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Sammanfattning  
Följande examensarbete har utförts som en fallstudie hos GN Hearing och en litteraturstudie 
där olika teoriområden hämtats in, som la grunden för den workshop som sedan hölls hos 
företaget. Dessutom har strukturerade observationer, enkäter samt intervjuer utförts för att 
enligt ramen för en fallstudie få en så helhetligt bild av nuläget som möjligt. Studien 
behandlar ämnet värdeflödesanalys, och ämnar till att kartlägga GN Hearings returflöde för en 
viss produktfamilj. Arbetet mynnar sedan ut i en analys som med stöd av teorin presenterar 
förbättringsförslag och verktyg, samt ett framtida önskat värdeflöde. Examensarbetet 
beskriver flödet ur en synvinkel som har Lean, processorientering och värdeskapande som 
grund, vilket gjorde det möjligt för framtagningen av ett nytt, effektivare flöde med mindre 
slöserier. Frågeställningarna som genomsyrar studien handlar om att kartlägga värdeflödet för 
att identifiera slöserier och urskilja värdeskapande aktiviteter från icke värdeskapande inom 
GN Hearings ITE, retur-flöde. Resultatet från kartläggningen visar på att av alla identifierade 
aktiviteter, är de icke-värdeskapande aktiviteterna hela 99 % av totalen. De icke 
värdeskapande aktiviteterna återfanns främst i form av väntan och variation. Genom de 
förbättringar som föreslås tas ett nytt flöde fram, där aktiviteterna som anses vara icke-
värdeskapande minskar med ca 50 %. Utöver detta presenterades även andra verktyg för ett 
fortsatt förbättringsarbete. 

 

 

Nyckelord: Värdeflödesanalys, Lean, slöserier, process. 
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Abstract  
The following thesis work has been conducted as a case study at GN Hearing and a literature 
study, where different theoretical areas are used as the basis for the workshop that was held at 
the company. In addition, structured observations, surveys and interviews have been 
conducted to provide as comprehensive a picture of the current situation as possible. The 
study addresses the topic of value stream mapping and aims at substantializing GN Hearing's 
return flow for a particular product family. The work leads to an analysis that, with the 
support of the theory, presents improvement proposals and tools, as well as a future desired 
value flow. The thesis describes the flow from a point of view that has Lean, process 
orientation and value creation as a basis, which enabled the development of a new, more 
efficient flow with less waste. The questions that pervade the study treats mapping the value 
flow to identify waste and distinguishing value creation activities from non-value creation 
within GN Hearing's ITE return flow. The results of the value stream mapping shows that, of 
all identified activities, non-value adding activities are a full 99% of the total. Non-value 
creating activities were found primarily in the form of waiting and variation. With the 
proposed improvements, a new flow is emerged, where activities considered non-value 
adding are reduced by about 50%. In addition, other tools for further continuous 
improvements were also presented. 
 

Key words: Value Stream Mapping, Lean, waste, process. 
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Förord  
Detta arbete är skrivet som en avslutande kurs på högskoleingenjörsprogrammet, industriell 
ekonomi, på Örebro Universitet. Kurser som hållits inom programmet, många inom ramen för 
ämnena Lean och kvalitetsutveckling, väckte intresset för att utföra examensarbetet i linje 
med detta. Med hjälp av GN Hearing, kunde denna förfrågan realiseras och arbetet utfördes 
på deras kontor i Danmark. Projektet utfördes med syftet att kartlägga ett specifikt flöde, för 
att kunna ta fram förbättringsförslag åt GN Hearing. 

Efter 10 lärorika veckor, är arbetet klart. Under denna periods gång har en stor mängd ny 
kunskap anskaffats samtidigt som studien bjöd på många oväntade element. Jag vill tacka min 
handledare, Gunnar Bystedt, samt all personal på GN Hearing som helhjärtat dedikerat sin tid 
för att hjälpa mig att lyckas i min studie. 

 

 

 

Örebro, maj 2018 

 

Melanie Ngwe 
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1     Inledning  
Följande arbete är ett projekt á 10 veckor på högskoleingenjörsprogrammet inom industriell 
ekonomi (maskinteknik) vid Örebro Universitet. Projektet är genomfört i form av ett 
examensarbete som avslutande kurs inom programmet och sker på uppdrag av GN Hearing. I 
det inledande stycket redogörs bakgrunden till arbetet, problemformuleringen samt syftet. 

1.1     Bakgrund  
Ofta förknippas hörselnedsättningar med ålderdom, men i verkligheten kan det drabba en 
människa i vilken ålder som helst. Faktum är att mer än 500 miljoner människor på jorden har 
någon sorts hörselnedsättning [1]. Med en ökad digitalisering och globalisering världen över, 
ställs högre och högre krav på den tekniska prestandan och tillgängligheten när det gäller 
hörapparater. Enligt GN Hearing [1] är deras uppdrag och vision att skapa innovativa 
hörapparater och att utveckla lösningar för att hjälpa människor att få tillbaka delar av sin 
hörsel. GN Hearing grundades 1943 och ägs av GN Group som är en av världens största 
tillverkare av hörapparater och audiologisk utrustning [1]. Företagets Svenska avdelning är 
baserat i Danmark, men utöver det återfinns dem i mer än 100 länder, bl.a. USA och Kina. 
Som koncern har de mer än 400 medarbetare och marknadsför sin audiologiska utrustning 
under varumärket GN Otometrics, hörapparaterna under ReSound, Interton och Beltone, samt 
sina headsets under varumärket Jabra [1] 

I dagens industri ställs höga krav på produktion överlag, då kundorientering blir mer och mer 
av vikt. Idag kännetecknas efterfrågan av kundorienterade produkter som är anpassade mer 
och mer efter specifika behov [2]. Producerande företag måste alltså fokusera än mer på ett 
högt antal olika produkter och att tillverka utefter dragande system. GN Hearing har redan 
stor variation i sina produkter i och med att en stor del av deras hörapparater måste 
individanpassas och gjutas för den person som skall använda den. Alltså kommer stora krav 
på fungerande processer och flöden vara en viktig del av GN:s framtid.  

GN Hearing har två olika modeller av hörapparater, BTE och ITE. BTE, är en akronym som 
står för Behind The Ear, där själva hörapparatens huvuddel är placerad bakom örat med en 
ljudslang som går in i själva örat [1]. Den andra modellen är In The Ear (hädanefter ITE), 
som är en i-örat apparat som är en anpassad modell och skräddarsydd för att passa varje 
individs form på hörselgången. GN Hearing har ITE-apparater i två olika modeller; en med 
utdragen mikrofon, och en standardversion. Den avdelning som kommer att vara i fokus 
arbetar med ett flöde som hanterar vad de kallar för remakes. Här åtgärdas och regleras deras 
ITE-apparater och hörselutrustning som kommit i retur från slutkund eller audionom.  

