eller om de kan utföras hos leverantören. 

3.5.5 Synkronisera 
Enligt Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) innebär synkronisera att styra 
materialflödet så att inte det uppstår någon väntetid i tillverkningen samt att varje 
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tillverkande avdelning/företag, i den mån det går, levererar rätt kvantitet och rätt vara 
som efterföljande avdelning/företag har behov av. Vidare skriver Mattsson (2002) att 
för att få till stånd en effektivisering av ett företags verksamhet och synkronisering av 
materialflödena, måste företagen samverka för att uppnå att aktiviteter kan utföras på 
ett integrerat och samordnat sätt mellan kund och leverantörs företag. Fortsättningsvis 
skriver Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003), om företagen skall kunna 
samverka är det nödvändigt med ett effektivt informationsutbyte och en förutsättning 
för detta är att företagen har viljan att dela med sig av den information som de sitter 
inne med eller att gemensamt ta fram prognoser och leveransplaner.  
 
Ovanstående stycke innebär att fokus ska läggas på långsiktiga relationer för att uppnå 
samverkan mellan företag i försörjningskedjan, samverkan står för två saker. Det står 
för synkronisering och samordning av processer för att åstadkomma effektivare 
materialflöden i försörjningskedjan och därmed uppnå en effektivare användning av 
resurserna hos de olika värdeskapande företagen i försörjningskedjan. Begreppet 
synkronisering innebär olika tillvägagångssätt att synkronisera processer samt 
koppling av aktiviteter för synkronisering av processer hos företagen (Mattsson, 
2002). 
 
För att uppnå effektiva materialflöden och ett högt resursutnyttjande är det av stor vikt 
att aktiviteter som utförs och de resurser som används i ett företag, samordnas med 
aktiviteter och resursanvändning i andra företag i försörjningskedjan, vilket är 
innebörden av begreppet synkronisering (Mattsson, 2002). Vidare skriver Mattsson 
(2002) att det inte går att säga om en process är synkroniserad eller inte, utan 
processer är alltid mer eller mindre synkroniserade med varandra. Synkroniseringen 
kan skilja sig i olika grader, lagernivåerna mellan varje aktivitet i en process kan ses 
som ett mått på hur stor synkroniseringsgrad som uppnåtts, ju mindre mellanlager 
som processen kräver, desto högre är synkroniseringsgraden. Fortsättningsvis menar 
Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) om en högre grad av synkronisering av 
processer i försörjningskedjan kan åstadkommas, resulterar det i ett bättre 
kapacitetsutnyttjande och därmed kan den totala kapitalbindningen sänkas.  
 
Vid synkronisering av flöden finns det olika tillvägagångssätt att arbeta utifrån 
(Mattsson, 2002): 
 

• Synkronisera ledtider  
• Balansera kapacitet  
• Balansera materialflödet  

 
Synkroniserade ledtider innebär att inleveranser av material ska ske så nära 
behovstidpunkten som möjligt, till exempel att flera komponenter skall komma in till 
slutmonteringen samtidigt utan att lagerhållas (Mattsson, 2002 & Harrison & van 
Hoek, 2005). 
 
Balansering av kapacitet innebär att dimensionera de olika resurserna som utför 
värdeförädling och materialförflyttning i försörjningskedjan så lika som möjligt 
(Mattsson, 2002). Enligt Goldratt (1993) är det inte möjligt att synkronisera 
materialflöden och värdeförädling enbart genom att balansera kapaciteter, i ett kort 
perspektiv är det inte särskilt effektivt. Goldratt (1993) menar att detta hänger 
samman med att variationer i tillgångar och materialbehov alltid uppstår, men det 
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beror även på att aktiviteter och resurser som inträffar efter varandra längs 
försörjningskedjan står i ett beroendeförhållande till varandra. Enligt Mattsson (2002) 
resulterar det till variationer i kapacitetsbehov som i sin tur leder till minskad 
synkronisering av processerna. Därför anser Goldratt (1993) att flödet skall balanseras 
och inte kapaciteten. Synkroniseringsmässigt innebär det att den resurs som tar längs 
tid, är den som bestämmer takten på hur mycket de andra resurserna ska producera. 
Om inte detta sker kommer den merproduktion som tillverkas i de andra resurserna att 
läggas på lager, på grund av att det är den trånga sektionen som bestämmer vilken 
output försörjningskedjan har till marknaden (Goldratt, 1993). 
 
Synkronisering av materialflödet innebär att behov och tillgång av material från 
respektive resurs som skapar värde i försörjningskedjan matchar varandra så mycket 
som möjligt. Ju bättre matchningen är, desto mindre lager behövs i flödet. Material-
flöde menas med att material förflyttas i någon form i försörjningskedjan. Det är inte 
möjligt att helt uppnå ett ständigt materialflöde mellan de olika värdeförädlande 
aktörerna i försörjningskedjan, anledningen är att hastigheten på flödet är olika hög i 
olika delar. Därför måste de olika delflödena i försörjningskedjan frikopplas från 
varandra för att minimera att störningar i ett delflöde fortplantas till nästa delflöde. 
För att åstadkomma frikoppling används lager, därmed kan lager ses som en 
integrerad del av det totala materialflödessystemet, lagret blir då ett uttryck för hur 
bristfällig synkroniseringen är (Mattsson, 2002). 
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4 Empiri 
I kapitlet kommer först en presentation av SKF att introduceras, därefter en 
beskrivning av problemen som i nuläget upplevs av företagen samt en kort 
sammanfattning av hur vi gått tillväga. De olika delprocesserna kommer att 
kartläggas för att erhålla en bättre inblick i dessa, mätningar utförs om inte data har 
hämtats i företagens affärssystem för att kunna få en uppfattning av de olika 
problemen samt att olika fiskbensdiagram kommer att tas fram för att komma fram till 
orsaken till problemen. 

4.1 Företagsbeskrivning – SKF 

Denna uppsats är genomförd på SKF i Göteborg och består av en processkartläggning 
på en av SKF’s processer. SKF grundades 1907 av Sven Winquist och är idag 
representerat i mer än 150 länder samt är världsledande inom rullningslager och 
tätningar. SKF är en stor organisation med mer än 80 fabriker, egna försäljningsbolag 
i 70 länder, 10 000 distributörer och sysselsätter mer än 40 000 människor runt om i 
världen samt med en omsättning på ca 53 miljarder kr, år 2006 (SKF, 2007a, b 
[www]). Verksamheten är organiserad i tre divisioner: Industrial, Automotive och 
Service där varje division servar sin globala marknad med fokus på sina specifika 
kundsegment. SKF’s totala antal kunder uppgår till ca två miljoner kunder (SKF, 
2005). Industrial Division har ansvaret för de industriella OEM (Original Equipment 
Manufacturers) - kunderna och utveckling. De har dessutom ansvaret för tillverkning 
av exempelvis sfäriska och cylindriska rullager, medelstora kullager samt lager för 
flygplan och järnvägar. Service Division ansvarar för den industriella eftermarknaden, 
vilken erbjuder reservdelar och service för slutanvändare. Slutligen till Automotive 
Division, vilka har ansvaret för försäljningen av bland annat koniskt rullager samt 
små kullager och tätningar till exempelvis personbilar, lätta och tunga lastbilar samt 
hushållsmaskiner och el-verktyg. SKF’s lager tillverkas i storlekarna 9 mm upp till 
13,3 meter i diameter, den senare väger hela 70 ton. Lager används överallt där det 
snurrar, vilket gör att de är ingående komponenter i allt från medicinsk teknologi till 
stora vindkraftverk (SKF, 2005). En genomsnittlig svensk familj äger runt 184 
stycken lager i sitt hushåll. De finns exempelvis i dammsugaren, datorn, mixern, 
kylskåpet, bilen och cykeln med mera (SKF, 2007c [www]). 
 
I sitt förbättringsarbete använder SKF Sex Sigma för att förbättra nya och existerande 
processer. Av de cirka 40 000 anställda är det cirka 1 400 som aktivt arbetar med 
olika Sex Sigma projekt, för tillfället pågår det cirka 700 Sex Sigma- projekt i hela 
SKF koncernen. Dessa projekt har under senaste tiden benämnts som Lean Six Sigma 
och är en blandning av de japanska och de amerikanska synsätten hur processer skall 
effektiviseras (Ny teknik, 2007a [www]). För en mer detaljerad beskrivning av Sex 
Sigma hänvisar vi till bilaga 2. 
 

4.2 Definierafasen  

I denna fas kommer processkartläggningen och dess delprocesser att beskrivas, de 
olika schematiska bilderna för varje delprocess kommer att hänvisas till bilagor där 
dessa presenteras.  
 

Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra 
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Uppsatsen utförs i en av SKF Göteborgs tillverkningsfabriker, hållarfabriken, dess 
godsmottagning, T & T samt ett externt företag, Alfa. Hållarfabriken är indelad i fyra 
produktionsavsnitt: H1, H2, H3 och H4, vilka består av ett antal olika kanaler, även 
kallade linor. Kanalen som denna uppsats genomförs i heter K31, eller Tranemolinen, 
och är en av produktionsavsnittet H2’s kanaler. Kunderna för Tranemolinen är både 
interna och externa, varav de externa kommer ifrån USA och Malaysia. Det mesta av 
kanalens tillverkningsorder körs mot kundorder. Dock finns ett undantag där 
tillverkningen sker mot ett så kallat säkerhetslager. Likaså varierar ledtiden. Genom 
en överenskommelse med en av Tranemolinens kunder ligger ledtiden endast på 
transporttiden till skillnad från kunden i Malaysia där ledtiden beräknas både på till-
verkningstiden samt transporttiden. Tillverkningsprocessen för Tranemolinens hållare 
består av följande processer: pressning, trumling och avgradning samt härdning, vilket 
den sistnämnda utförs av en extern part. Den aktuella kanalen utför pressning samt 
trumling & avgradning av hållare och är den näst sista processen innan slut-
monteringen. Processen innebär i helhet att hållarna pressas från plåt för att sedan 
trumlas, avgradas, packas och därefter skickas till en extern härdfabrik, Alfa. 
 
Alfa är sedan många år tillbaka en legoleverantör till Tranemolinen, andra kanaler i 
hållarfabriken samt till andra kanaler i både SKF Göteborg och andra SKF fabriker. 
Avståndet mellan Alfa’s och SKF’s fabriker ligger på ca 15 minuter med bil, vilket 
möjliggör att leveranser sker mer kontinuerligt mellan parterna. Alfa’s verkstad består 
av ett flertal ugnar som kan köra olika typer av värmebehandlingar. Den värme-
behandling som hållarna från både Tranemolinen och andra kanaler i hållarfabriken 
genomgår, består av: två omgångar tvättning av hållare, härdning, kylning, packning 
och märkning av pallar. Enligt en överenskommelse med hållarfabriken har Alfa 4 
dagars ledtid för hållarna, samt att SKF får skicka 11 pallar om dagen, 7 dagar i 
veckan till Alfa för Härdprocessen. Bland de 11 pallarna inkluderas även hållare från 
andra kanaler i hållarfabriken, utöver de hållare som kommer ifrån Tranemolinen. 
SKF har avtalat med Alfa att de ansvarar för transporten till och från SKF. Alfa har ett 
avtal med ett transportföretag, vid namn Schenker. Schenker ska dagligen hämta gods 
ifrån Alfa, leverera detta via lastbil till de olika godsmottagningarna i SKF Göteborg 
och samtidigt hämta nytt material för värmebehandling.  
 
Processen eller kärnprocessen som kartlagts i denna uppsats består av följande 
delprocesser: Tranemolinen, T & T, härdning samt T & T, se bilaga 4 för en 
helhetsbild av kärnprocessen. T & T är en godsmottagning som ligger i hållarfabriken 
och har till uppgift att bland annat lagerhålla hållare samt rullar. Denna är mellanlänk 
i materialflödet mellan Tranemolinen och Alfa, däremot är de inte informationslänken 
mellan företagen. Alla tre ovanstående enheter får information från SKF’s logistik-
avdelning, Supply Chain. Deras uppgift är bland annat att planera tillverkningen i 
SKF’s fabriker och är även en stödprocess till ovanstående delprocesser. Supply 
Chain finns i samtliga fabriker i Göteborg, närmare bestämt finns i hållarfabriken en 
logistikavdelning som informerar samtliga kanaler om vad som skall tillverkas, vad T 
& T ska utleverera och vad Alfa ska värmebehandla samt kvantitet.  
 

Processkartläggning 

Vi kommer här att ge en kort sammanfattning av vårt tillvägagångssätt för 
processkartläggningen, som finns beskriven i metodkapitlet. Processkartläggningen 
har genomförts med hjälp av walk through metoden, det vill säga under 
kartläggningen har vi valt att följa varje arbetsmoment genom hela processen för att 
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därmed kunna få en klarare bild över hur processen ser ut. Under genomförandet av 
kartläggningen har ett flertal personer intervjuats på både ett ostrukturerat respektive 
strukturerat tillvägagångssätt samt även öppet observerats. Bland annat har vi 
intervjuat personalen samt våra kontaktpersoner för att erhålla en utförlig beskrivning 
av respektive delprocess. Med hjälp av den insamlade informationen under 
kartläggningen har vi kunnat ta fram ett grafiskt flödesschema. Resultatet av 
kartläggningen har redovisats under ett avstämningsmöte med vår handledare i SKF 
samt även skickat kartläggningen till vederbörande för en granskning och ett 
godkännande. Vid definiering av materialflödets in- och utgångar har vi valt att 
identifiera dessa på delprocessnivå till skillnad från informationsflödet där 
identifieringen sker på aktivitetsnivå. Detta med anledning av att problemet för 
informationsflödet är mer komplext. Respektive delprocess och dess aktiviteter samt 
arbetsuppgifter redovisas i följande kapitel, för en grafisk beskrivning på 
delprocessernas flöde, se bilagor 5-9. Nedan beskrivs respektive delprocess med dess 
aktiviteter och arbetsuppgifter. 

4.2.1 Supply Chain 
Då denna stödprocess är en viktig informationslänk mellan SKF och Alfa har vi valt 
att genomföra en enskild kartläggning av processen, vilken även finns framtagen som 
en grafisk bild, se bilaga 5. Eftersom vissa av aktiviteterna utförs mellan de olika 
delprocesserna har vi valt att markera detta genom att benämna nedanstående 
aktiviteter med ett ”S” framför, en förkortning på Supply Chain. Detta för att markera 
att information skickas eller tas emot av Supply Chain.   
 

S1. Generering av tillverkningsorder. 
När ett kundbehov uppstår genereras en tillverkningsorder med ett unikt 
tillverkningsordernummer, T-nummer, ur SKF’s MRP-system.  
 

S2. Inköpsanmodan. 
Samtidigt genereras en inköpsanmodan med ett färdigt förslag på hur mycket 
material som ska köpas in från råvaruleverantören som personalen på Supply 
Chain måste godkänna. 
 