 

1.2     Problemformulering  
Under de senaste åren har Lean som koncept blivit mycket populärt och allt mer börjat 
omfatta mer än bara tillverkande verksamheter. Exempelvis är Lean inom sjukvård eller 
administration och bankväsendet också vanligt förekommande idag [3]. När det gäller icke-
tillverkande verksamheter, har Lean ofta varit till hjälp när det gäller effektivitetsproblem i 
flöden menar Petersson et al. [3]. Det är också inom detta område uppsatsen kommer fokusera 
på. GN Hearing har en tvär-funktionell avdelning med många processer parallellt och flera 
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olika flöden. Det är ett av dessa flöden som kommer att analyseras närmre; returflödet av 
hörapparater (ITE). Petersson et al. i [3] menar på att om man i sådana här fall fokuserar på 
delarna emellan de värdeskapande aktiviteterna, kan en ett arbete med Lean vara mycket 
fördelaktigt. Problemet med returflödena är att de tycks innefatta en stor del icke-
värdeskapande aktiviteter i form av rena slöserier. Det finns ingen klar bild över vad som 
kostar flödet mest; både tidsmässigt och i form av pengar, och därför blir det svårt att angripa 
processen på ett effektivt sätt. Studien kommer alltså behandla ett befintligt flöde för att 
kunna skapa underlag för förändring. Med grund i den litteratur som finns inom området, 
samt en fallstudie på företaget, kan problemformuleringen skrivas som följande: 

Vad som skall undersökas: returflödet/hanteringen av defekta ITE-apparater och aktiviteterna 
i flödet. 

Varför det undersökas: För att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och effektivisera 
flödet. 

1.3     Syfte  
Den huvudsakliga fråga som kommer att avhandlas är begränsad till ämnet Lean och mer 
specifikt värdeflödesanalys och andra relevanta lean-verktyg. Dessa urval har gjorts, då det 
första steget med en Lean-implementation ofta är att utföra en värdeflödesanalys [4]. Kan det 
värdeflödeflöde som undersöks förbättras genom implementeringen av verktyg tagna från 
litteraturstudien? Med förankring i bakgrunden, framgår det att producerande verksamheter 
står inför ökade krav [2]. Detta leder i sin tur till ökade krav på tillverkande företags processer 
och flödeshantering. Med grund i detta har arbetets syfte formulerats enligt följande: 

Syftet med projektet är att kartlägga värdeflödet för att identifiera slöserier och urskilja 
värdeskapande aktiviteter från icke värdeskapande inom GN Hearings ITE, retur-flöde, samt 
att ta fram relevanta verktyg och förbättringsförslag.  

 

1.4     Avgränsningar  
Projektets omfattning kommer att vara avgränsat till just det returflöde för ITE-apparater som 
beskrivits, på grund av den tidsram på ca 10 veckor som arbetet skall utföras på. Detta har 
gjorts för att det finns otaliga flöden för olika apparater och tillbehör hos GN och en sådan 
omfattande analys av alla produkter på avdelningen skulle vara mycket tidskrävande och falla 
utanför den tidsram som projektet har. Petersson et al. [3] menar att komplexiteten i sådana 
satsningar ofta blir för stor och att man med fördel ska välja ut en produktfamilj som 
avgränsar analysområdet. En produktfamilj kännetecknas av att de rör sig igenom samma 
eller liknande processer och passar därför bra som avgränsningsmetod när man skall välja 
område att inrikta sig på [3]. Värdeflödesanalysen är alltså begränsad till avdelningen som 
sitter med returflödet för ITE-apparaturen. Fokusområdet kommer att ligga på hur 
avdelningen för returflödena ser ut och hur de i dagsläget hanterar de olika fel på ITE som 
kommer i retur. Avdelningen får in felaktiga apparater som gått från tillverkning till slutkund 
och är defekta. Det kan vara till exempel en trasig apparat, eller att passformen på ITE-
apparaten inte är optimal. Det kan också handla om fel på den tekniska prestandan i form av 
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surrande eller störande brus. Felet på apparaten kan upptäckas av slutkunden, alltså sista ledet 
i kedjan, eller av audionomen, som skall förse slutkunden med apparaten. Därefter tar 
Remakes-avdelningen vid. Det finns i nuläget ingen klassificering över vilka fel som oftast 
kommer in eller hur de uppstår. Värdeflödeskartläggnignen kommer att vara begränsad till hur 
nuläget ser ut och därefter kommer förbättringsförslag presenteras utefter viktning av de 
viktigaste identifierade slöserierna. Värdeflödesanalysen kommer att vara begränsad till 
material och informationsflöden, och alltså inte rikta in sig på prestandan eller tekniken 
bakom själva apparaterna. 



 

  9 (53) 

2     Metod  
I detta avsnitt beskrivs de strategier och metoder som använts för att genomföra arbetet i 
riktlinje med hur ett vetenskapligt förhållningssätt bör se ut. Olika begrepp som används 
kommer att benas ut och förklaras för att syftet med metodansatsen skall bli så tydligt som 
möjligt. 

2.1   Metodval  &  förklaringar  
Metodiken som redovisas för i detta kapitel, har valts för att på ett vetenskapligt sätt med 
utgångspunkt i syftet, kunna säkra arbetets kvalitet. Nedan tabell utgör metodstrukturen som 
kommer att användas samt förklaringar till begreppen som används senare i detta kapitel. 
Grundvalen för hur detta kapitel strukturerats har hämtats ifrån hur Saunders et al i [5] samt 
Patel & Davidsson i [6 ]går till väga för att strukturera och motivera beslut tagna i samband 
med metoden och dess utförande.  

 

 Begrepp Förklaring Val av metod 

2.2 Vetenskapligt 
närmande 

Hur syftet skall 
uppfyllas och hur 
teori och empiri 
förhållas till 
varandra. 

Induktiv och 
deduktiv 

2.3 Undersökningens 
strategiska upplägg 

Hur studien bör 
utformas i praktiken 
för att fullgöra syftet 

Fallstudie  

2.4 Metodansats Vilken metod passar 
sig bäst för att samla 
in data för att kunna 
beskriva det 
sammanhang som 
studeras? 

Explorativ/Kvalitativ 

2.5 Datainsamling Hur ska data samlas 
in för att uppfylla 
syftet? 

Observationer 

Intervjuer 

Enkäter 

Tabell 2.1 - metodval 

 

2.2     Typ  av  forskning  
Valet av forskningsfilosofi handlar till mångt och mycket om utvecklingen och anskaffandet 
av kunskap och hur den kunskapen sedan används. Det kan tyckas grundläggande, men 
faktum är att det är just en av de viktigaste grundstommarna i forskningsprocessen [5]. Valet 
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av forskning säger också någonting om hur forskaren som individ uppfattar ett sammanhang. 
Saunders et al. i [5] menar på att detta i sin tur kommer att spela stor roll i hur strategin och 
metoden för strategin kommer att utformas i ett arbete. Det är alltså en skildring över hur 
forskaren uppfattar kunskap och processen kring hur kunskap utvecklas och kan användas. 
Det viktiga i sammanhanget är dock inte hur varje individ fungerar, då det ger upphov till en 
mängd olika tillvägagångssätt, utan hur väl forskaren kan reflektera över och försvara valet av 
forskningsfilosofi i relation till andra tillgängliga filosofier. 

Ofta, talas det om deduktiv eller induktiva närmanden när det gäller forskning. Deduktiv 
forskning använder litteratur för att för att kunna identifiera tankar och teorier som kommer 
att testas genom data. Genom en deduktiv ansats skapar man alltså en teoretisk referensram 
som man förhåller sig till och testar genom den insamlade datan [5]. Den deduktiva ansatsen 
är den mest använda inom de naturvetenskapliga ämnena och är ett objektivt sätt där ett 
strukturerat tillvägagångssätt används [5]. Detta tillvägagångsätt utgår alltså ifrån att 
forskaren använder sig av redan etablerade teorier och allmänna principer för att dra slutsatser 
och analysera [6]. Induktion, som ansats riktar sig i motsats till den deduktiva mot att utforska 
datan och att utifrån den utveckla teorier som kan kopplas till litteraturen [5]. Det induktiva 
tillvägagångssättet har alltså inte sin grund i förutbestämda teorier och kräver därför ofta en 
gedigen kunskap inom det ämne man syftar att forska i. Patel & Davidsson i [6] menar på att 
en forskare som anammat en induktiv ansats är mer explorativ och utformar teorin utifrån sin 
insamlade information. Även om de två teorierna kan verka vitt åtskilda varandra, är det 
enligt Saunders et al. i [5]. inte alls omöjligt att blanda de två tillvägagångssätten under ett 
arbetes gång, utan det kan till och med vara fördelaktigt.  

Val av forskningsfilosofi: 

I relation till forskningsämnet, kommer en kombinerad ansats att användas för att på ett så 
strategiskt sätt som möjligt kunna uppfylla syftet med arbetet. Den deduktiva filosofin 
kommer att synas på det sätt att forskningen rör sig från teori till data i den mening att det 
finns ett stort spann med litteratur som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden. Den 
induktiva ansatsen kommer att användas i form av att forskningen ändå kommer att ha i 
åtanke hur människan uppfattar och värderar olika fenomen samt i insamlingen av kvalitativ 
data. Detta val har gjorts för att på ett bra sätt fånga in de både mjuka och hårda delar av 
ämnet Lean. Hårda, som i siffror och andra mätetal, mjuka som i människans engagemang 
och inställning.  

2.3     Undersökningens  strategiska  upplägg  
Ett viktigt val, är det som rör hur studien skall läggas upp i praktiken. Detta bör ofta göras 
utifrån problemformuleringen och innebär val av tekniker för att samla information, vilka 
personer som studien skall omfatta och tidsram för studien [6]. Detta är viktiga val som 
kommer att ligga till grund för hela studies gång och bör därför göras strategiskt för att på ett 
så riktigt sätt som möjligt fullfölja arbetet. För att då kunna konstruera dessa instrument krävs 
det att den studerade litteraturen används som underlag så att rätt variabler och begrepp 
används för att samla in aktuell data och information till analysen [6]. 

Ett av dessa instrument som kan användas är en fallstudie. En sådan innebär att en 
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undersökning görs på en mindre avgränsad grupp. Ordet ”grupp” an tolkas på olika sätt och 
kan vara allt från en individ, en grupp av individer eller en specifik situation [6]. Patel & 
Davidson i [6] menar på att när detta instrument används, syftar man till att få en så 
heltäckande bild som möjligt för att kunna studera exempelvis förändringar och processer. 
Generaliserbarheten när det gäller fallstudier är i mångt och mycket beroende på hur forskaren 
valt sina fall. Om forskaren exempelvis valt fall som är så olika i [6] av stor vikt när det gäller 
generaliserbarheten i relation till en tänkt population. En fallstudie syftar dock oftast till att 
försöka få en så heltäckande bild som möjligt, och det är inte ovanligt att information samlas 
in på flera olika sätt för att uppnå detta syfte [6]. Detta betyder att datainsamlingen oftast inte 
sker på endast ett sätt. Är det en arbetsplats forskaren utför studien på, kan datainsamling ske i 
form av till exempel observationer, intervjuer och enkäter i kombination med varandra. 

Val av upplägg för undersökningen: Ett avgränsat område på företaget kommer att 
fokuseras på och för att kunna få en så bra och täckande bild som möjligt av processen som 
studeras kommer flera olika datainsamlingsmetoder att användas. Därför blev valet av 
strategiskt upplägg just en fallstudie. 

2.4     Metodansats  
Den ansats forskaren tar sig an baseras ofta på hur mycket forskaren vet om ett visst 
problemområde innan studiens gång. När denna ansats väljs talas det främst om explorativa, 
deskriptiva eller hypotesprövande undersökningar [6]. Den explorativa undersökningen syftar 
till att komplettera den redan anskaffade kunskapen och att på ett allsidigt sätt hämta in 
information för att beskriva ett problemområde [6]. Detta är en metod där forskaren ofta 
använder olika tekniker för att samla information och Patel & Davidson i [6] menar på att den 
explorativa ansatsen ofta därför behöver vara kreativ och nytänkande för att utföras på ett så 
bra sätt som möjligt. Hur forskaren sen väljer att generera, bearbeta och analysera den 
information som samlats in, talas ofta om i form av antingen kvalitativt eller kvantitativt [6]. 
Kvantitativt inriktad forskning riktar in sig på data och mätningar samt analys av dessa, 
medan kvalitativ forskning behandlar mer ”mjuka” data ofta i form av intervjuer och 
observationer [6]. Generellt, kan man säga att det kvalitativa närmandet använder sig av icke-
numerisk data för att samla in, bearbeta och analysera information [5]. 

Val av metodansats:  

Här har valet gjorts i relation till tidigare valt strategiskt upplägg (fallstudie), samt syftet med 
arbetet. En explorativ studie passar bra för att i enighet med det breda kunskapsområdet inom 
Lean kunna fylla de eventuella kunskapsluckor som finns gällande vald process. Eftersom 
främst intervjuer och observationer används kommer metodansatsen att vara dominerande 
kvalitativ. Dock, med utgångspunkt i att fallstudier ofta är mångfacetterade kommer 
kvantitativa inslag att synas, så som den enkät som kommer att genomföras.  

 

2.5   Praktiska  forskningsmetoder  &  datainsamling  
För att samla den information som behövs för undersökningen, finns det många olika 
tillvägagångssätt. Enligt Patel &Davidsson i [6] är ingen av sätten uteslutande bättre än de 
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andra, utan val av datainsamlingsmetod beror mycket på vad som bäst ger svar på 
frågeställningen. De menar också på att viktiga faktorer att ha i åtanke kan vara exempelvis 
tid till förfogande samt medel tillgängliga för datainsamlingen.  

Ett exempel på en datainsamlingsmetod är intervjun. En intervju är en planerad diskussion 
med syfte, mellan två eller fler individer [5]. Intervjun kan göras efter att forskningsfrågan är 
etablerad, eller i förväg för att urskilja en forskningsfråga. Utöver dessa angreppssätt finns det 
otaliga metoder för ett upplägg för en intervju och Saunders et al. i [5] menar på att val av 
intervjumetod är avgörande bör göras i relation till syftet och forskningsstrategin i stort. De 
vanligaste typerna man refererar till i forskningssammanhang är; strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer [5]. Som namnen antyder innebär en 
strukturerad intervju en högst formell intervju med styrda frågor. En semistrukturerad intervju 
är mer informell med förutbestämda frågor men också följdfrågor baserad på varje unik 
intervju. En helt ostrukturerad intervju är en djup explorativ diskussion som syftar till att 
undersöka och förklara [5]. En semistrukturerad intervju, innebär att forskaren har ett tema 
eller förutbestämda frågor att utgå ifrån men att flexibiliteten från tillfälle till tillfälle är stor. 
Saunders et al. i [5] menar också på att det inte finns en förutbestämd följd för ställandet av 
intervjufrågorna, utan att det mer är samtalets natur som styr hur intervjun fortlöper. Dessa 
intervjuer tenderar att variera mycket från intervjuad person till person, så enligt Saunders et 
al. i [5] är det en fördel att spela in eller anteckna under intervjuns gång. Sammanfattningsvis, 
kan man säga att semistrukturerade intervjuer har en låg grad av strukturering där utrymme 
ges för att intervjupersonen skall få svara med egna ord och uppfattningar [6]. 