S3. Generering av inköpsordernummer. 
Efter godkännande av anmodan genereras ett P-nummer i SKF’s MCSS- 
system, vilket är ett planeringsverktyg över ingående komponenter. Systemet 
innehåller bland annat operationsregister, förrådsinformation och produkt-
strukturer. P-numret är ett inköpsordernummer för härdning och blir 
tillgängligt efter uppdatering av MCSS- systemet, vilket sker över natten. Den 
godkända inköpsordern skickas automatiskt via e-post till Alfa’s faxmaskin.  
 

S4. Sekvenslista. 
Då personalen från Supply Chain har till uppgift att planera tillverkningen i 
Tranemolinen skickar de en sekvenslista innehållande T-numret till 
operatörerna via e- post. Genom sekvenslistan kan operatörerna läsa vilken typ 
av hållare som skall tillverkas under kommande veckor och när tillverkningen 
beräknas vara färdig. Tillverkningsorderna i detta dokument är frysta fram till 
några dagar innan tillverkningen sker därefter frisläpps orderna för eventuell 
omprioritering. 
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S5. Tillgänglighet av P -numret. 
P-numret tillhandahålls av personalen på Supply Chain, vilket finns 
tillgängligt i MCSS- systemet där operatörerna själva kan hämta numret. P-
numret ska vara operatörerna på Tranemolinen tillhanda cirka 2 till 4 dagar 
innan planerad leverans till Alfa.  

 

S6. Inrapportering från Tranemolinen. 
När dagens leverans är färdig fyller operatörerna på Tranemolinen i en 
Excelfil, som är tillgänglig både för Supply Chain och operatörerna, med 
information om antal tillverkade hållare och antal pallar för utleverans till 
Alfa.  

 

S7. Leveransavisering till Alfa samt T & T. 
Efter mottagande av inrapportering från Tranemolinen om att färdigpackade 
hållare har levererats till Alfa skickar Supply Chain en leveransavisering till 
både T & T samt Alfa. Det är viktigt att notera att det inte finns någon exakt 
tidsbegränsning när leveransavisering senast bör skickas till Alfa samt att 
Supply Chain baserar sin leveransavisering på Tranemolinens inrapportering, 
vilket kan medföra att leveransavisering till och med kan ske efter att leverans 
har skett till Alfa. Excelfilen som skickas till Alfa är en blandning av 
leveransavisering och leveransplan. Utöver informationen om leveransen 
innehåller Excelfilen även en prioriteringslista och när SKF beräknar få 
tillbaka sin leverans. Även här är det viktigt att notera att leveransplaneringen 
inte vid någon tidsperiod är fryst, vilket gör att Supply Chain kan kontinuerligt 
ändra prioriteringen. 

 
S8. Mottagande av leveransavisering från Alfa. 

När Alfa är klara med bearbetningen och ska skicka tillbaka leveranser till 
SKF, fyller personalen från Alfa i samma Excelfil som de mottagit och skickar 
tillbaka till SKF. Filen innehåller information om antal pallar och antal hållare, 
det vill säga en leveransavisering skickas tillbaka till både Supply Chain samt 
T & T. 
 

Ingångarna för denna stödprocess är inköpsanmodan, inrapporteringen från 
Tranemolinen samt leveransaviseringen från Alfa. De utgående objekten på 
informationsflödet kan här identifieras som P- numret, sekvenslistan innehållande T-
numret samt leveransaviseringen till Alfa och T & T. 

4.2.2 Tranemolinen 
I denna process tillverkas sju olika typer av hållare, varav fyra stycken består av två 
olika varianter. Det ingående materialet består av plåt. Personalen från Supply Chain 
skickar en planeringslista på vilken typ av hållare som ska tillverkas. Processen består 
av fyra arbetsstationer; två maskiner som pressar fram hållare, en station där hållarna 
avgradas samt en packningsstation. Omställningen på maskinerna tar mellan 40 till 60 
minuter, däremot tar förberedelse av verktyg längre tid. Tranemolinen tillverkar cirka 
3000 - 4000 hållare om dagen. Kartläggning kommer att börja från Tranemolinens 
packningsstation, och orsaken till detta är att uppsatsen är avgränsad, för mer 
information läs kapitlet 1.4, Avgränsning. Se bilaga 6 för en grafisk beskrivning av 
processen. 
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Förberedelse inför packning. 
Nedanstående aktiviteter genomförs parallellt med tillverkningen. 
 

1. Utskrift av huvuddokument. 
Operatören tar fram ett huvuddokument med viss förberedd information från 
datorn och fyller i P- numret, T-numret samt tillverkningsdatumet. 
Tillverkningsdatumet skapas då från det att hållarna körs andra varvet genom 
pressarna. Därefter skrivs dokumentet ut. Utöver den information som fylls i 
består huvuddokumentet även av antal hållare. 

 
2. Kopiering av huvuddokument. 

Operatören kopierar dokumentet i ett antal exemplar, beroende på antalet 
pallar, och i en specifik färg, gult eller grönt papper, utifrån vilken typ av 
hållare som packas samt vilken härdningsprocess. 

 
Packning av hållare. 
Hållarna har transporterats från avgradningsstationen, som är avskild från övriga 
produktion på grund av att stationen för mycket oväsen, genom en flexlinks bana till 
packningsstationen. 
 

3. Transportering av hållare. 
De färdiga hållarna transporteras till ett bord som snurrar. Hållarna ligger där 
tills operatören börjar plocka dem för att packa ner dem i pallarna. 

 
4. Kontroll av packningsinstruktioner. 

Genom att följa arbetsinstruktionerna för packning kan operatören kontrollera 
att rätt antal hållare packas in i varje pall. I instruktionerna står hur många 
hållare som ska packas in i varje plaströr samt hur många plaströr som pallen 
ska innehålla. Plaströren består av mjukplast och har till syfte att skydda 
hållarna från rost samt vara ett stöd under transporten till bland annat Alfa. 

 
5. Kontroll och packning av hållare. 

Samtidigt som operatören räknar upp antalet hållare som varje plaströr ska 
innehålla gör han/hon en visuell kontroll, det vill säga de kontrollerar om 
hållarna är smutsiga eller inte. Om dessa inte är godkända skickas de tillbaka 
till tvättning i avgradningsstationen. De uppräknade och godkända hållarna 
läggs upp på en ställning där de sedan träs över med en plastpåse. Därefter 
ställer operatören ner dem i en pall.  

 
6. Emballering av pall. 

När pallen innehåller det antal hållare som instruktionerna visar stänger 
operatören igen pallen genom att lägga ett lock över den och därefter banda 
den med plastband.  

 
7. Märkning av pall. 

Pallen markeras med hjälp av två olika lappar, vit och grön/gul varav den 
färgade placeras på pallens lång- och högra kortsida. Lapparna innehåller olika 
information. På den vita lappen står det att pallen innehåller hållare från SKF 
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som ska vidare till Alfa, adresslapp. Den gröna/gula lappen är huvud-
dokumentet som beskrivs mer utförligt i steg 1 och 2 i denna delprocess. 

 
8. Mellanlager. 

Pallarna lagras i väntan på att transporteras vidare till T & T.  
 

9. Utleverans. 
De emballerade pallarna körs ner senast klockan 8.00 till T & T’s pallplats för 
inleverans, som ligger utanför avdelningen.  
 

10. Inrapportering. 
Efter att pallarna transporterats till T & T måste operatörerna rapportera in 
information om antalet pallar, datumet samt vilken typ av hållare som har 
skickats iväg, i en Excelfil som finns tillgänglig i SKF’s system för de 
berörda.  

 
De ingående objekten för materialflödet i denna process är de pressade hållarna och 
den ingående informationen är sekvenslistan, P- numret som ligger i MCSS- systemet 
samt e-posten som skickas från Supply Chain. Utobjekten för denna delprocess är för 
materielflödet pallarna som skickas vidare till T & T. För informationsflödet är 
utobjektet Excelfilen, som består av information om vad som har skickats ner till T & 
T för utleverans, det vill säga inrapporteringen. I aktivitetsnivå är utobjekten både 
huvuddokumentet och kopiorna. 
  
Krav och önskemål från personalen på Tranemolinen: 
Fram till dagens datum ligger antalet för minsta tillverkningsparti på 6000 stycken 
hållare, vilket är något som personalen skulle vilja höja då de inte hinner förbereda 
verktygen innan partiet är slut. 

4.2.3 Terminal och Transport 
T & T är en av SKF’s godsmottagningar. Här lagerhålls bland annat rullar och hållare 
från de olika fabrikerna i SKF Göteborg. Lagerpersonalen får dagligen Excelfilen från 
Supply Chain med en lista över vilken typ av hållare samt antal pallar som 
Tranemolinen har levererat till T & T för vidare leverans till Alfa. Det händer att 
lastbilen på grund av utrymmesbrist och viktbegränsningar får köra flera omgångar, 
Schenker är den transportör som sköter leveranserna. Vid mottagande av material från 
Tranemolinen sker följande process, se även bilaga 6:  
 

1. Hämtning och utleverans av pallar. 
Pallarna som placerats utanför T & T’s portar hämtas av truckföraren och 
placeras för utleverans. Det är viktigt att observera att här lagerhålls inget 
material utan levereras direkt till Alfa, även om det inte finns något behov. 

 
2. Pålastning. 

Lastbilschauffören lastar på pallar som är avsedda för Alfa’s 
värmebehandling. En liten notis bör göras i detta sammanhang, lastbils-
chauffören tar inte emot någon dokumentation vad gäller fraktsedel och 
följesedel från T & T’s personal. 
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3. Transport. 
Pallarna transporteras till Alfa’s godsmottagning. 

 
I detta sammanhang får lagerpersonalen information om vad Tranemolinen har 
levererat ut. Däremot skickar inte de någon information vidare om vad som levererats 
ut. I materialflödet är pallarna från Tranemolinen inobjektet och samma pallar 
utobjekt då utleverans sker. 
 
Krav och önskemål från personalen på T & T: 
Vid leverans av pallarna från Tranemolinen önskar personalen på T & T att pallarna 
placeras på en avsedd plats.  

4.2.4 Härdprocessen 
Personalen från Supply Chain skickar dagligen en leveransplan till Alfa innehållande 
information om; artikelnummer, P-nummer, totalt antal pallar, totalt antal hållare, 
datum för leverans till Alfa, leveransdatum när hållarna ska vara på SKF samt 
prioriteringslista. Denna information finns i leveransaviseringen som skickas från 
Supply Chain. Den inköpsorder som mottas via fax från Supply Chain används inte 
för att generera arbetsorder, utan den slängs på grund av att kvantiteten inte stämmer 
med de pallar som mottas, vilket medför att de inte har någon användning för 
dokumentet då personalen på Alfa vill erhålla det exakta antalet pallar som tas emot. 
Produktionstiden ligger på sju timmar, och här ingår även upp- och nedpackningen av 
hållarna. Denna process är kartlagd på både godsmottagningen samt härdnings-
stationen. Godsmottagningen består av en administrativ enhet samt en lagerenhet. Vi 
hänvisar till bilaga 7 för en grafisk beskrivning av denna process. 
 
Mottagande av pall. 
Pallarna som skickats från SKF levereras till Alfa’s godsmottagning. 
 
1. Placering av pall. 

De mottagna pallarna placeras av Alfa’s personal vid godsmottagningens 
inlevererade platser, däremot är inte platserna markerade. 

 
2. Ankomstkontroll.  

Då Alfa inte erhåller någon typ av dokumentation vid mottagande av SKF’s pallar 
får personalen räkna antalet pallar som mottas för varje typ av hållare, ta bort den 
vita lappen där det står att pallarna skickas från SKF till Alfa samt skriva ner den 
information som finns på de gröna eller gula lapparna och som krävs för att senare 
kunna skriva en beställningsorder. 

 
3. Ifyllning av beställningsorder. 

Med hjälp av den information som personalen får fram från kontrollräkningen 
skrivs en beställningsorder för hand. På beställningsordern ska följande 
information fyllas i: P-nummer, artikelnummer, antal pallar, samt vilken typ av 
värmebehandling. Denna information finns på de gröna/gula lapparna, dock utom 
totalt antal skickade pallar. På beställningsordern finns det ett nummer som 
benämns lagerplats. Det är viktigt att poängtera att lagerplatsnumret inte är en 
specifik plats på lagret utan är ett löpande nummer som är till för att hjälpa 
operatören att veta vilka pallar som tillhör respektive arbetsorder. 
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4. Ifyllning av lappar. 
När beställningsordern är ifylld tar personalen fram ett antal färgade papper, 
antalet lappar baseras på det antal pallar som godsmottagningen tar emot av en 
viss typ. Färgen på lapparna är beroende på vilken härdprocess hållarna ska 
genomgå. På godsmottagningen finns 6 olika färger på lapparna, rosa, gul, vit, 
röd, grön och blå. När det gäller härdprocessen för Tranemolinens hållare kommer 
pallarna att bli märkta med rosa lappar. Lapparna märks med det lager-
platsnummer som beställningsordern har samt totalt antal mottagna pallar. 

 
5. Märkning av pall. 

Därefter märks respektive pall med de ifyllda färgade lapparna. 
 
6. Hantering av beställningsorder. 

Efter att ha markerat pallarna, kopierar lagerpersonalen beställningsordern. 
Originalet arkiveras i en pärm som finns på godsmottagningen tills slutleverans 
sker. Kopian skickas till personalen på den administrativa enheten på 
godsmottagningen som har till uppgift att lägga in beställningsordern i systemet.  

 
7. Generering av arbetsorder. 

Arbetsordern skapas när beställningsordern blir inlagd, vilket är samma 
information som skrivs in i aktivitet 3, och godkänns i systemet samt att systemet 
genererar ett unikt arbetsordernummer. Denna skrivs ut och läggs in i plastficka 
med olika färgade kanter, färgen innebär vilken typ av härdprocess som den 
arbetsordern ska köras. När beställningsordern är registrerad i systemet stämplas 
kopian och arbetsordern placeras på respektive avdelning i väntan på värme-
behandling. 
 

8. Placering av pall. 
Pallarna hämtas från inkommande leverans och lagerhålls i väntan på bearbetning. 
Detta på grund av att T & T skickar iväg allt oavsett om behovet finns, vilket 
medför att Alfa får lagerhålla stora kvantiteter av ohärdade hållare. 
 

Härdning. 
Operatören planerar körningen av härden efter en prioriteringslista som erhålls från 
leveransaviseringen. Varje körning kan härda två pallar åt gången. Varje körning 
består av ett id-nummer. 
 
9. Utskrift av pallflaggor. 

Med hjälp av arbetsorderna kan operatören skriva ut pallflaggor som senare 
placeras på pallarna. Flaggorna innehåller följande information; typ av hållare, 
antal hållare, antal pallar, P-nummer, arbetsordernummer samt datum. 

 
10. Uppackning och förberedelse inför härdningen. 

Samtidigt som härdningen sker packas nästa omgång hållare upp från pallarna 
samt plaströren och placeras i stativ för att härdas.  

 
11. Härdning. 

Produktionstiden på hållarna är sju timmar. 
 
 



 
Empiri  

 40 

12. Kontroll av hållare. 
Operatörerna plockar en hållare efter härdning för kvalitetskontroll. Är hållarens 
kvalitet inte godkänd ställs pallen, där hållaren togs ifrån, på avsedd plats i väntan 
på eventuellt fler kontroller och godkännande från hållarfabriken. 