En annan datainsamlingsteknik som bygger på att ställa frågor är enkäten. Ofta är detta 
verktyg förknippat med ett utskickat dokument, men det finns också så kallade enkäter under 
ledning, där man som forskare finns tillgänglig när enkäten fylls i för att kunna stödja och 
förtydliga för den som fyller enkäten [6]. En enkät kan vara anonym eller konfidentiell. Patel 
& Davidson i [6] menar att skillnaden är att vid anonyma enkäter går det inte för någon att 
identifiera vem som tagit enkäten, medan en konfidentiell betyder att forskaren är den enda 
som får tillgång till vem som svarat vad. I motsats till den kanske mer strukturerade 
enkätmetoden, finns observationer som datainsamlingsteknik. Det är ett sätt att samla 
information om omvärlden och i vetenskapliga sammanhang är dessa inte slumpmässiga utan 
strukturerade utefter vetenskaplig teknik [6]. Med detta menas att observationen måste vara 
systematiskt strukturerad och planerad samt att den information som samlas in måste 
dokumenteras på ett planerat och systematiskt sätt. Patel & Davidson i [6] talar om 
observationer som ett effektivt redskap när man som forskare vill samla information som rör 
beteende och handlingar i naturliga situationer. De menar också på att denna sorts 
datainsamlingsteknik till fördel används i explorativa studier för att ligga till grund för val av 
ytterligare datainsamlingsmetoder 

Val av datainsamlingsmetoder: 

Syftet med semistrukturerade intervjuer är att få reda på hur människan bakom processen 
upplever och uppfattar vissa fenomen och egenskaper. Detta blir oerhört viktigt då Lean också 
handlar om människan och inte endast de ”hårda” rationaliseringarna. Valet av 
semistrukturerade intervjuer föll därför självklart. Observationerna och kopplingen till 
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explorativ forskning, gjorde också valet av dessa lätt då kopplingen till metodansatsen i 
föregående kapitel är tydlig. Utöver dessa två fungerar enkäten som ett stöd för de eventuella 
mätningar och beräkningar som kommer att göras i analysen.  
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3     Teoretisk  referensram  
I detta avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen som hämtats in för arbetets syften 
genom litteraturstudier. Den teoretiska referensramen kommer också att ligga till grund för 
den analys som sedan kommer att göras utifrån fallstudiens empiriska data. Begynnelsevis, 
beskrivs i teorikapitlet Lean och verktyg och koncept som faller under kategorin, på ett lite 
djupare sätt för att skapa förståelse genom resten av arbetet. 

3.1     Lean  Production  
Lean, är idag ett vitt utbrett begrepp som förmodligen de flesta har hört talas om någon gång. 
Begreppet kommer från USA och är en förkortning på Lean Production [3]. Även fast 
begreppet klingar produktion industri och traditionellt tillverkande verksamheter, menar 
Petersson et al. i [3] att det inte är begränsat till just dessa områden, utan att det innefattar 
samtliga funktioner inom en verksamhet. Den senare tolkningen, skapar möjligheter för 
tillämpningar av Lean inom många olika områden och det är också denna tolkning av 
begreppet som fortsatt kommer att syftas till.  

Med en utbredd globalisering och avreglerade marknader präglas dagens klimat av ökade krav 
på de flesta verksamheter. Därför blir det oerhört viktigt att kunna konkurrera med det man 
gör för att kunna tillmötesgå de hårdnande kraven. För att tillgodose både kundkrav och 
ägarkrav, krävs det ofta en ökad produktivitet [3].  Författarna menar alltså på att exempelvis 
icke-tillverkande verksamheter har en oerhört stor potential när det kommer till att öka 
kapaciteten och produktiviteten. Eftersom Lean, är en metod och en filosofi som syftar till att 
öka produktiviteten, finns det mycket att hämta här för såväl tillverkande som icke-
tillverkande verksamheter. Produktiviteten är dock inte det enda positiva som går att hämta 
från en lyckad Lean-satsning. Förutsatt att man har ett helhetstänk som inkluderar de 
parametrar som utgör förtagets konkurrenskraft, finns det positiva effekter av en framgångsrik 
Lean-implementering. Enligt Petersson et al. [3] kan följande parametrar vara de som 
möjligtvis påverkas positivt: 

•   Kvalitet 
•   Leveranstid 
•   Kostnad 
•   Flexibilitet och 
•   Leveranssäkerhet 

 
Utöver dessa mått, finns andra komponenter som kan förbättras. Peterson et al. [3] lägger vikt 
vid att det är inte endast de hårda resultatparametrarna som kan gynnas av en Lean-satsning. 
Han menar på att positiva effekter även går att ses i sammanhang som har med människan att 
göra, så som: 
 

•   Minskad stress 
•   Bättre samarbete 
•   Tryggare anställning, och 
•   Mindre frustration och ökad kompetens 
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En stor faktor som alla som funderar på Lean bör ha i åtanke, är dock långsiktigheten och vad 
det innebär. Organisationens förståelse för och inställning till Lean-arbetet är en viktig, om 
inte den viktigaste, framgångsfaktorn. Det som är mycket viktigt i inställningen till och 
kunskapen om Lean, för företagen, är förståelsen för att det inte är en quick-fix, utan en 
långsiktig filosofi som bygger på hårt arbete, hängivenhet och en outtröttlig strävan efter att 
driva ut slöseri [3]. Det är ett arbete som innefattar samarbete och förståelse mellan olika 
processer och flöden och ett stort ledarengagemang som kan skapa bra förutsättningar för 
medarbetarna. För att förstå hur man skall gå vidare i sin initiation mot Lean, behöver man 
förstå att Lean är byggt på vissa principer [3]. Dessa principer bör inte ses som regler huggna 
i sten, utan snarare riktlinjer eller vägledning för hur medarbetarna kan agera i olika 
situationer för att hitta lösningar som ur ett Lean-perspektiv är riktiga. 