 
13. Packning av pallar. 

När de härdade hållarna är avkylda träs hållarna återigen med plaströr och staplas 
därefter i pallarna. 

 
14. Märkning av pall. 

Den emballerade pallen markeras med två pallflaggor på vardera kort- och 
långsida. Informationen skall stämma överens med SKF’s pallflagga. Vid 
kvalitetskontroll uppdaterar operatörerna pallflaggan med rätt antal hållare genom 
att stryka över det gamla antalet på pallflaggan.  

 
15. Placering av pallar. 

De godkända hållarna körs därefter till godsmottagning och placeras i lager, för att 
senare levereras till SKF. I samband med granskning och ett godkännande av 
denna process fick vi information om att denna aktivitet inte utfördes längre, det 
vill säga att efter en överenskommelse med SKF skickas pallarna direkt till T & T 
utan att lagerhållas. 

 
Utleverans. 
16. Hämtning av pall. 

Pallarna körs fram till portarna för utleverans. 
 
17. Hantering av fraktsedel. 

Samtidigt som lastbilschauffören lastar lastbilen med pallar fyller lagerpersonalen 
i fraktsedeln, som syftar till att redogöra hur mycket som skickas till respektive 
godsmottagning i SKF. Därefter kopieras fraktsedeln i tre exemplar, originalet 
skrivs under och stämplas av lastbilschauffören. Kopiorna är ämnade för lastbils-
chauffören respektive godsmottagning på SKF samt att Alfa behåller originalet. 
Den information som finns på fraktsedeln är: ordernummer, detalj-nummer, P-
nummer, antal hållare samt antal kolli. Detaljnumret är ett nummer som SKF och 
Alfa har tagit fram för att eventuellt kunna användas för EDI-meddelande. Vid 
slutleverans skickas även en följesedel med till T & T. 

 
18. Inrapportering. 

I beställningsordern skrivs antalet pallar som skickas, leveransdatumet samt om 
leveransen var en del- eller slutleverans. Vid delleverans sparas beställningsorder i 
en pärm tills sista leverans av en arbetsorder har skett. Vid slutleverans lämnas 
beställningsordern till personalen på den administrativa enheten som rapporterar 
in i systemet när de olika leveranserna har skett tillsammans med information om 
antal hållare och antal pallar, därefter slängs beställningsordern.  

 
19. Leveransavisering. 

Leveransaviseringen baseras på fraktsedeln och är samma fil som Supply Chain 
skickar till godsmottagningen, där personalens uppgift är att fylla i antal 
levererade pallar på den avsedda kolumnen och skicka tillbaka filen till Supply 
Chain på hållarfabriken. Denna aktivitet har ingen tidsbegränsning utan sker 
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någon gång under dagen beroende på hur mycket personalen på den 
administrativa enheten har att göra. 
 

20. Fakturering. 
Efter att order är avslutad, lämnas arbetsorder in till personalen på den 
administrativa enheten på godsmottagningen som frisläpper den i systemet och 
därefter skickas en pappersfaktura till SKF.  
 

21. Pålastning. 
Lastbilschauffören lastar på pallar som är avsedda för T & T. I detta sammanhang 
tar lastbilschauffören emot en fraktsedel och eventuellt en följesedel beroende på 
om det är en slutleverans eller inte. 

 
22. Avlastning. 

Schenkers lastbilschaufför lastar av de levererade pallarna från Alfa hos 
godsmottagningen på T & T. Vid avlastningen mottar T & T’s personal en 
fraktsedel och följesedel när slutleverans sker från Alfa. 

 
De ingående objekten för denna delprocess är dels materialet som skall härdas samt 
en leveransplan som skickas under dagen till godsmottagningen på Alfa. Annan typ 
av ingående information som sker under processens gång är den information som 
beställnings- och arbetsordern baseras på. Här definieras utobjekt i materialflödet på 
de pallar som skickas tillbaka till SKF och i informationsflödet på delprocessnivå 
fraktsedeln, eventuell följesedel, leveransaviseringen samt fakturan. I aktivitetsnivån 
definieras utgående objekt som beställningsorder, de färgade pallapparna, arbetsorder 
och pallflaggorna.  
 
Krav och önskemål från personalen på Alfa: 
Personalen från Alfa kräver en följesedel från SKF framförallt på grund av 
försäkringsskäl men även förenkling av lagerpersonalens arbetsuppgifter. Andra 
önskemål från Alfa är implementering av EDI eller streckkod, med anledning av en 
möjlig förenkling av den administrativa hanteringen. Några dagars framförhållning på 
leveransplanen samt SKF’s kundorder är något som planeringspersonalen skulle vilja 
ha för att kunna planera sin verksamhet på ett effektivare sätt.   

4.2.5 Terminal och Transport 
Första pålastning sker hos Alfa klockan 8.00 och leveransen ska därefter infinna sig 
utanför T & T runt 8.30 för avlastning. Vid mottagande av pallarna från Alfa sker 
följande process, se även bilaga 8: 
 
1. Mottagning av pall. 

Vid mottagning av pallarna tar personalen emot en fraktsedel och vid slutleverans 
en följesedel från lastbilschauffören. 

 
Placering av pall. 
2. Kontroll av fraktsedel. 

Fraktsedeln, som mottas i samband med lasten från Alfa, kontrolleras med 
etiketterna på pallarna.  
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3. Hämtning av information. 
Trots att personalen på Alfa tillhandahåller en fraktsedel väljer personalen på T & 
T att hämta den nödvändiga informationen från etiketterna på pallarna. Detta beror 
bland annat på att fraktsedeln inte innehåller tillräckligt med information för att T 
& T’s personal ska kunna registrera in det mottagna godset i systemet. 
Informationen som hämtas är: P-nummer, T-nummer, typ av hållare och total 
antal. 

 
4. Lagerhållning. 

Pallarna ställs på en fast lagerplats i väntan på avrop från kunden.  
 
5. Registrering av pallarna. 

I MCSS- systemet registrerar personalen pallarna med hjälp av den erhållna 
informationen på det totala antalet mottagna hållare, P-numret och T-numret. 
Respektive P- och T- nummer skrivs in i systemet, den förstnämnda används för 
registrering av godsmottagning som ekonomiavdelningen jämför fakturorna med 
och den andra används för inleverans, endast ämnad för lagerhållningen.  
 

I denna delprocess sker inget utgående materialflöde däremot är de ingående objekten 
de mottagna pallarna som mottas från Schenker. De ingående objekten på delprocess-
nivå är leveransaviseringen, fraktsedeln samt vid slutleverans följesedeln, likaså är 
utobjekten för samma detaljnivå inrapporteringen.   
 
Krav och önskemål från personalen på T & T: 
Ett önskemål som har funnits länge bland personalen på T & T är att en följesedel 
medföljer vid varje leverans från Alfa. Rätt information på fraktsedel är också ett 
önskemål som finns. I dagens läge får personalen, trots fraktsedeln, hämta 
informationen från pallflaggorna då fraktsedeln inte innehåller tillräcklig eller korrekt 
information. Vad gäller registrering av pallarna vill personalen att en signering sker 
på SKF’s affärssystem, för att lättare kunna göra en uppföljning vid eventuell 
felregistrering. Ett problem som personalen upplever är när det mottagna materialet 
inte är godkänt, exempelvis på grund av ytfel, då de inte vet hur eller om detta ska 
rapporteras in i systemet eftersom de inte har fått någon information hur de ska gå 
tillväga vid sådana situationer. 

4.2.6 Betalningsflödet. 
Eftersom betalningen sker på ekonomiavdelningen samt att betalningsflödet är ganska 
komplext har vi valt att kartlägga den enskilt. Flödet finns även presenterat som en 
grafisk bild, se bilaga 9. 
 
1. Mottagning av faktura. 

Fakturan som skickas från Alfa tas emot av ekonomiavdelningen som 
pappersformat. 

 
2. Inscanning av faktura. 

Efter mottagande av fakturan scannar personalen in fakturan. 
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3. Inhämtning av information. 
Med hjälp av ett verifieringsprogram hämtas den inscannade fakturan för att 
manuellt kontrollera att rätt information läggs in i systemet. Om programmet har 
tagit fel värden korrigeras det av personalen.  
 

4. Överföring av information. 
När inhämtningen blir godkänd skickas informationen vidare in SKF’s 
ekonomimodul, som benämns Basware.  
 

5. Avstämning av faktura. 
Därefter jämför programmet fakturan med den inrapporterade inleveransen som 
personalen på T & T gör. Detta görs genom att Basware kommunicerar med 
MCSS- systemet. Om flera inleveranser har gjorts på samma P-nummer kommer 
systemet automatiskt att ta den första orderraden, vilket medför att fakturan 
fastnar och visar ett meddelande att fakturan väntar på matchning. Detta innebär 
att en manuell genomgång måste utföras.  
 

6. Betalning. 
När fakturan blir godkänd i systemet eller om siffrorna stämmer överens sker en 
automatisk matchning och betalning av de härdade hållarna kan ske. 

 
I detta flöde sker inga materiella aktiviteter däremot är fakturan en ingående 
information på delprocessnivå och den inrapporterade informationen på aktivitetsnivå. 
Betalningen är en utgående objekt på delprocessnivå, andra utobjekt i aktivitetsnivån 
är den inscannade fakturan och informationen från fakturan. 
 
Krav och önskemål från personalen på ekonomiavdelningen: 
Ett önskemål är att fakturan ska skickas elektroniskt. 
 

4.3 Mätafasen 

 
 
 
 

SKF mäter inte något när det gäller leveransprecision och leveranssäkerhet mot Alfa. 
Orsaken till detta är att SKF valt att enbart mäta på de leverantörer där 
informationsutbytet sker med hjälp av EDI eller webb-EDI. Det system som SKF 
använder sig av vid mätning av leveransservice benämns Supperf, och är ett system 
som de själva tagit fram. De nyckeltal som de mäter är leveransprecision och 
leveranssäkerhet, rätt vara i rätt kvantitet, men de värden på nyckeltalen som systemet 
genererar litar inte SKF på, på grund av att ändringar kan ha skett på de inneliggande 
kundorderna hos leverantörerna, vilket är något som systemet inte känner av. Vi har 
därför valt att mäta på de utgående objekten, x- faktorer, ifrån Härdprocessen, som 
hållarfabriken upplever att de har problem med vad det gäller exempelvis fraktsedlar, 
följesedel samt fakturor, vilket då representerar leveransprecision och leverans-
säkerhet. Se kapitel 2.6.2 för de olika x- faktorerna. Vi har även valt att mäta 
utleveranser från Tranemoprocessen till Alfa som en utgående objekt. 

Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra 
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4.3.1 Mätning och resultat av leveransprecisionen 
Alfa kan i sitt affärssystem, Jeeves, mäta leveransprecisionen mot sina kunder, vilket 
utförs på orderrader. När det gäller leveransprecisionen mot SKF och leveranserna 
med avseende på hållarna ligger leveransprecisionen på cirka 71 % i februari månad. 
Orsaken till det låga precisionsmåttet beror på att SKF omprioriterat det som skall 
härdas. Under ett möte med personalen från Alfa förklarade de att det är möjligt att 
manuellt ändra leveransdatumet vid omprioriteringar, men detta är något som anses ta 
för mycket tid och bidrar inte till något, förutom att få ett bra värde på nyckeltalet. 
Personalen på Alfa visade även sin leveransprecision för februari månad för 
resterande kunder och den låg på 98 %. Under april månad var leveransprecisionen 
för hållarna på 94,23 %, och här bör noteras att personalen har ändrat leveransdatumet 
efter omprioriteringar från SKF och därmed fått ett bättre resultat på leverans-
precisionen jämfört med februari månad samt, att nyckeltalet gäller för alla hållarna 
från samtliga kanaler på hållarfabriken. 
 
I figur 11 åskådliggörs leveranserna till Alfa under april månad. Staplarna 
representerar hur många pallar som dagligen levererats från T & T, den vågräta linjen 
visar hur många pallar, enligt överenskommelse, som skall levereras mellan 
företagen, det vill säga 11 pallar per dag, 7 dagar i veckan. Informationen har hämtats 
ifrån Excelfilen som utgör leveransaviseringen från Supply Chain till Alfa. Vid 
årsskiftet var det totala antalet pallar med ohärdade hållare mer än 400 stycken. 

Figur 11. Utleveranser av pallar från T & T till Alfa. 

Vi har under en månads tid även utfört mätningar på Alfa på hur många gånger SKF 
har ändrat prioriteringen av vad som skall härdas. Resultatet på mätningen visade att 
under 9 av 18 arbetsdagar hade personalen på Supply Chain ändrat prioriteringen, 
varav 5 dagar var akuta omprioriteringar. Resultatet på mätprotokollet finns i bilaga 
10. 

4.3.2  Mätning och resultat av leveranssäkerheten 
De x-faktorer som leder till att outputfaktorn Y, inte blir hundraprocentig åskådliggörs 
i figur 12. De x-faktorer som det fanns statistik i SKF’s system var sekvensfel och 
fakturor.  Vi har genomfört egna mätningar på följande x- faktorer: följesedel och 
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Output, Y 
 

Leveranssäkerhet 

Fakturor Följesedel 

Sekvensfel Felmärkt Produkt 
kvalitet 

Fraktsedel 

fraktsedel, på grund av att dessa inte stämmer överens med det gods som levereras 
från Alfa. Några av faktorerna har vi valt att inte mäta på och detta förklaras i 
nedanstående text. 

Figur 12. Uppdelning av de problem som orsakar låg leveranssäkerhet. Egen figur. 

Fraktsedel 
För fraktsedeln har vi gjort mätningar på de problem som T & T upplever att de har 
med fraktsedeln, vilket visade sig vara: att fraktsedel saknas, antal hållare och antal 
kolli inte stämmer, att T-nummer inte finns samt att P-nummer inte stämmer överens 
med vad som står på pallflaggan, se tabell 1 för de olika orsakerna och antal fel som 
uppstod under mätperioden, vilken pågick i fyra veckor, se även bilaga 11 för 
mätprotokollet. 
 

Orsak Fel 
Fraktsedel saknas 

 
I I 

P-nummer stämmer inte 
 

 

T-nummer stämmer inte 
 

 

Antal pallar stämmer inte 
 

I I 

Antal hållare stämmer inte 
 

I I I I I I I I 

Övrigt 
 

Samma typ av hållare med samma information delas 
upp i flera leveranser på samma fraktsedel. 

Tabell 1. Antal fel angående fraktsedeln. Egen tabell. 

Följesedel 
Beträffande följesedeln kommer den enbart vid slutleverans från Alfa, vilket innebär 
att antalet på följesedeln inte överensstämmer med den sista delleveransen från Alfa. 
Under mätningen med fraktsedeln kunde vi konstatera att följesedel kunde skickas vid 
vissa delleveranser, vilket berodde på att SKF hade önskemål om att få en. Dock 
stämde inte antalet på följesedeln med delleveransen eftersom följesedeln ändå var 
baserad på det totala antal mottagna hållare från T & T. Vi har inte utfört några 
djupare mätningar om antalet stämmer eller inte utan vi har med hjälp av mätningarna 
med fraktsedeln kunnat fastställa att antalet inte stämmer.  
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Fakturor 
I SKF’s affärssystem kan en fil med veckostatistik, som visar fakturamatchningsläget 
tas fram. Denna är dock en ögonblicksbild på den dag då filen hämtas och är inte en 
summa för en specifik vecka. Vi har under arbetets gång fått ta del av ovanstående fil 
för att kunna få en uppfattning om problemets storlek. I tabell 2 visas ett utdrag från 
2007 av den Excelfil där fakturorna registreras. Vi har valt att enbart presentera tre 
kolumner, totalt antal, ej matchade och godsmottagning. Ej matchade betyder att 
fakturan, vid avstämning med den inrapporterade godsmottagningen, inte stämmer 
överens, vilket leder till att fakturan inte går automatiskt igenom systemet. Den 
sistnämnda innebär att fakturan har fastnat på grund av att det finns flera GMN med 
ett och samma P-nummer. Vi hänvisar till bilaga 12 för ett större utdrag av Excelfilen 
med alla rubriker inkluderade. I bilagan finns 2 kolumner med rubriken pris, vilket 
innebär att fakturan har fastnat på grund av att priset inte har stämt överens med det 
pris som finns i systemet. Detta leder i sin tur till att fakturans totalbelopp inte 
stämmer överens med det antal som har inrapporterats av personalen på T & T. 
Anledningen till varför vi inte har tagit med dessa rubriker är att SKF och Alfa har 
förhandlat om nya priser och detta är något som uppdateras för tillfället. Under vecka 
8 (0708) registrerades totalt 21 fakturor varav 16 fastnade i systemet av olika 
anledningar. Av de 16 fastnade fakturorna var det 8 stycken som inte gick igenom på 
grund av att GMN inte stämde överens med fakturan från Alfa. Resterande fastnade 
eftersom priset var fel, vilket visas i bilaga 12. 
 

Tabell 2. Fakturor från Alfa år 2007. Egen tabell. 

Felmärkt 
Felmärkt avser att fel material har lagts i pallen efter härdningen hos Alfa. Detta är 
något som har hänt två gånger i år enligt SKF, varför vi anser att det är mycket svårt 
att mäta detta fel. Därför kommer vi att klassa denna faktor som okontrollerbar. 
Mätning skulle kunna ske, men då måste varje pall öppnas när den kommer tillbaka 
till SKF och pallens innehåll måste jämföras gentemot den information som finns på 
pallflaggan.  
 

Produktkvalité 
Produktkvalité kommer inte att mätas på grund av att själva härdningen inte ingår i 
denna uppsats samt att SKF inte anser att kvalitén på de härdade hållarna är något 
problem. 
 
Sekvensfel 
Eftersom vi inte har utfört några mätningar gällande sekvensfel, har vi fått erhålla en 
Excelfil med registrering på hur ofta sekvensfel har uppstått under 2006 och första 
kvartalet för 2007. Sekvensfel är svåra att upptäcka under tillverkningsprocessen utan 

VECKA LEVERANTÖR TOT ANTAL  EJ MATCH GODSMOT (2) 

0708 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    21 16 8 

0707 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    17 13 6 

0706 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    24 17 8 

0705 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    20 18 10 

0705 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    20 18 10 

0704 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    20 17 10 

0703 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    7 3 1 

0702 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    24 16 8 

0701 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB    18 10 7 
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dessa uppdateras under slutmontering hos Tranemolinens kunder. Personalen för de 
olika kanalerna gör då en notering i Excelfilen med orsaken, mätningen görs därefter 
på de orderrader där problem har uppstått. I Excelfilen fann vi att Alfa vid två 
tillfällen under 2006 hade levererat i fel sekvens. Däremot fanns det inga uppgifter på 
hur många orderrader som Alfa hade levererat. För att kunna få en bättre uppfattning 
vände vi oss till Alfa, som kunde visa att de under förra året levererat 515 orderrader 
till SKF. Fram till mätperiodens slut har Alfa inte levererat Tranemolinens hållare i fel 
sekvens. I tabell 3 visar Excelfilen de två sekvensfel som uppstod för kanal 31 från 
förra året, vilket även benämns som Tranemolinen, mot en av deras interna kunder, 
C2.   
 

Vecka Typ Kanal Kund Orsak 

W640 CP-22319 EJ1 K31 C2 Kördes i fel sekvens hos Alfa, 
trots lovat i e-post. 

W646 CP-22320EJ1 
EJA 

K31 C2 Fel sekvens körd av Alfa och 
fläckar på hållarna. 

Tabell 3. Antal gånger och orsaker när material har kommit i fel sekvens. Källa, Excelfil från 
SKF. 

4.3.3 Ett praktiskt fall 
I figur 13 visas ett scenario på leveranser av hållare från SKF till Alfa. Här inkluderas 
bland annat fraktsedel, följesedel, arbetsorder, inköpsordernummer, GMN och 
faktura, dessa benämningar är utförligt beskriva i ordlistan. När ett kundbehov uppstår 
genererar SKF’s affärssystem en tillverkningsorder med ett unikt tillverknings-
ordernummer, T-nummer. Samtidigt skickar systemet en inköpsanmodan till 
personalen på Supply Chain, vilket personalen måste godkänna för att inköp av 
råmaterial ska genomföras. Vid godkännande av anmodan genereras ett inköps-
ordernummer, P-nummer, vilket även den är unik för varje tillverkningsorder.  
 
Scenariot består av en tillverkningsorder på 30 pallar, vilket tillverkas och paketeras 
av personalen på Tranemolinen, och erhåller ett unikt P- och T-nummer. T-numret är 
endast användbart för SKF medan P-numret används av både SKF och Alfa. Alfa 
baserar både generering av arbetsordern och faktureringen på bland annat P- numret, 
vilket innebär att detta nummer är av stor vikt. De 30 färdigpaketerade pallarna 
kommer att levereras till Alfa för härdning, i flera leveranser. I detta fall kommer 
pallarna att skickas i tre delleveranser med 10, 12 och 8 pallar per utleverans. 
 
För varje daglig leveransmottagning genererar personalen på Alfa en arbetsorder, 
vilket innebär att de tre mottagna delleveranserna, bestående av ett och samma P-
nummer, kommer att erhålla ett unikt arbetsordernummer. Varje arbetsorder hos Alfa 
är kopplat till en följesedel respektive faktura. Detta medför att tre följesedlar och tre 
fakturor kommer att skickas till SKF vid slutleverans.  
 
När härdning av hållarna är slutförd hos Alfa och pallarna ska levereras tillbaka till 
SKF kommer även den att delas upp i flera delleveranser, orsaken till varför detta sker 
beror på olika faktorer. En orsak kan vara att SKF önskar delleveranser.  I vårt 
scenario kommer fem leveranser att skickas från Alfa till T & T under fem dygn. T & 
T har till uppgift att vid varje daglig leverans utföra en inrapportering på SKF’s 
system, vilket i sin tur genererar ett unikt godsmottagningsordernummer, GMN, för 
varje daglig inrapportering. Detta innebär att för varje delleverans bestående av 
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samma P- nummer, T- nummer och arbetsordernummer kommer ett GMN att 
genereras för respektive mottagen leverans.  
 
När Alfa fakturerar SKF för tjänsten kommer de att skicka tre fakturor innehållande 
det totala antalet härdade hållare och P-numret. Då olika antal pallar respektive 
hållare har skickats tillbaka till SKF jämfört med vad SKF levererade till Alfa 
kommer fakturan att fastna i SKF’s betalningssystem, vilket medför att en manuell 
hantering måste utföras. 

Figur 13. Enkel bild av leverans av hållare till fakturering. Egen bild. 

 

4.4 Analyserafasen 

I denna fas kommer leveransprecisionen och leveranssäkerheten att analyseras för att 
hitta de olika delorsakerna till varför dessa nyckeltal inte blir hundraprocentiga. Till 
vår hjälp kommer vi att använda oss av fiskbensdiagram för att visuellt visa de olika 
delorsakerna till huvudorsakerna. 

4.4.1 Leveransprecision 
De huvudorsaker som påverkar att leveransprecisionen blir låg till SKF från Alfa är: 
kapacitet och omprioriteringar. För kapaciteten är delorsaken att Alfa har brist av 
kapacitet på grund av att ledtiden för en härdprocess inte kan förkortas, konsekvensen 
skulle bli en försämrad kvalité på hållarna om detta genomförs. Den andra orsaken till 
låg leveransprecision är ständiga omprioriteringar på leveransplaneringen från Supply 
Chain, vilket är på grund av att personalen på Supply Chain önskar delleveranser från 
Alfa. Delleveranserna beskrivs utförligare i kapitel 4.4.2, leveranssäkerhet, under 
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huvudorsaken ”följesedel”. För en schematisk bild av de olika orsakerna som bidrar 
till låg leveransprecision, se figur 14. 
 

Figur 14. Fiskbensdiagram för leveransprecisionen och huvudorsakerna och dess delorsaker. 

Egen figur. 

I figur 11 i mätafasen visar frekvensen av utleveranserna och hur stora kvantiteter 
som levereras till Alfa, på grund av att flödet är ojämnt bidrar detta till delleveranser 
till SKF, vilket i sin tur påverkar leveransprecisionen. På grund av att leveranserna till 
Alfa är större än vad överenskommelsen säger har detta inneburit att stora kvantiteter 
av ohärdade hållare lagerhålls hos Alfa. 

4.4.2 Leveranssäkerhet 
I figur 15 visas de huvudorsaker och delorsakerna som ger upphov till låg leverans-
säkerhet. De olika huvudorsaker som påverkar leveranssäkerheten är sekvensfel, 
fakturor, fraktsedel, felmärkt och följsedel. För varje huvudorsak kommer en mer 
utförlig beskrivning av de olika delorsakerna att redogöras. För vissa av huvud-
orsakerna har en enskild bild tagits fram på grund av att en delorsak kan bero på flera 
orsaker. Detta gör att fiskbensdiagrammet blir lättare att förstå, annars finns risken att 
diagrammet blir för komplext. 

Figur 15. Fiskbensdiagram för leveranssäkerheten och huvudorsakerna och dess delorsaker. 
Egen figur. 

Sekvensfel  
För huvudorsaken sekvensfel, menas det att Alfa har levererat material i fel sekvens, 
vilket kan bero på att kommunikationen har brustit internt hos Alfa eller att de inte har 
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uppmärksammat att ändring har skett angående vad som skall härdas. Sen 
omprioritering innebär att den har kommit för sent till Alfa, vilket har inneburit att de 
inte hunnit härda de hållare som hållarfabriken önskat.  
 
Fakturor 
En annan huvudorsak som påverkar leveranssäkerhet är fakturor, i figur 16 visas ett 
fiskbensdiagram på fakturor med dess delorsaker. Problemen med fakturorna är att 
fakturan vid betalning fastnar i systemet på grund av att P-numret inte stämmer 
överens med GMN. Det vill säga fakturorna fastnar då SKF skickar flera sändningar 
med samma P-nummer och samtidigt önskar olika mängder pallar tillbaka från Alfa, 
vid olika tillfällen. De mottagna pallarna rapporteras därefter in av T & T i systemet 
som i sin tur får ett unikt GMN per inleverans. Detta medför att ett P-nummer kan 
bestå av flera GMN, vilket systemet inte förstår. Anledningen till att SKF skickar 
flera sändningar till Alfa beror bland annat på att Tranemolinen tillverkar stora 
kvantiteter av hållare, och orsakerna till detta finns mer utförligt beskrivet under 
huvudorsaken följesedel och i figur 19.   

Figur 16. Fiskbensdiagram för huvudorsaken fakturor och dess delorsaker. Egen figur. 

Fel belopp är en annan orsak till att fakturan fastnar i systemet och beror på att SKF 
inte har uppdaterat sitt system efter att nya priser förhandlades fram vid årsskiftet. När 
det finns flera leveranser inrapporterade med samma P-nummer men med olika 
kvantiteter, innebär det att fakturan kommer att hitta flera sändningar och en manuell 
kontroll måste göras för att matcha rätt faktura utifrån den kvantitet som finns på 
fakturan och den inrapporterade kvantiteten. Hittar inte personalen någon kvantitet 
som stämmer överens med fakturan, måste de lägga ihop flera leveranser för att hitta 
de leveranser som hör ihop med fakturans kvantitet och belopp. Anledningen till att 
kvantiteten inte stämmer är bland annat när Alfa gör kvalitetskontroll på en hållare 
och inte uppdaterar sitt system. Anledningen till att de inte uppdaterar är att SKF ska 
betala för de härdade hållarna. Då den testade hållaren är oanvändbar kasseras den 
efter kvalitetskontroll, vilket innebär att SKF får färre hållare än vad som härdats och 
vad som står på fakturan.  
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Fraktsedel  
För huvudorsaken fraktsedeln finns ett fiskbensdiagram över de olika delorsakerna, se 
figur 17. Problemet med fraktsedeln är att informationen på dokumentet både är 
bristfällig och överflödig, det vill säga att fraktsedeln innehåller information som de 
anställda på T & T inte behöver samtidigt som den saknar rätt information. Den 
information som personalen hos T & T saknar läser de av på pallflaggorna och skriver 
upp på fraktsedeln. Detta påverkar personalen på T & T och deras arbetsuppgifter vid 
inrapporteringen av pallarna i systemet. Överflödig information är även att lager-
personalen på Alfa fyller i samma information flera gånger trots att leveransen består 
av samma typ av hållare med samma P-nummer, vilket orsakar extra arbete hos 
personalen på T & T. Nästa delorsaker som påverkar fraktsedeln är att antal pallar 
samt antal hållare inte stämmer överens med det som står på fraktsedeln jämfört med 
vad som levererats. Orsakerna för fel antal kan bero på att personalen på T & T räknat 
fel på grund av att den ena pallflaggan inte är uppdaterad efter att en hållare har tagits 
ut för kvalitetskontroll efter härdningen. När det gäller fel antal pallar, är den ena 
delorsaken att personalen räknat fel, den andra orsaken är att lagerpersonal hos Alfa 
har ställt fram fler pallar och därefter inte uppdaterat fraktsedeln. Fraktsedeln kan 
även saknas vid mottagande leverans, vilket kan bero på att lastbilschauffören inte har 
lämnat den, eller att personalen på T & T inte upptäcker den på grund av att den ligger 
längst upp i en pallstapel eller att den har hamnat under en pall. Det har även skett att 
personalen varit stressade och då missat fraktsedeln.  

Figur 17. Fiskbensdiagram för huvudorsaken fraktsedeln och dess delorsaker. Egen figur. 

Felmärkt 
Felmärkning sker av olika anledningar de delorsaker som vi kommit fram till är: fel 
material, fel lapp vid packningsstationen och ej uppdaterad pallflagga. Dessa 
presenteras i nedanstående fiskbensdiagram, figur 18. För delorsaken fel material 
innebär det att hållarna har placerats i fel pall efter härdning hos Alfa, vilket beror på 
bristande rutiner hos operatörerna på Alfa. Att fel färgad huvuddokument har 
placerats på en pall kan ske hos packningsstationen på Tranemolinen, vilket kan 
uppstå vid omställning då nästa typ ska packas eller vid skiftbyte. Gällande den sista 
delorsaken beror det på att personalen på Alfa inte har uppdaterat båda pallflaggorna 
när en hållare har tagits för kvalitetskontroll efter härdningen, vilket är brist av rutin. 
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Figur 18. Fiskbensdiagram för huvudorsaken felmärkt och dess delorsaker. Egen figur. 