3.2     Slöserier  
Framgångsrika satsningar på Lean, som håller i längden, bör ha ett fokus som inkluderar och 
engagerar medarbetarna. Enligt Petersson et al. i [3] finns det annars stor risk att de positiva 
effekter man uppnår blir kortsiktiga och att Lean-arbetet då har varit förgäves. Nyckeln är 
alltså ständiga förbättringar och fokus på människorna i processerna med syftet att reducera 
slöseri (Muda), ojämnhet (Mura) och överbelastning (Muri) [3]. Ojämnheter anses i Lean-
sammanhang vara upphovsmakare till andra slöserier samt göra processer oförutsägbara. 
Detta är problematiskt ur många sammanhang, då effektiva verksamheter till stor del vilar på 
en viss förutsägbarhet [3]. Överbelastning innebär att arbetsbelasta över den faktiska 
kapaciteten och kan åtgärdas genom utjämning och balansering. Ett av de kanske viktigaste 
stegen när det gäller strävan mot perfektion är just elimineringen av slöserier. Kortfattat kan 
man beskriva slöserier som icke-värdeskapande aktiviteter och företeelser [3]. En verksamhet 
som börjat sin Lean-resa bör därför sträva mot elimineringen av alla slöserier. Detta är 
självklart aldrig riktigt möjligt, vilket gör Lean till ett kontinuerligt arbete och inte en 
slutdestination, menar Petersson et al. [3]. I längden innebär detta att det man faktiskt arbetar 
med är ständiga förbättringar och inom Lean skapas ständiga förbättringar ur någon av de två 
huvudprinciperna JIT och Jidoka. JIT (Just In Time) är ett begrepp som handlar om att sträva 
efter korta och förutsägbara ledtider och ett dragande system, medan Jidoka handlar om en 
jämn och hög kvalitet som är inbyggd i produkten eller tjänsten samt att man alltid stoppar vid 
fel i flödet [3]. 

Inom Lean, talar man ofta om de 7 + 1 slöserierna. Dessa är enligt Petersson et al. i [3] 
kategorier där man som medarbetare ofta kan hitta och eliminera det som inte tillför värde. 
Enligt författarna handlar det till mångt och mycket om att se organisationen med objektiva 
ögon och att utefter de 7 + 1 slöserierna upptäcka saker i ens flöde som inte borde vara där. 
De 7 + 1 huvudkategorierna för slöserier brukar ofta sägas vara: 

1. Överproduktion 

Denna form av slöseri menar Petersson et al. i [3] är en av de värsta formerna av slöseri, då 
den ger upphov till andra former av slöseri. Att överproducera handlar om att producera mer, i 
för stora orderstorlekar, för tidigt eller snabbare än vad som faktiskt krävs. 

2. Väntan 
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Väntan kan betraktas som tid som inte utnyttjas. Ofta på grund av att man saknar något som 
krävs för att fortskrida i processen. Det kan vara både information och material eller kanske 
väntan på en person som kommer för sent till ett möte [3]. 

3. Transport 

Detta slöseri kan vara något svårare att greppa, då man ofta måste flytta en vara från punkt A 
till B för att fortsätta sin process. Faktum är att, den enda transport kund är villig att betala för 
förmodligen är den som för varan till kunden. Så alla interna transporter går enligt Petersson 
et al. i [3] att betrakta som aktiviteter som inte tillför värde. Författarna menar också på att ett 
behov av mycket transporter kan vara en signal på att det är något annat som bör ses över, till 
exempel layouten. När det kommer till administrativa flöden, är transportbehovet av material 
inte av samma vikt, men däremot är transporten av information något som går att kartläggas 
med hjälp av spagettidiagram för informationsflöden [3]. 

4. Överarbete 

Överarbete, så som överproduktion, handlar om att producera något eller på ett sätt som 
kunden inte är villig att betala för. Överarbete, kan vara att producera till för hög kvalitet eller 
att utföra arbetsmoment som inte tillför något i verkligheten [3]. Ett exempel på överarbete är 
dubbeldokumentation, vilket betyder att mer än en person dokumenterar samma sak.  

5. Mellanlager och förråd 

Denna form av slöseri kan vara lömsk, då den ofta gömmer fel i processen. Lager och 
buffertar är ofta nödvändiga på olika ställen på grund av många olika anledningar. Det man 
ofta inte tänker på är att det binder upp kapital, tar upp fysisk plats och som nämnt ovan, 
döljer problem och flaskhalsar [3]. 

6. Onödiga rörelser och förflyttningar 
Rörelse, handlar om de gånger man rör sig för att till exempel hämta något och rörelsen i sig 
inte tillför värde. Det kan också handla om rörelser i administrativa processer där man letar 
efter exempelvis personal eller rätt information för att kunna fortskrida [3]. 
 
7. Produktion av defekta produkter 

Detta slöseri handlar kort och gott om de fall när man producerar något felaktigt. 

Enligt Petersson et al. i [3].  är ofta produktion av felaktiga produkter väldigt kostsamt, då det 
betyder att man måste göra om det som gjorts felaktigt. Felaktigt ifyllda uppgifter, är ett 
vanligt exempel på defekta produkter. Det kan i detta fall handla om exempelvis ofullständig 
orderinformation [3]. 
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8. Outnyttjad kompetens 

Detta slöseri är ofta ansett som det åttonde slöseriet, då outnyttjad kompetens faktiskt kan 
kosta ett företag mycket pengar i form av att man förlorar medarbetare eller får oinspirerad 
personal som känner sig förbisedda [3]. 

Inom administrativa processer, menar Larsson i [7] på att slöserierna kan analyseras ur en 
annan dimension där fokus ligger på vad som frammanar flaskhalsar och ojämnheter i en 
process. Dessa drivare av slöserier är: 

1. Brister i hanteringen av information: Här menar Larsson [7] att man bör beakta 
information som råmaterial som ligger till grund för beslutsfattandet i flödet. Exempel på 
informationsslöserier är: okompatibla informationssystem, onödig eller otydlig och bristande 
information och information som hämtats elektroniskt men kollas av manuellt. 

2. Stödprocesser till administrationen: Är dessa osynkroniserade eller suboptimerad bidrar 
de till slöserier i huvudprocessen. Exempel på slöserier som uppkommer härifrån är omarbete, 
överarbete och brandsläckning som gör att man arbetar runt problemet istället för att åtgärda 
det. 

3. Den fysiska miljön på kontoret: Är kontorslandskapet bristfälligt, exempelvis genom 
buller, icke ergonomiska möbler eller dålig belysning påverkar det medarbetarna i processen. 

4. Medarbetarna: Här är kanske den viktigaste delen i den administrativa processen. Är 
medarbetarna omotiverade eller känner att rollerna och processerna är otydligt utformade kan 
detta leda till en mängd olika slöserier, så som outnyttjad kapacitet hos medarbetarna och 
oönskade avbrott i processen. 

3.2.1    Processer & Flöden 
Begreppen process och flöde, är sådana som ofta används i Lean-sammanhang. Om man 
skulle beskriva Lean i relation till dessa två begrepp, kan man säga att det handlar om att 
identifiera flödet i sina processer och reducera de bitar som inte skapar värde eller stoppar 
flödet [8]. Processerna beskriver alltså flödet i organisationen. Dessa kan vara i form av 
aktiviteter, arbetsmoment eller sekvenser [9]. Värdeflödet byggs alltså upp av sammanlänkade 
processer, men finns även i länkarna mellan processerna eller i enstaka processer var för sig 
[3]. Detta gör man för att kunna skapa mer kundvärde och effektivare resursanvändning, i 
form av reducerade slöserier. För att kunna förstå hur man skall gå till väga i en Lean-
satsning, är det därför i grund och botten viktigt att förstå vad en process och ett flöde är. 
Mackaldener & Stetler i [8] definierar en process som: 

”En uppsättning aktiviteter som tar input och förändrar till output. Förändringen i processen 
adderar värde så att resultatet är mer användbart för dess mottagare” 