Följesedel 
En huvudorsak som även påverkar leveranssäkerheten är följesedeln. Några problem 
kopplade till följesedel är fel kvantitet samt att följesedel saknas, vilket finns 
utförligare beskrivet i figur 19. Anledningen till varför kvantiteten inte stämmer 
överens gentemot det som levererats är på grund av att Alfa inte kan ändra antalet på 
följesedeln vid delleverans samt att Alfa utför kvalitetskontroll efter härdningen. Efter 
samtal med personalen på Alfa visade det sig att systemet inte ska uppdateras. Skälet 
är att om uppdatering av antalet sker skulle Alfa inte få betalt för den härdade 
hållaren. Den testade hållaren är härdad, vilket är en aktivitet som SKF ska betala för.  

Figur 19. Fiskbensdiagram för huvudorsaken följesedel och dess delorsaker. Egen figur. 

Att följesedeln saknas beror på att Alfa’s affärssystem inte kan skriva ut den vid 
delleveranser på grund av att funktionalitet saknas i systemet. Detta innebär att 
följesedeln endast skrivs ut vid slutleverans och inte vid delleverans. Det finns flera 
delorsaker till varför delleverans sker. En orsak är att Tranemolinen tillverkar stora 
kvantiteter, vilket leder till att stora leveranser sker mot Alfa. Anledningen till detta är 
dels att T & T har lagerbrist hos sig och dels på grund av att efterfrågan på rullager i 
dagsläget är stort. Detta här medför att Alfa får lagerhålla de ohärdade hållarna. En 
annan orsak till stora sändningar från SKF är att de har en minimikvantitet vid 
tillverkning av hållarna, vilket beror på ett flertal orsaker.  Orsakerna är att det tar 
lång tid att byta ut de olika delarna i verktyget, att det är personalbrist hos 
Tranemolinen samt att det är få personer som är fullt utbildade på hur de ska byta de 
olika delarna i verktyget, vilket leder till kompetensbrist i de olika skiften i 
Tranemolinen. 
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5 Analys 
I den första delen av analysen ges effektiviseringsförslag utifrån de olika 
delorsakerna i fiskbensdiagrammen från analysfasen enligt DMAIC- metodiken och 
därefter analyseras processkartläggningen. De olika förslagen baseras på de olika 
effektiviseringskategorierna: förenkla, kommunicera, automatisera, omkonfigurera 
och synkronisera som finns beskrivna i teorikapitlet. De aktiviteter som inte nämns 
anser vi att det inte finns några förbättringar att utföra. 

5.1 Förbättrafasen 

I denna fas kommer de olika delorsakerna i fiskbensdiagrammen för leveransprecision 
respektive leveranssäkerhet att analyseras och förbättringsförslag tas fram med stöd 
av de olika effektiviseringskategorierna som finns beskrivna i den teoretiska 
referensramen. Vi har valt att presentera förbättringsförslag för leverensprecision och 
leveranssäkerhet var för sig. 
 
 

 

 

Leveransprecision 
Mattsson (2002) menar att det finns vissa svårigheter att mäta leveransprecisionen om 
leveranstiden ändras eller om det uppstår restnoteringar. Detta visas tydligt på Alfa’s 
leveransprecision från februari, där den var på cirka 71 %, och orsaken till detta var 
att personalen på Supply Chain hade omprioriterat samt önskat delleveranser av sina 
hållare. Mattsson (2002) menar att företag själva får ta ställning till hur de ska göra 
när sådana situationer uppstår, ett sätt är att ändra manuellt i sitt system varje gång en 
kund ändrar leveransdatumet. Under april ändrade personalen på Alfa i sitt system när 
Supply Chain hade omprioriterat leveransplanen, och därmed uppnått en leverans-
precision på cirka 94 %. 

5.1.1 Synkronisering av materialflödet 
Enligt Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) innebär synkronisering att styra 
materialflödet så att ingen väntetid uppstår i tillverkningen, vilket medför att 
företagen måste samverka för att aktiviteterna ska kunna utföras på ett integrerat och 
samordnat sätt. Mattsson (2002) beskriver tre olika tillvägagångssätt för att 
synkronisera flöden och två av dessa är att balansera kapacitet och materialflödet. På 
grund av att Alfa har stora lager av ohärdade hållare kan detta kopplas till teorierna 
om synkronisering, där balansering av både kapacitet och materialflödet är av stor 
vikt. Personalen på Supply Chain bör ta hänsyn till den kapacitet som Alfa kan 
prestera då deras resurser utgör en flaskhals i materialflödet, vilket tydligt visas av 
den lageruppbyggnad som har uppstått framför dessa resurser, vilket kan kopplas till 
Goldratts (1996) teorier om att balansera flödet och inte kapaciteten. 
 
En annan orsak till låg leveransprecision är de delleveranser som personalen på 
Supply Chain önskar, vilket kan bero på dålig framförhållning mot sina kunders 
behov. Detta kan även kopplas till Mattssons (2002) teorier om samverkan mellan 
avdelningar/företag, vilket kan ske med ett effektivt informationsutbyte. För att 
reducera delleveranserna anser vi att T & T bör lagerhålla de ohärdade hållarna och 
att personalen på Supply Chain gör avrop på de hållare som behöver härdas när 
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behovet uppstår och därmed uppnå en högre samverkan och synkronisering företagen 
emellan. Om SKF skickar mindre sändningar möjliggör det att enbart få ett GMN på 
de sändningar som kommer från Alfa, vilket medför risken att fakturan fastnar i 
systemet blir mycket mindre samt att fel kvantitet och belopp elimineras och 
personalen behöver inte manuellt kontrollera vilka sändningar som tillhör en viss 
faktura. 
 
Leveranssäkerhet 
Många av de brister som påverkar leveranssäkerheten och som vi både har undersökt 
och gjort mätningar på finns främst i de administrativa processerna, vilket kan 
kopplas till Bjørnland et al. (2003), där de benämner att dessa processer även påverkar 
leveranssäkerheten. För en mer översiktlig beskrivning av de olika effektiviserings-
förslagen för huvudorsakerna, som bidrar till låg leveranssäkerhet har vi valt att 
åskådliggöra dessa i nedanstående tabell. Notera att detta inte innebär att vi skall ge 
förslag på varje huvudorsak för respektive kategori. 
 

 

Huvudorsaker 

Förenkla Kommunicera Automatisera 

Fraktsedel Kapitel 5.1.2 Kapitel 5.1.3  
Följesedel  Kapitel 5.1.3  
Fakturor  Kapitel 5.1.3 Kapitel 5.1.4 
Felmärkt Kapitel 5.1.2   
Sekvensfel Kapitel 5.1.2   

Tabell 4. En översiktlig bild för de olika förbättringsförslagen i leveranssäkerheten. Egen tabell. 

5.1.2 Förenkla rutiner vid hantering av fraktsedel, felmärkt 
och sekvensfel 

Det första företagen bör göra enligt Harrington (1991) är att införa ett standardiserat 
arbetssätt, vilket bör göras för att eliminera de ”bristande rutiner” som uppstår för 
huvudorsakerna fraktsedel. Detta innebär att rutiner bör skapas vid uppdatering av 
fraktsedel respektive pallflagan för att säkerställa att det är rätt antal hållare och pallar 
samt att godsmottagningen hos Alfa skickar med en fraktsedel vid varje leverans. 
Även lastbilschauffören borde införa en rutin att få med sig en fraktsedel vid varje 
leverans. För att reducera att personalen inte hittar fraktsedeln bör den alltid placeras 
väl synlig och alltid på samma plats, helst ska lastbilschauffören placera den på första 
pallen, vilket även är en implementering av ett standardiserat arbetssätt. 
 
För huvudorsaken felmärkt och dess delorsaker är grundorsaken ”bristande rutiner”. 
Även här bör ett standardiserat arbetssätt införas utifrån Harringtons (1991) teorier 
om förenkling för att förbättra processen. För delorsaken ”ej uppdaterat pallflaggan” 
måste personalen på Alfa uppdatera båda pallflaggorna vid kvalitetskontroll. När 
ändring av antal sker, bör personalen skriva ut nya pallflaggor med rätt antal, vilket 
eliminerar det problem som finns idag, där personalen stryker över antalet på de 
befintliga pallflaggorna och skriver för hand det nya antalet, vilket kan misstolkas av 
personalen hos T & T. Risken finns även att personalen på Alfa inte uppdaterar båda 
pallflaggorna. Om bara en av pallflaggorna har uppdaterats kan det medföra att antalet 
inte stämmer när leverans sker till hållarfabrikens kunder, på grund av att personalen 
på T & T inte har uppmärksammat att antalet skiljer sig på de olika pallarna som skall 
levereras. Detta kan medföra extra leveranser. Harrington (1991) tar upp error-
proofing, vilket innebär att göra det omöjligt för de anställda att göra fel. Detta 
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förfarande skulle kunna användas för delorsaken ”fel material i fel pall”. Genom att 
använda sig av skyltar med siffror och färg, visas det tydligt vilka pallar som hör ihop 
med det material som härdas. För fel lapp vid packningsstationen på Tranemolinen 
handlar det om att personalen är uppmärksamma på vilken hållare som körs, samt att 
alltid slänga föregående lappar när en ny hållare ska köras för att eliminera att någon 
skulle ta fel lapp av misstag. 
 
Rentzhog (1998) menar att införa ett standardiserat arbetssätt kan göra processen 
statisk, men i de fallen med bristande rutiner anser vi att processen inte blir statisk på 
grund av att det handlar om att göra rätt. Vi anser att Rentzhogs tankar om 
standardisering passar bättre vid tillverkning och monteringsarbeten där det då finns 
en större risk att det ständiga förbättringsarbetet försvinner när alla anställda ska 
arbeta på ett och samma sätt. 
 
Angående sekvensfel är en möjlig förbättring att reducera den interna 
kommunikationsbristen utifrån Harringtons (1991) teori om error-proofing, genom att 
använda sig av färgade skyltar vid de olika sekvenslistorna vid härdugnarna. Syftet är 
att med hjälp av en färgad skylt uppmärksamma personalen att omprioritering har 
skett när personalen från den administrativa enheten på godsmottagningen vänder på 
en skylt med exempelvis röd färg som visar att listan har bytts ut. Härdpersonalen kan 
då lättare se att ändring skett och därmed kontrollera vad som skall härdas samtidigt 
som operatörerna vänder tillbaka skylten för att markera att de har mottagit 
informationen. Alternativet är att muntligt informera operatörerna att omprioritering 
har skett.  

5.1.3 Korrekt information på fraktsedeln, fakturan och 
följesedeln  

För huvudorsaken fraktsedel finns det information som är ”bristfällig” och 
”överflödig”, vilket kan härledas till Mattssons (2002) och Lindaus (1995) dimension 
om informationskvalitén, komplett information. Detta innebär att ta reda på vilken 
information den mottagande parten behöver. På fraktsedel finns det information som 
personalen på T & T anser inte vara nödvändig för utförande av deras arbetsuppgifter 
samt att den tillför extra arbete för personalen. Samtidigt som fraktsedeln är 
överflödig kan inte personalen utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt när 
pallar ska rapporteras in i MCSS- systemet, då den inte är komplett. I detta fall ska 
detaljnumret på fraktsedeln tas bort och uppdateras med T-nummer och hållarens 
beteckning, det vill säga den information som mottagaren är intresserad av.  
 
En anledning till att fraktsedeln inte innehåller rätt information kan vara att 
personalen vid härdningen inte har uppdaterat båda pallflaggorna, vilket då resulterar i 
ett följdfel när personalen skall skriva en fraktsedel, och därmed blir risken stor att 
personalen på T & T matar in fel kvantitet i systemet på SKF. Detta kan kopplas till 
Lindaus (1995) teori om att information skall vara korrekt, där Lindau (1995) menar 
att informationen skall vara rätt. Fortsättningsvis menar Mattsson (2002) att 
informationstillförlitligheten påverkas av de anställdas beteenden och attityder, och 
därför bör de anställda på Alfa få mer kunskap och ökad förståelse om vad hög 
informationskvalité innebär och vilka konsekvenser låg informationskvalité medför.  
 
För huvudorsaken fakturor är en av delorsakerna ”fel belopp”, vilket i sin tur beror 
på ”fel kvantitet” och ”fel pris”. Den sistnämnda innebär att systemet på SKF inte är 
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uppdaterat, vilket vi anser att det inte finns något sätt att effektivisera, förutom att 
uppdatera de olika prislistorna. Då fakturorna jämförs med det antal hållare som 
personalen på T & T har rapporterat in är det viktigt att fraktsedeln innehåller 
komplett information, vilket kan återkopplas till Mattsson (2002) och Lindaus (1995) 
teorier. Utöver ovanstående information anser vi att fraktsedeln skall innehålla både 
totalt antal levererade hållare respektive pallar och antal hållare som tagits ut för 
kvalitetskontroll. Tanken är att T & T ska rapportera in levererade och kasserade 
hållare i systemet för att fakturan ska stämma överens med det totalt inrapporterade 
kvantiteten. Detta är en viktig arbetsuppgift som bör realiseras för att i framtiden 
kunna implementera EDI. I dagsläget finns det en differens programmerat i SKF’s 
system, vilket innebär att fakturor godkänns trots att det kan skilja på antal hållare 
mellan det inrapporterade och fakturan. Ett annat sätt att eliminera delorsaken 
”godsmottagningsnummer” är att omfördela aktiviteterna gällande P-numret. Detta 
presenteras mer utförligt i kapitel 5.2.3.  
 
För huvudorsaken följesedel finns det två orsaker till varför dokumentet inte är 
korrekt och delorsakerna är att följesedeln ”saknas” samt att den innehåller ”fel 
kvantitet”. Skälet till att dessa delorsaker uppstår beror på många faktorer, ett är att 
följesedeln enbart kan skrivas ut vid slutleverans, vilket gör att antalet på följsedeln 
inte stämmer då en arbetsorder kan delas upp i flera delleveranser. Ett av villkoren för 
korrekt information enligt Lindau (1995) är att informationen skall vara rätt, det vill 
säga den information som mottagaren är intresserad av. Denna delorsak kan 
elimineras genom att Tranemolinen genererar ett P-nummer vid daglig leverans, 
vilket möjliggör att Alfa kan skriva ut följesedel med korrekt information. En annan 
rekommendation är att Alfa bör se över sitt system för uppdatering, vilket skulle 
medföra att följesedel kan skrivas ut vid delleveranser med rätt information om vad 
som har levererats.  