Styrkan ligger alltså i att förstå att aktiviteterna i processen är länkade och att förädling sker 
genom ett helhetstänk som tar alla aktiviteter i åtanke. En process bör, enligt Mackaldener & 
Stetler i [8] också vara tydligt avgränsad samt ha en tydlig mottagare eller kund. Det är också 
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denna kund, eller mottagare som definierar vad värde i processen är. Själva värdebegreppet är 
centralt när det kommer till flöden och effektiviseringar. Har man inte koll på vad värde för 
kunden verkligen är, kan det hända att man rationaliserar bort fel delar av en process eller 
flöde [8]. tänka i form av processer är ett arbetssätt som spridit sig mer och mer i modern tid. 
Enligt Mackaldener & Stetler i [8] är det mycket på grund av strävan efter tillväxt och 
effektivisering som ofta förknippas med filosofin. Processtänket bygger på idéen om att bryta 
ner komplexa aktiviteter till mindre komplexa delmoment och sedan rationalisera och anordna 
dessa i en förutbestämd ordning. Genom att tänka på detta sätt kan man fokusera och förstå de 
mindre beståndsdelarna [8]. Lean kommer då in i sammanhanget genom att granska en redan 
existerande process och förbättra den. Självklart är Lean inte svaret på alla frågor, men 
generellt menar Mackaldener & Stetler i [8] att Lean passar för förbättring av flöden och 
processer när: 

•   Det är tydligt vad kunden efterfrågar och på ett ungefär hur du skall uträtta detta 
•   Arbetet mot kundens efterfrågan innehåller en hel del repetition 
•   Kund inte vill vänta allt för länge efter order och lager kostar dig mycket, och 
•   Du har en någorlunda gedigen kunskap om hur kund vill ha sin produkt anpassad 

 

Med utgångspunkt i punkterna ovan kan man som företag alltså försöka ta beslut om en Lean-
satsning faktiskt är lämpad för området i fråga. 

Målet med förbättringsarbetet i en Lean-satsning är att skapa ett bättre värdeflöde. Analyserar 
man flödet på rätt sätt kan man i sin tur bygga upp det av de aktiviteter som faktiskt skapar 
värde [3]. För att veta vad som skapar värde, är det viktigt att analysen av värdeflödet har som 
utgångspunkt att ta reda på vad detta är för kund. En grov generalisering är att värde är de 
insatser som på något vis förädlar produkten, medan de som inte gör det är att betrakta som 
slöseri [3]. Petersson et al. i [3] menar dock att det dock kan självklart finnas aktiviteter i 
flödet som inte förädlar, men fortfarande är nödvändiga för produktens cykel. För att kunna se 
till att man faktiskt förbättrar ett flöde eller process, menar Petersson et al. i [3] att det är av 
största vikt att samla in relevant fakta om nuläget. Detta innebär att man måste kartlägga 
nuläget i detalj för att faktiskt kunna urskilja vad som behöver förbättras. Det man enligt 
Petersson et al. i [3] behöver göra är att ta reda på flödets förutsättningar i form av: 

•   Hur ofta leverans sker 
•   Om efterfrågan från kund är jämn eller ojämn 
•   Hur flödet rör sig 
•   Den egentliga kapaciteten 
•   Hur stora orderstorlekarna är, och 
•   Vad som ska göras och när, samt hur den som skall göra detta får signalen om detta. 

 
När man sedan format sig en bild av hur flödet ser ut och vad som behöver förbättras, är det 
av stor vikt att utforma det nya flödet på ett optimalt sätt för att produkterna skall passera så 
fort och smidigt som möjligt [3].Utöver detta menar de också på att flödet bör utformas på ett 
avvikelsedrivande sätt som gör dessa lätta att upptäcka. Detta är en viktig aspekt för att aktivt 
kunna arbeta med att förbättra värdeflödet i framtiden [3]. 
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3.2.2    Tavlan 
När förbättringsarbetet är igång, behövs ofta en metod för att strukturera upp och visualisera 
avvikelserna. Detta för att effektivisera arbetet och för att man ofta inte kan arbeta med alla 
avvikelser direkt. Petersson et al. i [3] menar att en enkel tavla ute i verksamheten, kan vara 
nyckeln till arbetet med att visualisera och lösa avvikelserna. Tavlans funktion är att på ett 
enkelt sätt åskådliggöra information om avvikelserna, vem som är ansvarig för dem och inom 
vilken tidsram de skall vara lösta (se bild 3.1).  

Bild 3.1 Exempel på förbättringstavla – fri tolkning från [3]. 

Förbättringstavlan skall i längden fungera som en central punkt för medarbetarna att samlas 
kring för att diskutera och följa upp status på pågående och avslutade ärenden. Tavlan skall 
också fungera som en plats för medarbetarna att notera upptäckta avvikelser som sätts på kö. 
Lite som en visualiserad väntelista, så att avvikelserna faktiskt hanteras och inte åtgärdas bara 
för stunden [3].  För att kunna vikta avvikelserna mot varandra, kan tavlan med fördel ha en 
PICK chart. PICK är en akronym för Possible, Implement, Challenge och Kill. På svenska kan 
det översättas till Möjligt, Genomför, Utmana, Avfärda  Denna modell används för att kunna 
göra avvägningar när det kommer till avvikelserna. PICK chart svarar på vilket resultat kan 
man förvänta sig från att lösa en viss avvikelse och vilken insats krävs för att göra det [3]. 

3.2.3   5 Varför 
Att lösa problem inom organisationer är ofta en mer komplex aktivitet än vad som först 
räknats med. Det kan vara svårt att få ihop tid, eller tillräckliga resurser för att nå roten till 
problemet. Ett användbart verktyg i att arbetet mer förbättringar är 5 Varför, som är en metod 
som syftar till att ringa in ett grundproblem [10]. Det kan ses som en övning, där man gräver 

 

AKTIVITETER 

Flaskhalsar Åtgärder Väntar på svar 
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djupare och djupare i vad grundproblemet egentligen är. Meland i [10] menar på att det är en 
enkel metodik som främjar att brandsläckning av en falsk behovssignal inte sker, på grund av 
att man kommer närmare och närmare den verkliga orsaken till problemet. Även om metoden 
i sig tycks vara simpel, menar dock Petersson et al. i [3] att den kan vara ett bra redskap i att 
upptäcka avvikelser och eliminera konkreta slöserier. När 5 varför beskrivs som enkel, 
hänvisar man alltså till att metoden är enkel att förstå och lära sig, men det innebär inte att det 
är enkelt att hitta rotororsaken till ett problem [3].   

En viktig faktor till framgång i användandet av 5 Varför, är att problemet som skall lösas är 
någorlunda specifikt. Det blir exempelvis svårt att besvara en fråga gällande en hel process på 
5 frågor [3]. Alltså, går det inte att lösa generella problem med hjälp av 5 Varför, utan 
avvikelsen i fråga behöver specificeras för att kunna angripas. Det är också viktigt att ha i 
åtanke att metoden i stort inte syftar till att ifrågasätta en individ, utan en process. Detta för att 
skapa ett välkomnande och positivt klimat där de medverkande faktiskt vill vara en del av 
förbättringen [3]. 

3.2.4    Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram går ibland under namnet fiskbensdiagram, på grund av den utformning 
diagrammet har. Ett annat namn, som beskriver hur diagrammets förmåga att illustrera 
kausala samband, är orsak-verkan diagram [7]. Ishikawadiagrammet är ett verktyg som 
används för att på ett tydligt sätt måla upp huvud och del-orsaker till ett problem och hur de 
påverkar problemet i fråga [7]. När sedan diagrammet görs, menar Larsson i [7] på att man 
bör samla in information från så många som möjligt som möter problemet för att få en så 
korrekt bild som möjligt över situationen. Ett bra tillvägagångssätt för att skapa ett 
Ishikawadiagram bör enligt Larsson i [7] struktureras enligt följande: 

1. Definiera det problem som skall behandlas. Det är viktigt att det är tydligt vad det är för 
problem som skall angripas och att de som medverkar är ense om vad problemet är. 

2. Analysera problemet och hitta huvudorsaker till att det uppstår. Ofta kan man hitta 
dessa i de 7 M:en: Maskin, Metod, Material, Människa, Management, Mätning och Miljö. Här 
är det viktigt att man ”brainstormar” och försöker hitta så många orsaker som möjligt till 
problemet. Sedan kan man sortera orsakerna under respektive rubrik, för att strukturera upp 
sitt diagram [10]. 

3. Vikta orsakerna som man kommer fram till. Detta är ett viktigt steg, där man skall 
försöka hitta de orsaker som har störst inverkan på problemet. Det är i detta steg effektivt att 
låta de deltagande få ge poäng på orsakerna.  

Diagrammet skapar en konkret bild (se bild 3.2) av orsak och verkan till ett problem och blir 
därför en bra metod för att konkretisera förbättringsarbetet. 
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Bild 3.2 Fiskbensdiagram – fri tolkning från [7]. 

Detta tillvägagångssätt hjälper utföraren att på ett effektivt sätt strukturera upp de 
bakomliggande orsaker till varför ett problem finns, och i längden vad som kan göras för att 
eliminera eller reducera detta [4]. En annan fördel med Ishikawadiagrammet är om orsakerna 
till ett problem är flera, i dessa fall kanske man går bet genom att endast använda exempelvis 
5 Varför [10]. När man sedan gjort sitt diagram, är meningen att man skall ha en klarare bild 
över nuläget och varför situationen ser ut som den gör. Nedan illustreras hur ett typiskt 
Ishikawadiagram kan se ut. Diagrammet används för att kunna identifiera variationer som i 
sin tur leder till slöserier. Bergman & Klefsjö i [11] hävdar att utformningen av det faktiska 
diagrammet bör rikta fokus mot just analysen och identifieringen av huvudorsakerna, för att 
man sen skall kunna bryta ner dessa i delorsaker. 

3.2.5    Spagettidiagram 
Spagettidiagrammet är ett användbart verktyg för spårning inom både administrativa och 
producerande områden. De kan med fördel användas där det finns repetitiva moment för att 
kartlägga hur antingen information eller material rör sig över en layout [4]. Syftet med ett 
spagettidiagram är att i slutändan kunna se hur mycket onödig rörelse som utförs [7]. När det 
visualiseras blir det lättare att i sin tur konkretisera vad som bör åtgärdas och där kan 
spagettidiagrammet vara ett bra redskap på vägen (se bild 3.3).  
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Orsak Orsak 
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Bild 3.3  Exempel på spagettidiagram – fri tolkning från [12]. 

Har man de 7 + 1 slöserierna i åtanke, blir det ännu tydligare varför spagettidiagram kan vara 
bra att använda. Två av slöserierna är just transport och rörelser. Dessa två slöserier går att 
identifiera med ett spagettidiagram, då man skapar det utifrån en layout över hur verkligheten 
ser ut [3]. Talar man om transportslöseri i administrativa termer, kan man istället med hjälp av 
diagrammet analysera växlingarna mellan olika IT-system för att hämta eller vänta på 
information som behövs för att flödet skall fortskrida, menar Petersson et al. i [3]. 
Diagrammet går också att implementera som verktyg för att visualisera hur en order passerar 
olika funktioner i en verksamhet, vilket ännu mer visar på hur mångfacetterat 
användningsområdet är. 

3.3     Värdeflödesanalys  
En värdeflödesanalys (även benämnt som VSM för engelskans Value Stream Mapping) är en 
metod för att kunna förstå och förbättra processer på ett enhetligt sätt från ett vidare synsätt. 
Petersson et al. i [3] beskriver VSM som ett sätt för företag att få en bättre bild över vilka steg 
i ett flöde som är värdeskapande och vilka som inte är det. På så sätt kan man sedan 
effektivisera och rationalisera i flödena. Det finns olika steg i en värdeflödesanalys, och man 
kan med fördel använda följande metod vid utförandet [3]: 

1.   Definiera vad som är värde och vem som är kund 
2.   Bestäm vilka produktfamiljer som finns och välj en. 
3.   Gör en kartläggning över värdeflödet i nuläget 
4.   Analysera kartan med hjälp av olika Lean-verktyg och principer, identifiera icke-

värdeskapande aktiviteter, och 
5.   Gör en ny kartläggning över framtida önskat värdeflöde 

 

3.3.1    Kartläggning av värdeflödet i nuläget 
När nuläget skall beskrivas, kan man med fördel angripa uppgiften ur en processorienterad 
synvinkel. Detta för att få en helhetsbild som möjliggör att även berörda gränssnitt kan 
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beskrivas [9]. Innan man kan börja arbetet med kartläggningen är det bra om man är noga 
med att specificera processens början och slut och de gränssnitt som finns för att sedan kunna 
titta på flödet i den. Detta görs med fördel genom en övergripande analys av situationen som 
sedan kan brytas ner i ett mer detaljerat flödesschema. Flödesschemat kan först göras i form 
av en SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer), som är ett övergripande sätt att 
beskriva ett flöde [9] (se bild 3.4).  

 

 

 

 

Bild 3.4 SIPOC – fri tolkning från [9]. 

Efter det kan man bryta ner det övergripande flödet i ett mer detaljerat sådant för att verkligen 
kunna förstå detaljerna som skall ligga till grund för förbättringsarbetet. Det är av stor vikt att 
fokus ligger på att beskriva det som verkligen är och att inga sorts förbättringsförslag får 
blandas in i den här fasen [9]. Arbetet med kartläggningen kan inledas med att man 
identifierar processtegen genom att lista arbetsmoment med de involverade i processen. 
Identifieringen av processtegen kan göras med hjälp av olika metoder, så som observationer, 
intervjuer och studier av dokumentation [9]. När man har identifierat processtegen och samlat 
information kring dem som bedöms lämplig, är det dags att dokumentera processen så att 
flödesschemat kan byggas upp.  
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3.3.2   Framtida önskat tillstånd 
När man är klar med sin VSM, kan man utforma ett nytt flöde utifrån den analys man gjort 
med hjälp av Lean-principerna. Petersson et al. i [3] hävdar att denna bit är viktig då det är 
målet med förändringsarbetet. Handlar det exempelvis om att reducera slöserier, eller korta 
ner ställtider behöver man med utgångspunkt i dessa aspekter utforma sitt nya flöde. Där man 
arbetar fram ett framtida önskat flöde, bör man som organisation inte stressa in i denna 
idealbild. En övergång till ett nytt sätt att arbeta tar ofta tid och är i sig en process [3]. 