5.1.4 Automatisering av betalningsflödet 
Mattsson (2002) nämner att det blir allt vanligare att automatisera administrativa 
processer för att reducera ledtider samt kostnader i det administrativa arbetet. 
Mattsson (2002) har delat in automatisering av administrativt arbete i olika kategorier, 
ett av dem är automatisera den överförda informationen som mottagits, vilket kan ske 
med hjälp av EDI-meddelanden. Detta kan kopplas till ovanstående effektiviserings-
förslag i kapitlet 5.1.3, där automatisering av fakturering skulle vara möjlig. Genom 
att använda EDI reduceras den manuella hanteringen av korrigering vid felsökning av 
fakturor och pappershantering. När information skickas via EDI är det även viktigt att 
korrekt information överförs, vilket kan kopplas till det andra kravet som Lindau 
(1995) nämner om korrekt information, det vill säga att informationens form 
motsvarar det som krävs för de system som används. Detta innebär för SKF’s del att 
fakturan måste stämma överens med den inrapporterade informationen från T & T, 
både vad det gäller P-numret, GMN samt antal hållare. Därför är det viktigt att Alfa 
fyller i fraktsedeln med både antal levererade hållare och antal hållare som har 
kvalitetskontrollerat. Om följesedel kan skrivas ut vid delleveranser kommer det 
resultera i att det enbart kommer att finnas en inrapportering av hållare i systemet, i 
och med att faktura skickas samma dag som leverans har skett kommer en matchning 
att ske mot det inrapporterade kvantiteten av hållare. Detta leder till att 
inrapporteringen stängs i systemet, och därmed kommer den inte att bli tillgänglig vid 
nästa fakturering, vilket innebär att delleveranser kan ske med ett och samma P-
nummer. 
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5.2 Analys av processkartläggningen 

I detta kapitel kommer processkartläggningen att analyseras och förbättringsförslagen 
som ges kommer att stödjas av de olika effektiviseringsförslagen från den teoretiska 
referensramen. För de schematiska bilderna av delprocesserna, se bilagorna 5-9. 

5.2.1 Förenkling av aktiviteter 
Supply Chain 
En aktivitet som är förenklad i denna process är aktivitet S2, inköpsanmodan, där en 
inköpsanmodan sker i MCSS- systemet med förpreparerad information som besluts-
fattaren behöver för att kunna godkänna ordern. Detta stämmer väl överens med 
Mattssons (2002) teori om att förenkla och snabba upp vissa aktiviteter genom att 
utnyttja förberedda lösningar genom att kopiera och modifiera från tidigare lösningar. 
Nu när personalen får all den information de behöver från MCSS- systemet sker en 
förenkling, och de behöver inte manuellt söka efter vilket material de behöver köpa in 
och därefter skapa en order. Samtidigt som en förenkling uppstår sker även en 
automatisering av aktiviteten. 
 

Tranemolinen 
I aktivitet 1, utskrift av huvuddokument, använder personalen ett huvuddokument 
med förberedd information, vilket stämmer väl överens med Mattssons (2002) teori 
vid förenkling genom att använda sig av existerande lösningar för att snabba upp vissa 
aktiviteter. Mattsson (2002) nämner kundorder men vi anser att det även gäller för 
andra dokument, i vårt fall huvuddokumentet. Harrington (1991) nämner error-
proofing, vilket innebär att det ska vara omöjligt att göra fel, vilket kan härleddas till 
aktivitet 2, kopiering av huvuddokument i Tranemolinen, där operatören väljer ett 
färgat papper utifrån vilken härdningsprocess hållaren ska gå igenom. De färgade 
lapparna hjälper personalen på Alfa att veta vilken härdningsprocess som ska utföras 
och på så sätt minimeras risken att en viss typ av hållare härdas i fel härdningsprocess. 
 
Härdprocessen 
Harrington (1991), Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) nämner några sätt att 
förbättra processen, vilket kan utföras genom eliminering av dubbelarbete. I 
Härdprocessens följande aktiviteter, aktivitet 2, ankomstkontroll, aktivitet 3, ifyllning 
av beställningsorder samt aktivitet 7, generering av arbetsorder, skrivs samma 
information tre gånger, vilket är ett tydligt exempel på dubbelarbete och som inte 
tillför något värde, detta kan även kopplas till Hines et al. (2000) och deras teorier om 
NVA. För att förbättra dessa aktiviteter ytterliggare skulle en förenkling ske genom 
omfördelning av dessa aktiviteter. 
 
I aktivitet 6, hantering av beställningsorder i Härdprocessen, sker även ett dubbel-
arbete där beställningsordern kopieras. Denna aktivitet elimineras om personalen på 
den administrativa enheten hos Alfa använder sig av originalet vid generering av 
arbetsorder. Efter att en arbetsorder har genererats kan beställningsordern arkiveras in 
och ha samma funktion som tidigare. 
 
I aktivitet 5, märkning av pallar, och aktivitet 7, generering av arbetsorder, använder 
sig personalen av färgade lappar respektive plastfickor med färgade kanter beroende 
på vilken härdprocess hållarna ska genomgå. Detta kan kopplas till Harringtons 
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(1991) teori error-proofing, vilket innebär att det ska vara omöjligt att göra fel. 
Lapparna hjälper de anställda på Alfa att inte ta fel pallar. Detta tycker vi är ett bra 
tillvägagångssätt för att eliminera att hållare härdas i fel härdprocess, vilket skulle 
innebära kvalitetsfel. 
 
För aktivitet 10, uppackning och förberedelse inför härdning, sker dessa arbets-
uppgifter parallellt under tiden som härdningen utförs, vilket kan kopplas till 
Harrington (1991), Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) teori om att reducera 
ledtider genom att utföra aktiviteter parallellt. Om dessa arbetsuppgifter inte utfördes 
parallellt skulle det vara ett slöseri av tid, på grund av att den totala produktionstiden 
skulle bli längre, vilket skulle kunna innebära att Alfa inte skulle få fram tillräckligt 
många hållare i tid. 
 
I både aktivitet 17, hantering av fraktsedeln i Härdprocessen, och aktivitet 3, 
hämtning av information i T & T, utförs i princip samma arbetsuppgifter, vilket kan 
kopplas till Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) där de menar att företagen bör 
eliminera aktiviteter som inte tillför något i värde samt dubbelarbete. Arbets-
uppgifterna som sker under ovannämnda aktiviteter är bland annat kvantitetskontroll 
hos båda företagen. Kvantitetskontrollen som T & T utför är inte nödvändig i och med 
att arbetsuppgiften redan har utförts på godsmottagningen hos Alfa. Detta är ett 
tydligt exempel på brist på samverkan mellan företagen. För att förenkla en process 
och uppnå en högre grad av samverkan måste företagen ha förtroende för varandra, 
vilket medför att onödiga aktiviteter som inte tillför något i värde och som gör 
processen komplex kan elimineras. Det är även viktigt att det är rätt information 
utbyts, i detta fall innebär det att rätt information finns på fraktsedeln, vilket vi har 
diskuterat i kapitel 5.1.2. 

5.2.2 Kommunicera och automatisera aktiviteter  
Supply Chain 
I aktivitet S2, inköpsanmodan, sker ett automatiskt förfarande, där MCSS- systemet 
genererar ett beställningsförslag, där all nödvändig information finns med i förslaget. 
Kerr (1991) benämner tre olika grader av automatiserad informationsbehandling, 
beslutsstödjande system, rådgivande system och beslutande system. Det rådgivande 
systemet innebär att systemet ger mer eller mindre färdiga förslag som beslutsfattare 
måste ta ställning till, vilket kan kopplas till MCSS- systemet där det ger förslag på 
hur mycket som ska köpas in när lagersaldot understiger beställningspunkten och ett 
manuellt godkännande måste utföras och eventuellt korrigera inköpsanmodan. En 
vidare utveckling skulle kunna vara att systemet även har beslutsfattande funktion, 
men nackdelen är att ett sådant system inte kan ta hänsyn till om efterfrågan varierar i 
framtiden och behovet hos kunderna, därför anser vi att ett sådant system är 
överflödigt. 
 
I aktivitet S7, leveransavisering använder personalen på Supply Chain sig av metoden 
e-post med en bifogad Excelfil med information om vad som har skickats till Alfa 
samt T & T. Excelfilen fungerar samtidigt som en leveransplan, detta är en av de 
kommunikationsmetoder som Mattsson (2002) nämner i teorin för att kunna utbyta 
information. Om streckkoder införs och en EDI-uppkoppling sätts upp kan leverans-
aviseringen i denna aktivitet elimineras, däremot måste en leveransplan med en 
uppdaterad prioriteringslista skickas från Supply Chain till Alfa. det enda personalen 
behöver göra är att uppdatera Excelfilen när de vill ändra sin prioritering. 
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Tranemolinen 
För aktivitet 4, kontroll av packningsinstruktioner, aktivitet 5, kontroll av packning av 
hållare och aktivitet 6, emballering av pall kommer dessa att automatiseras med hjälp 
av en robot i framtiden. Detta är något som personalen på hållarfabriken undersöker 
hur de ska lösa på bästa sätt. Då denna effektivisering införs kan aktiviteter som inte 
tillför något i värde elimineras, exempelvis den manuella paketeringen. Såväl 
Mattsson (2002), Hines et al. (2000) samt Harrison och van Hoek (2005) anser att det 
är mycket viktigt att eliminera onödiga, icke värdeskapande aktiviteter, innan en 
automatisering sker. I och med automatiseringen anser vi att operatörerna skulle få 
mer tid till bland annat att byta och förbereda verktyg till nästa omställning, vilket 
skulle kunna resultera i att mindre batcher kan köras. Efter att ha studerat de olika 
aktiviteterna närmare anser vi att det inte finns mycket att förenkla i dessa aktiviteter. 
 
Enligt Mattsson (2002) är kommunicera en del av automatiserakategorin, varför vi i 
detta effektiviseringsförslag har valt att slå ihop dessa två kategorier. Mattsson (2002) 
nämner några olika sätt att automatisera det administrativa arbetet. Ett sätt är att 
automatisera inrapportering av information antingen med hjälp av identifierings-
system eller också inscanningssystem. För aktivitet 10, inrapportering, skulle denna 
aktivitet kunna effektiviseras genom att använda sig av ett identifieringssystem, där 
den vanligaste metoden är streckkoder. Operatörens uppgift är att märka pallarna med 
streckkoder med den information som övriga delprocesser behöver, men däremot ska 
personalen inte läsa av streckkoden i detta skede. Anledningen till varför operatören 
inte ska läsa in streckkoderna är att processen fortsätter till nästa avdelning, T & T, 
samt att det eliminerar risken att leveransaviseringen, som Supply Chain skickar, 
innehåller fel antal pallar och hållare. 
 
Risken med att låta personalen på Tranemolinen läsa in streckkoderna är att 
personalen på T & T inte kör fram alla pallarna för utleverans till Alfa, på grund av 
för mycket arbete. Detta medför att leveransaviseringen som personalen på Supply 
Chain skickar inte innehåller rätt information gällande rätt antal hållare samt rätt antal 
pallar, eftersom den baseras på den informationen som Tranemolinen har rapporterat 
in med det antal som de tillverkat under ett dygn. I och med att utleveransen från T & 
T till Alfa sker klockan 8.30 samtidigt som Supply Chain har sitt dagliga morgonmöte 
medför detta att leveransaviseringen skickas efter att Alfa mottagit godset. Detta kan 
kopplas till dimensionerna tidsaktuell och komplett angående kvalitén på 
informationen som Mattsson (2002) och Lindau (1995) nämner. Tidsaktuell menas 
med att informationen ständigt ska uppdateras, vilket även kan tolkas att få 
informationen i tid och undvika att få information som är gammal. I detta fall skulle 
det innebära att om leveransaviseringen utfördes samtidigt som utleverans skulle 
personalen hos Alfa kunna förbereda sig innan leveransen anländer till gods-
mottagningen och därmed snabba upp märkning av pallar samt förbereda arbets-
ordrarna. 
 
För att implementera ett streckkodssystem måste information om P-numret finnas 
med i streckkoderna för att förenkla arbetsuppgifterna för de inblandade. Finns inte 
denna information innebär det att en viss manuell hantering ändå måste utföras. Om 
P-numret finns med innebär detta att informationen skulle bli komplett och därmed 
ökar informationskvalitén vilket är i enlighet med Mattsson (2002) och Lindau (1995) 
teorier att göra flöden effektivare. Vi anser att streckkoderna skall skrivas ut vid en 
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viss tidpunkt, vilket skall göras efter att P-numret är genererat, som finns beskrivit i 
kapitel 5.2.3 för de pallar som ska levereras till Alfa. Syftet med att skriva ut det 
exakta antalet streckkoder, ifyllning och kopiering av huvuddokument under en viss 
tidpunkt är att operatören just då vet hur många pallar som kommer att skickas.  
 
Terminal och Transport 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) skall transportdokument skrivas ut vid leverans 
mellan företag och i detta fall skall personalen hos T & T skicka med en fraktsedel i 
samband med leverans till Alfa. I dagsläget utförs inte denna arbetsuppgift i aktivitet 
2, utan endast leverans av material sker, vilket medför att inget informationsutbyte 
sker mot Alfa samt att personalen hos Alfa får utföra extra arbete vid mottagande av 
leverans. Vi anser att en fraktsedel måste tas fram snarast både av försäkringsskäl 
samt för att förbättra det manuella arbetet hos Alfa i ankomstkontrollen. Vid 
framtagande av fraktsedeln skall den innehålla den information som Alfa behöver, 
vilket kan kopplas till både komplett och korrekt information som Mattsson (2002) 
och Lindau (1995) nämner. I samband med att fraktsedeln skickas med är det viktigt 
att lastbilschauffören i aktivitet 2, pålastning, placerar detta dokument synligt hos 
Alfa vid avlastningen. 
 

Härdprocessen 
Vi anser att det är T & T’s uppgift att läsa in streckkoderna från pallarna vid 
utleverans för att kunna få det exakta antalet levererade pallar till Alfa. Informationen 
tolkas och lagras i systemet och minimerar att registreringsfel uppstår, vilket innebär 
att personalen på Supply Chain samt Alfa får rätt information om dagens utleverans, 
vilket kan kopplas Lindaus (1995) teori om korrekt information. Detta medför för 
Alfa’s del i Härdprocessen att aktivitet 2, ankomstkontroll försvinner samt att aktivitet 
4, ifyllning av lappar kan förberedas. 
 
För att effektivisera det administrativa arbetet hos Alfa vid generering av arbetsorder i 
aktivitet 7 i Härdprocessen skulle en implementation av streckkodssystem vara en 
möjlighet, där personalen kan läsa in streckkoderna och arbetsorder skapas 
automatiskt i systemet. Den enda information som personalen skulle behöva mata in 
för att godkänna en arbetsorder är lagerplatsnumret. Detta förfarande kan kopplas till 
Mattssons (2002) teori om att automatisera inrapporteringen av information med hjälp 
av streckkoder samt förbättra registrering vid inmatning av information i 
affärssystemet och undvika låg informationskvalité. Om förbättringsförslaget 
implementeras innebär detta att aktivitet 6, hantering av beställningsorder, kan 
elimineras. 
 
Om streckkodssystem implementeras innebär det att personalen även kan läsa av 
streckkoderna för de pallar som skall levereras till SKF. För aktiviteten 17, hantering 
av fraktsedel, innebär det att ifyllning och kopiering av fraktsedel förenklas då den 
inlästa informationen lagras och skrivs ut som fraktsedel med den information som T 
& T önskar. Detta kan kopplas till Mattssons (2002) teori om automatisk 
inrapportering av information med hjälp av streckkoder, samtidigt som det blir mer 
korrekt och komplett information på fraktsedeln, vilket är av stor vikt för att den 
mottagande parten ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. Detta 
stämmer överens med Mattssons (2002) och Lindaus (1995) teorier om komplett 
information. Om det inlästa informationen lagras i systemet skulle aktivitet 18, 
inrapportering, kunna elimineras då personalen i dagsläget skriver för hand om en del- 
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eller slutleverans har levererats till SKF.  En förutsättning till att detta blir möjligt är 
att personalen på Tranemolinen kan generera P-numret för varje leverans till Alfa 
samt att delleveranser inte sker från Alfa på grund av att personalen på Supply Chain 
har omprioriterat leveransplanen eller önskat delleveranser. 
 
Kerr (1991) delar in automatisering av administrativt arbete i tre olika kategorier, den 
ena innebär att information skall överföras, mottas samt uppdateras hos den 
mottagande parten. Utifrån denna teori skulle aktivitet 19, leveransavisering, kunna 
utföras med hjälp av streckkoderna, då den skickas till personalen på T & T och 
Supply Chain. Däremot om en EDI uppkoppling kan sättas upp, vilket inte är helt 
omöjligt på grund av att både SKF och Alfa arbetar med andra företag där 
informationsutbytet sker via EDI, skulle det vara möjligt att skicka leverans-
aviseringen via EDI-meddelanden, där den mottagande parten kan välja i vilket 
format de vill ha informationen samt vilka fält som ska uppdateras. I detta fall skulle 
Excelfilen uppdateras hos Supply Chain och T & T med information om vad som har 
skickats, och därmed elimineras aktivitet 19, leveransavisering hos Alfa. Att införa 
EDI är en dyr investering enligt Mattsson (2002), men menar samtidigt att denna 
kommunikationsmetod är mest lämplig om informationsutbytet är frekvent mellan 
företagen. Eftersom informationsutbytet mellan SKF och Alfa sker dagligen, anser vi, 
med stöd från teorin, att en investering i en EDI-uppkoppling skulle förenkla 
processen och förbättra informationsutbytet mellan företagen. Fördelen med detta är 
att informationen om vad som har levererats tillhandahålls innan mottagande av pallar 
på T & T sker. Att information kan erhållas i tid kan kopplas till en av Mattssons 
(2002) dimensioner om informationskvalité, tidsaktuell information, vilket innebär att 
informationen ständigt uppdateras för att tillgodose kunden med den senaste 
informationen. 
 
Terminal och Transport 
Om streckkoder implementeras kommer både aktivitet 3, hämtning av information 
och aktivitet 5, registrering av pallarna, hos T & T att elimineras tack vare att den 
nödvändiga informationen redan finns inmatad i systemet. 
 

Betalningsflödet 
I aktivitet 2, inscanning av faktura, scannar personalen in fakturan i systemet, vilket 
stämmer väl överens med Mattssons (2002) teori om att automatisera inrapportering 
av information med hjälp av inscanningssystem, vilket innebär att olika textdokument 
scannas in och informationen tolkas och lagras. Genom att använda sig av scanner 
förenklas registrering av fakturor samt att registreringsfel minimeras. Detta förfarande 
anser vi kan förbättras genom att använda sig av EDI och därmed höja 
automatiseringsgraden och eliminera det manuella arbetet och den elektroniska 
fakturan kan direkt jämföras mot de inrapporterade leveranserna. En djupare 
diskussion om automatisering av betalningsflödet finns i kapitel 5.1.5. 

5.2.3 Omfördela ansvar för P-nummergenerering och 
beställningsordern 

Idag genereras inköpsorder för härdning med tillhörande P-nummer av personalen på 
Supply Chain i aktivitet S3, P-numret som genereras gäller för hela den batch som 
tillverkas i Tranemolinen. Ett sätt att reducera att stora kvantiteter skickas från SKF 
till Alfa med ett P-nummer är att SKF skriver ut ett P-nummer för de pallar som 
skickas per dag. Mattsson (2002) och Aronsson et al. (2003) tar upp omkonfigurering, 



 
Analys 

 62 

vilket innebär att omfördela aktiviteter och ansvar mellan avdelningar inom företaget, 
det vill säga generering av P-nummer skall göras av behörig personal på Tranemo-
linen istället av personalen på Supply Chain. P-numret ska genereras vid en viss 
tidpunkt, exempelvis på morgonen och i god tid före leveransen till Alfa, och enbart 
skickas med de pallar som är klara för utleverans. Detta förfarande kan även kopplas 
till det som Harrington (1991) och Rentzhog (1998) benämner som standardiserat 
arbetssätt i effektiviseringskategorin förenkla. Om förbättringsförslaget implemente-
ras medför det att följesedel kan skrivas ut vid varje leverans om inte Alfa delar upp 
leveransen, eller om SKF omprioriterar och på så sätt delar upp leveransen, vilket 
leder till att problemen med följesedeln är kvar. En annan fördel som denna 
omfördelning ger är att det enbart blir ett GMN för varje inregistrering av de mottagna 
pallarna, vilket leder till att fakturan inte kommer att fastna på grund av att det inte 
finns flera GMN till ett P-nummer. 
 
Ett annat alternativ är att generera ett P-nummer för varje pall. Detta skulle dock 
innebära ett mycket stort administrativt arbete hos båda företagen, vad det gäller 
fraktsedlar, beställningsordrar, arbetsordrar och följesedlar. Fördelen med detta är att 
fakturor inte kommer att fastna då det alltid kommer att finnas ett GMN för varje pall 
med ett P-nummer, vi anser dock att detta inte är någon bra lösning på grund av att det 
administrativa arbetet skulle bli för omfattande. 
 
Ett sätt att eliminera onödiga aktiviteter gällande kontrollräkning, ifyllning av 
beställningsorder samt hantering av beställningsorder, vilket sker i Härdprocessen, är 
att personalen på T & T eller personalen på Tranemolinen fyller i en beställningsorder 
som även ska fungera som en fraktsedel, vilket måste finnas med av försäkringsskäl. 
Detta sätt att låta personalen på T & T eller Tranemolinen fylla i beställningsordern 
kan kopplas till Mattssons (2002) och Aronsson et al. (2003) teori om att effektivisera 
processerna och reducera ledtider som uppstår i gränsytorna mellan varje aktivitet, 
genom att omfördela aktiviteter mellan företag.  Att eliminera onödiga och icke-
värdeskapande aktiviteter kan även kopplas till Hines et al. (2000) teorier. Om 
personalen på T & T utför denna aktivitet måste Tranemolinen lägga till totalt antal 
pallar i huvuddokumentet för att personalen på T & T skall ha kunskap om det exakta 
antalet pallar som skall utlevereras. Därefter kan de kontrollera att de fått rätt antal 
pallar för utleverans och sedan fylla i beställningsordern. Om personalen på 
Tranemolinen fyller i beställningsordern, anser vi att personalen på T & T ska signera 
beställningsordern för att säkerställa att de har mottagit det antal pallar som står på 
beställningsordern. De fördelar detta ger är att risken för att registrera in fel 
information minimeras hos Alfa innan en arbetsorder genereras. Detta styrks i 
Mattssons (2002) teori om låg tillförlitlighet i informationen beror på registreringsfel 
vid inmatning av information i affärssystemet.  

5.2.4 Synkronisering av flöden 
Om ett företag vill få till stånd en effektivisering av sin verksamhet och en 
synkronisering av materialflödena, måste företagen samverka, enligt Mattsson (2002). 
För att uppnå detta måste informationsutbytet bli effektivt samt att företagen har 
viljan att dela med sig av information. En koppling till detta är att personalen på Alfa 
har ett önskemål om att erhålla Tranemolinens planeringslista, vilket gör att Alfa får 
en bättre framförhållning och kan därmed planera sin verksamhet på ett effektivare 
sätt. Det finns ett avtal som säger att SKF får skicka 11 pallar/dygn, men i dagsläget 
är materialflödet ojämnt, vilket är anledningen till varför Alfa önskar SKF’s 
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planeringslista. Problemet med att materialflödet är ojämnt är på grund av maskinerna 
i Tranemolinens tillverkningsprocess, det vill säga att hållarna måste köras i två 
omgångar i samma maskin och mellan varje omgång måste verktyg bytas. Detta 
medför att hållare inte finns klara för leverans förrän i andra omgången. 
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6 Slutsats 
Vi har under analyskapitlet tagit fram olika förbättringsförslag för de olika 
delprocesser som vi har valt att analysera och kommer att presentera våra slutsatser 
som vi anser vara de mest betydelsefulla för att uppnå en högre leveranssäkerhet och 
leveransprecision. Slutsatserna baseras på SKF och Alfa’s situation men kan i viss 
mån generaliseras och gälla för andra företag som har liknande problem. 
 
Syftet med uppsatsen var att ta fram förbättringsförslag på processen mellan en av 
hållarfabrikens kanaler på SKF och Alfa, vilket har genomförts genom att kartlägga 
material-, informations- och betalningsflödet samt genom att använda oss av en 
strukturerad arbetsmetodik, DMAIC. Huvudfrågan som vi har haft till syfte att 
besvara är:  
 
Hur kan material- och informationsflödet förbättras mellan SKF och deras 
legoleverantör Alfa, för att höja dennes leveranssäkerhet och leveransprecision? 
 
Under arbetet med analysen som har genomförts med hjälp av DMAIC- metodiken 
kunde vi fastställa att legoleverantören inte kan skriva ut följesedel vid varje leverans, 
att omprioriteringar sker samt att stora kvantiteter från SKF med ett P-nummer och 
många delleveranser till Alfa, är orsakerna till de flesta problem som personalen i de 
olika processerna idag upplever. Kombinationen mellan ovanstående problem har 
medfört att de olika transaktioner som genomförs mellan delprocesserna har varit 
bristfälliga.  
 
Ett stort problem som existerar i processen är den manuella hanteringen av fakturor, 
men om Alfa uppdaterar sitt affärssystem för att kunna skriva ut följesedel vid varje 
delleverans skulle arbetet med fakturorna elimineras. Detta innebär att delleveranser 
kan ske med ett och samma P-nummer, men det är viktigt att personalen på T & T 
inrapporterar samma dag som pallar mottas. Såvida SKF inte omprioriterar samt 
önskar delleveranser kommer leveransprecisionen och leveranssäkerheten inte att 
påverkas. 
 
Om förbättringsförslaget gällande följesedel vid delleverans inte är möjlig anser vi att 
följande punkter skall implementeras för att förbättra processen. Våra slutsatser och 
förbättringar gällande ovanstående problem som påverkar leveransprecision samt 
leveranssäkerhet presenteras i nedanstående text: 
 
• Efter att ha analyserat stolpdiagrammet på de levererade pallarna från Tranemo till 

Alfa anser vi att SKF bör hålla sig till avtalet på 11 pallar om dagen, 7 dagar i 
veckan för att uppnå en bättre synkronisering av materialflödet och balansering av 
kapaciteten i processen. För att avtalet ska hållas bör SKF lagerhålla sina egna 
ohärdade hållare men ett undantag kan göras på fredagarna då T & T är stängd för 
helgen, vilket produktionen hos Alfa inte är. 

 
• Vid omprioritering får detta endast ske om hela sändningen omprioriteras. För att 

undvika att delleveranser uppstår måste SKF ha en bättre framförhållning på sina 
kunders behov. 
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• Personalen på Tranemolinen ska generera P-numret vid daglig leverans, för de 
pallar som ska skickas vidare till Alfa, vilket medför att en arbetsorder hos Alfa 
genereras för varje P-nummer som i sin tur leder till en faktura för respektive P-
nummer och GMN. En förutsättning för att detta förbättringsförslag ska ge ett 
positivt resultat är att personalen på Supply Chain inte omprioriterar eller delar 
upp leveransen tillbaka från Alfa.  

 
Med avseende på ovanstående förbättringsförslag är vår slutsats gällande problemen 
att skriva ut följesedel vid delleverans att ett P-nummer genereras för var elfte pall. 
Undantag kan ske, dock måste SKF ta hänsyn till Alfa’s kapacitet samt att inte dela 
upp leveranser. 
 
Våra slutsatser gällande andra orsaker som indirekt påverkar leveranssäkerheten och 
leveransprecisionen är dubbelarbete och bristande rutiner i de olika delprocesserna. 
Dessa orsaker kan antingen elimineras eller reduceras genom att implementera 
följande förbättringsförslag: 
 
• Vi anser att ankomstkontrollen samt ifyllning av beställningsordern hos Alfa kan 

elimineras om personalen på T & T istället utför dessa aktiviteter samt att de fyller 
i beställningsordern med den information som Alfa önskar, vilket även ska 
fungera som fraktsedel, eftersom de är sist att hantera de hållare som ska levereras 
till Alfa. Beställningsordern används därefter som underlag för generering av 
arbetsordern hos Alfa. 

 
• När pallarna kommer tillbaka från Alfa kan kvantitetskontrollen hos T & T 

elimineras på grund av att personalen på Alfa redan har utfört den, det är då 
viktigt att personalen på Alfa säkerställer att de fyller i fraktsedeln på ett korrekt 
sätt och med den information som personalen på T & T behöver för att kunna 
registrera in pallarna, vilket kan uppnås genom bättre rutiner. 

 
• En rutin som operatörerna hos Alfa skall införa är att vid kvalitetskontroll av 

hållare måste operatörerna skriva ut nya pallflaggor med rätt antal hållare, vilket i 
sin tur leder till att rätt information fylls i på fraktsedeln. 

 
Om våra förbättringsförslag implementeras finns det goda möjligheter att införa olika 
automatiserade kommunikationsmetoder, vilket medför att flera administrativa 
arbetsuppgifter kan effektiviseras. För att förbättra kommunikation och informations-
utbytet mellan SKF och Alfa anser vi att streckkoder och EDI är lämpliga metoder att 
implementera. Våra slutsatser angående införande av dessa metoder presenteras i 
nedanstående text: 
 
• För att förbättra kommunikationen mellan Alfa och T & T samt eliminera de olika 

aktiviteter som sker vid mottagning av leverans är implementering av streckkoder 
ett sätt att effektivisera processen. 

 
• För att eliminera den manuella hanteringen av fakturan, även om den idag scannas 

in och reducerar registreringsfelen, skulle en EDI uppkoppling vara ett bättre 
alternativ. Har en EDI uppkoppling upprättats kan även leveransaviseringen 
mellan SKF och Alfa skickas med denna kommunikationsmetod, vilket medför att 
informationsutbytet blir mer korrekt och tillförlitligt. 
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I bilagorna 13, 14 och 15 finns en schematisk beskrivning på processerna efter att 
vissa av de analyserade aktiviteterna har eliminerats, omfördelats eller förbättrats.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vårt tillvägagångssätt samt vissa av våra 
förbättringsförslag även kan införas hos andra företag. Vår generella slutsats är att 
innan en implementering av EDI och streckkoder genomförs måste företagen utföra 
en kartläggning på de processer som kommer att beröras. Detta med anledning till att 
eliminera de aktiviteter som inte tillför något värde, så som dubbelarbete, och förenkla 
aktiviteter genom exempelvis standardiserade arbetssätt för att därefter kunna 
automatisera dessa. Det är viktigt att ha i åtankarna att en automatisering av 
kommunikation och informationsutbytet inte innebär att tidigare problem automatiskt 
elimineras.
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Bilaga 2. Sex Sigma 
 
Historien om Sex Sigma 
En av anledningarna till att vi har valt att ta med historiken bakom Sex Sigma är att vi 
själva vill få en ökad förståelse bakom de idéer och tankar som ligger till grund för 
konceptet och dess uppkomst. En annan anledning att detta stycke finns med är för att 
läsaren kanske inte har tillräcklig kunskap om detta förbättringsprogram.  
 
Metodiken Sex Sigma utvecklades av Motorola i början av 1980-talet och hela 
förbättringsarbetet lanserades 1986 som ett globalt och företagsenhetligt program. 
Programmet baserades på en tydlig struktur, problemslösningstekniker och enhetliga 
utbildningar för chefer och medarbetare. Anledningen till att Motorola tog fram detta 
förbättringsprogram var att företaget fick allvarliga problem med sin lönsamhet under 
1970-talet samt att japanska företag blev mer konkurrenskraftiga (Sörqvist, 2004). 
 
Namnet Sex Sigma är hämtat från statistiken och kommer från normalfördelningens 
spridning, inom statistiken används den grekiska bokstaven sigma (σ) som står för 
standardavvikelse och är ett mått på spridning (Magnusson et al., 2003). När processer 
skall studeras är det intressant att titta på dess duglighet och Sörqvist (2004) definierar 
detta som förhållandet mellan processens toleransvidd och den spridning som uppstår 
i processen.  
 
Målet är att det inte ska finnas mer än 3,4 fel per miljoner möjligheter (eller 3,4 ppm, 
miljondelar) till fel på alla de processer som mäts, såväl produktorienterade- som 
administrativa processer. Detta mått visar hur bra en process presterar och innebär att 
processens duglighet, mätt i standardavvikelser, är ± 6σ, samtidigt får inte processen 
pendla mer än ± 1,5σ från mittpunkten i toleransområdet (Sandholm, 2001). 
Fortsättningsvis menar Sörqvist (2004) att Sex Sigma inte innebär att företagen måste 
ha mindre än 3,4 fel på en miljon felmöjligheter i sina processer, utan tankarna bakom 
Sex Sigma ska ses mer som en filosofi och att 3,4 ppm inte är en målbild som måste 
uppnås. Fokus för företagen bör istället vara att få sina processer stabilare och att 
minska variationerna i processen, genom att kontinuerligt mäta och analysera 
processerna. Detta innebär att företagen måste identifiera de kroniska problemen och 
systematiskt arbeta med att lösa de bakomliggande grundorsakerna.  
 
Roller i Sex Sigma organisationen 
I en Sex Sigma-organisation finns det ett flertal roller som är uppbyggd utifrån en 
hierarkisk struktur, där varje roll har olika ansvarsområden och kräver utbildning med 
olika omfattning. Motorola valde att de olika nivåerna skulle graderas efter olika 
bälten utifrån japanska kampsporter. Från början utvecklades en struktur på fyra 
roller, Champion, Master Black Belt, Black Belt och Green Belt. Under de senaste 
åren har dessa roller utvecklats samt att strukturen har ökat med fler bälten (Sörqvist, 
2004).  
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Förklaring Symbol 

Operation: Denna symbol används när ett objekt förändras, 
exempelvis borra ett hål, fylla i formulär eller utföra en 
beräkning. Symbolen används även när någon av de andra 
symbolerna är lämplig. 

Förflyttning: Används när objekt förflyttas, till exempel 
skicka varor till lagret, skicka ett brev. 

Beslutspunkt: Symbolens används när ett beslut skall fattas. 
Ofta är det en fråga som skall kunna besvaras med JA/NEJ. 

Inspektion: Denna symbol indikerar att flödet har stannat upp 
för att utvärdera om kvalitén är godkänd.  

Väntetid: Symbolen används för att visa att processen har 
stannat upp, på grund av att ett objekt eller individ måste 
vänta på nästa planerade aktivitet. 

Lager: Symbolen används när varan lagras innan kund 
beställer den. För administrativa processer symboliserar 
triangeln till exempel statusen på en inköpsanmodan som 
skall godkännas av ekonomiavdelningen att den inryms 
under budgeten. 

Koppling: Använd denna symbol med en bokstav för att 
visa att flödet fortsätter någon annanstans där det finns en 
koppling med samma bokstav. Symbolen är bra att använda 
om pappret inte räcker till. 

Flödesriktning: Denna symbol visar vilken riktning 
processen har. 

Överföring: Denna symbol används för att visa informa-
tionsöverföring, kan vara telefon, fax eller filöverföring 

Gränser: Symbolen visar start- och slutpunkt för processen. 

Pappersdokument: Denna symbols används för att visa att 
en output från en aktivitet inkluderar information på ett 
papper exempelvis, data utskrift, handskrivna dokument 

A 

Pappersdokument: Denna symbol används för att visa att det 
är flera kopior av pappersdokumentet 

Bilaga 3. ANSI - symboler 
En beskrivning av de vanligaste symbolerna i ANSI:s (American National Standards 
Institute) - standard för flödesscheman (Harrison, 1991). 
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Bilaga 4. Kärnprocessen 

Tranemo-
line 

Terminal 
och 

Transport 

Terminal 
och 

Transport 

Härd- 
processen 

Packning Trumling Pressning 
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Bilaga 5. Supply Chain 

S6. Inrapportering 
från Tranemolinen 

X 
S7. Leveransavisering 
till Alfa och T&T 

S8. Mottagande av 
leveransavisering 

från Alfa. 
 

S3. Generering 
av inköpsordernr 

 
Godkänna 

Ja S2. 
Inköpsanmodan 

S1. Generering av 
tillverkningsorder 

Korrigering 

Nej 

S4. 
Sekvenslista 

X 

S5. Tillgänglighet 
av P-nummer 

E- post till 
Alfa 
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Bilaga 6. Tranemolinen samt Terminal och Transport 

Terminal och Transport 

Schenker 

Tranemolinen 

C 

S 7. 

1. Hämtning och 
utleverans av 

pallar 
pall 

Pålastning 
2. 

Transport 
till Alfa 

3. 

7. Märkning 
av pall 

6. Emballering 
av pall 

Tillbaka 
till tvätten 

Nej 

 Godkända 
hållare 

Ja 5. Kontroll 
och packning 
av hållare 

A B 
Mellan
lager 

8. 

Utleverans 
till T & T 

10. 
Inrapportering 

B 

9. 

Huvud- 
dokument 

4. Kontroll av 
packnings 
instruktioner 

A 
Huvud-
dokument 

2. Kopiering av 
huvuddokument 

3. 
Transport 

1.Utskrift av 
huvuddokument 

START 

S 3. 

S 4. 
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Bilaga 7. Härdprocess och Schenker 

Schenker 

H 
20. 

Fakturering 

S 8. 19. Leverans-
avisering 

5.Märkning 
av pall 

1. Placering 
av pall C 

2. Ankomst- 
kontroll 

3. Ifyllning av 
beställningsorder 

4. Ifyllning 
av lappar 

Lappar 
D 

S 7. 

E 
10. Uppackning 
& förberedelse 
inför härdning 

Kontakta 
SKF 

Nej 

 Kvalitets
kontroll 

Ja 
12. 

14. Märkning 
av pall 

Placering 
av pall 

15. 
13.Packning 
av pallar 

11. Härdning 

Mellan
lager F 

Kopia 7. Generering 
av arbetsorder E 

9. Utskrift av 
pallflaggor 

6. Hantering av 
beställningsorder D 

Arbets
order 

Pall-
flaggor 

Placering 
av pall 

8. 
Mellan
lager 

F 
Hämtning 
av pall 

16. 
18. 

Inrapportering 

Frakt- & 
Följe-
sedel 

17. Hantering 
av fraktsedel 

Pålastning 
på Alfa 

21. 
 
Transport Avlastning 

på SKF 

22. 

G 
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Bilaga 8. Terminal och Transport 

G 
1. Mottagning 

av pall 

S 7. 

2. Kontroll av 
fraktsedel 

SLUT 

5. 
Mellan-
lager 

3. Hämtning 
av information 

4. Registrering av 
pallar 
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Bilaga 9. Betalningsflödet 

Faktura 1. Mottagning 
av faktura 

2. Inscanning 
av faktura 

I 
3. Inhämtning 
av information 

Korrigering 

Nej 

 Manuell 
kontroll 

Ja 

I 4. Överföring av 
information 

6. Betalning 5. Jämföring 
av faktura 

Korrigering 

Nej 

 Avstämning 
av faktura 

Ja 

H 
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Bilaga 10. Resultat av mätning på omprioriteringar 
 
Dra ett streck varje gång som SKF ändrar prioriteringslistan. 
 v.15 v.16 v.17 v.18 

Måndag Annandag påsk   X 

Tisdag   X Första Maj 

Onsdag  X   

Torsdag X X X  

Fredag X X X  

 
 
Vid akuta prioriteringar, fyll även i här nedan. 
 v.15 v.16 v.17 v.18 

Måndag    X 

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag   X  

Fredag X X X  

 
 
Övrigt:  

 
Med vänliga hälsningar 
Nathalie & Fredrik 
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Bilaga 11. Mätning fraktsedel 
Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som under denna vårtermin kommer att 
skriva vårt examensarbete i SKF. Syftet med arbetet är att kartlägga Alfaflödet och ta 
fram förbättringsförslag. Vi skulle vilja ha er hjälp med att göra en mätning på 
Tranemolinens hållare som tas emot från Alfa. Mätningen är till för att vi ska ha en 
tydlig uppfattning över de problem som idag uppstår vid mottagande av pallar från Alfa.  
 
Vi vill att ni drar ett streck för varje problem som uppstår vid mottagning av pallar, 
genom att specificera vilkens typ av problem som har uppstått. Om det är något fel som 
vi har förbisett kan ni gärna fylla i felet på övrigt men var då snäll och skriv in vad felet 
bestod av.  
 

Orsak Fel 
Fraktsedel saknas 

 
 

P-nummer stämmer inte 
 

 

T-nummer stämmer inte 
 

 

Antal pallar stämmer inte 
 

 

Antal hållare stämmer inte 
 

 

Övrigt 
 

 

 
 
Tack för hjälpen!  
 
Med vänliga hälsningar. 
 
Nathalie och Fredrik 
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Bilaga 12. Fakturor från Alfa Värmebehandling AB 

 
FAKT REG (1) GODSMOT (2) PRIS/LEV (3) PRIS (4) LEV (5) MAN GK (6) TOT (3-6) 

0 8 0 6 0 2 8 

1 6 0 6 0 0 6 

4 8 0 5 0 0 5 

0 10 0 8 0 0 8 

0 10 0 8 0 0 8 

0 10 0 7 0 0 7 

0 1 0 2 0 0 2 

0 8 0 8 0 0 8 

0 7 7 7 7 7 7 

0 2 0 3 0 2 5 

1 4 0 5 0 1 6 

0 4 0 8 0 0 8 

1 12 0 12 0 0 12 

1 7 0 7 0 0 7 

1 32 0 20 0 2 22 

0 2 0 0 0 0 0 

0 1 0 2 0 0 2 

0 4 0 4 0 0 4 

Förklaring av rubrikerna 
INK = Inköpsnummer 
Lev Nr = Leverantörs nummer 
Fakt reg = Faktura registrering, menas med hur många fakturor som inte har registrerats 
Godsmott = Godsmottagning, menas med att fakturor har fastnat på grund av 
godsmottagningsregistrering 
Pris/lev =  
Pris = prisfel 
Lev = leverantörsfel 
Man GK = Manuellt godkännande

VECKA INK LEV NR LEVERANTÖR TOT ANTAL EJ MATCH 

0708 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 21 16 

0707 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 17 13 

0706 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 24 17 

0705 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 20 18 

0705 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 20 18 

0704 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 20 17 

0703 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 7 3 

0702 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 24 16 

0701 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 18 10 

0652 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 10 7 

0651 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 17 11 

0650 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 17 12 

0649 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 35 25 

0648 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 19 15 

0647 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 69 55 

0646 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 2 2 

0645 140 05143391 ALFA VÄRMEBEHANDLING AB 3 3 
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Bilaga 13. Supply Chain efter förbättringsförslagen 

S2. 
Inköpsanmodan 

S1. Generering av 
tillverkningsorder 

 
Godkänna 

Ja 

Korrigering 

Nej 

S3. 
Sekvenslista 

S4. Leveransavisering 
från T & T 

S5. Mottagande av 
leveransavisering 

från Alfa. 
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Bilaga 14. Tranemolinen samt Terminal och Transport efter förbättringsförslagen 

Terminal och Transport 

Schenker 

D 
Pålastning 
4. 

Transport 
till Alfa 

5. 
2. Hantering 
av fraktsedel 

Frakt-
sedel 

3. 
Inrapportering 

1. Hämtning 
och utleverans 
av pallar 

C 

S4.Leveransavisering 
till Alfa och Supply 

Chain 

Tranemolinen 
Huvud- 
dokument 

4. Kontroll av 
packnings 
instruktioner 

A 
Huvud-
dokument 

2. Kopiering av 
huvuddokument 

3. 
Transport 

1.Utskrift av 
huvuddokument 

START 

S 3. 

8. Märkning 
av pall 

6. Emballering 
av pall 

Tillbaka 
till tvätten 

Nej 

 Godkända 
hållare 

Ja 5. Kontroll 
och packning 
av hållare 

A B 
Mellan
lager 

9. 

7. Generering 
av P-nummer 

B Utleverans 
till T & T 

10. 
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3. Märkning 
av pall 

2. Placering 
av pall 

D 
1. Ifyllning 
av lappar 

S 4. 

4. Generering 
av arbetsorder 

6. Utskrift av 
pallflaggor 

E 
Arbets
order 

Placering 
av pall 

5. 
Mellan 
lager 

Terminal och 

Transport 

S 5. 

2. Kontroll av 
fraktsedel 

SLUT G 
1. Mottagning av 

pall 

3. 
Mellan 
lager 

F E 

Kontakta 
SKF 

Nej 

Ja  Kvalitets
kontroll 

9. 
11. Märkning 
av pall 

10. Packning 
av pallar 

Pall 
flaggor 

8. Härdning 

7. Uppackning 
& förberedelse 
inför härdning 

Placering 
av pall 

12. 
Mellan 
lager 

H 
16. 

Fakturering 

S 5. 15. Leverans 
avisering 

F 

Frakt- 
& Följe-
sedel 

14. Hantering 
av fraktsedel 

Pålastning 
på Alfa 

17. 
 
Transport Avlastning 

på SKF 

18. 

G 
Hämtning 
av pall 

13. 