3.4   Ständiga  förbättringar  
Ständiga förbättringar är ett konkurrensmedel som används rent operativt inom 
förbättringsarbetet. Man kan urskilja att intresset för förbättringsarbete ökar med tiden [9]. 
Det går också att finna flera olika orsaker till just detta ökade intresse, några av dem är enligt 
Sörqvist i[9]:  

•   Internationalisering & globalisering 
•   Ökade kundkrav och ökad efterfrågan på individualisering 
•   Avreglerade marknader, och 
•   Den ökade förändringstakten i samhället 
•    

Begreppet har också vandrat vidare från sin traditionella positionering kopplad till produktion, 
till områden som management, administration och miljö [9]. 

Ständiga förbättringar går att brytas ner i en del underbegrepp, ett av dem är 
kvalitetsutveckling eller verksamhetsutveckling. Sörqvist [9] menar på att det är termer som 
ofta uppfattas som byråkratiska och fyrkantiga, men att det i verkligheten är ett viktigt 
systematiskt arbete som omfattar alla i verksamheten. Enligt författaren är syftet med ett 
sådant arbete att: 

”Uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta möjliga kostnad” 

En stor fördel som kan komma av ett sådant arbete är att man som organisation för upp icke-
värdeskapande aktiviteter till ytan och på så vis kan reducera eller eliminera dessa helt [9]. 
Kvalitetsperspektivet blir oerhört viktigt, då kostnaderna för kvalitetsbrister kan bli ofantligt 
stora. Det finn alltså tydliga samband mellan den nivå av kvalitet man håller och lönsamheten 
i stort [9]. Betydelsen av detta är att ett systematiskt förbättringsarbete kan minska 
kvalitetsbristkostnaderna (se figur3.5) 
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Bild 3.5 Minskning av icke-värdeskapande moment genom ständiga förbättringar – fri 
tolkning från [9].  

Termen systematiskt blir här ett nyckelord, då det behöver vara ett fortgående arbete som inte 
är fokuserat endast på nedskärningar. Nedskärningar fungerar som brandsläckning och är ofta 
inte nyckeln till ett hållbart och fungerande kvalitetsarbete [9]. 
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3.4.1     Förbättringar i flöden och processer  
Ofta är det enklare att detaljstyra en aktivitet än en hel kedja och ett flöde. Detta syns ofta ute 
i verksamheter där enskilda delar av ett flöde eller process kan tyckas fungera utmärkt om 
man inte ställer de olika delarna i relation till varandra [9]. Ofta beror detta på 
suboptimeringar, brandsläckning och ett avdelningsfokus istället för ett processorienterat 
fokus [9]. Processen i sig består av ett flöde av aktiviteter och moment, där 
kvalitetsbristkostnader i detta i stor utsträckning påverkar både effektivitet och lönsamhet [9]. 
Man kan likna ett företags kvalitetsbristkostnader i en process med ett isberg (se bild3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.6 Isberg med dolda kvalitetsbristkostnader, fri tolkning från [9] 

 Endast en liten del av de bakomliggande orsakerna är ovanför ytan och en merpart dolda 
under ytan [9]. En kvalitetsbrist som är av stor vikt, då den kostar mycket är externa 
felkostnader. Dessa är sådana som upptäcks efter leverans till en extern kund, exempelvis i 
form av reklamationer, förlorade intäkter och badwill [9]. Man behöver då arbeta mot att 
identifiera dessa brister och detta kan göras genom flödeskartläggningar där det blir mer 
konkret hur verksamheten faktiskt fungerar eller inte fungerar. Lyckas man med en 
flödeskartläggning, identifierar man ofta vad som kallas för flaskhalsar. Dessa är 
begränsningar eller steg i flödet som saktar ner eller minskar processens totala kapacitet [9]. 
Tittar man på flaskhalsarna i relation till den totala ledtiden kan man få reda på mycket om 
hur tidsförbrukningen ser ut. Utefter den insamlade datan kan man sedan ta beslut om 
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effektiviseringar och förbättringar.  

Utöver de verktyg som presenterats ovan, menar Sörqvist i [9] att det finns några avgörande 
framgångsfaktorer för ett förbättringsarbete i en process eller ett flöde, exempelvis: 

1. Medarbetarnas och ledningens engagemang. Denna faktor är helt avgörande den 
viktigaste, då det är människorna i processen som avgör hur bra kvalitetsarbetet kommer att 
gå. 

2. Välutvecklad infrastruktur. Denna bör vara av stödjande och uppmuntrande form samt 
tydlig i sin utformning. 

3.Val av rätt individer som skall driva förbättringsarbetet. Dessa bör ha passande 
kunskaper och förmågor då de har stor inverkan på resten av människorna i processen. 

4. Effektiva metoder och verktyg för problemlösning. Man bör ha en faktabaserad 
problemlösning som främjar en logisk arbetsgång. 

5. Uppföljning, verifiering och återkoppling av förbättringsarbetet och dess resultat. 

3.4.2   PDCA  
PDCA-cykeln, eller Deming-cykeln som den ofta benämns är ett verktyg inom 
problemlösningsarbete. Modellen är av cyklisk karaktär och grundar sig på de fyra stegen 
Plan Do Check och Act (se bild 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.7 PDCA-cykeln – fri tolkning av [12]. 
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Modellen kan användas på flera nivåer i förbättringsarbetet, och blir därför ett mycket 
användbart verktyg i arbetet mer kvalitetsutveckling [9]. De olika faserna kan brytas ner i: 

Plan: Här identifierar och definierar man sitt problemområde. I denna fas fastställer man 
också orsakerna till problemet och kommer med förslag på lösningar. Hjälpfulla medel kan 
här vara fiskbensdiagram eller brainstorming. 

Do: Här går man till handling och utför de förbättringsförslag som fastställts i 
planeringsfasen. I detta skede är det viktigt med transparens och utbildning av de berörda 
individer som förändringarna påverkar. 

Check: Här återkopplar man och följer upp huruvida åtgärderna som togs i föregående steg 
gett resultat eller inte.  

Act: Som en reaktion av Do och Act, implementerar man eller förbättrar och korrigerar de 
åtgärder som vidtagits. Här är det viktigt att resultaten följs upp och att förändringen i fråga 
kommuniceras och sprids på ett planerat och strukturerat sätt. 
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4   Fallstudie  
Följande del av arbetet redogör för hur GNs returflöde ser ut idag. Detta har skett genom 
strukturerade observationer och intervjuer. Det har även gjorts en enkät för att tillsammans 
med observation och intervju samla in data och information för att kunna kartlägga nuläget. 
Fallstudien ligger som underlag för den analys av värdeflödet som senare kommer att 
genomföras. I detta kapitel kommer dock endast de första stegen av värdeflödesanalysen att 
redogöras för: identifiering av kundvärde samt val av produktfamilj och kartläggning av 
nuläget. 

4.1     GN  Hearing  och  nuläget  för  remakes  
GN Hearing tillverkar en mängd olika tekniska lösningar för hörselnedsättning och 
audiologisk apparatur. Inom ramen för GNs verksamhet ingår också tillbehör så som 
ljudförstärkare och formgjutna avtryck för exempelvis idrottare eller musiker. De formgjutna 
alternativen GN har, gör att variationen inom den produktfamiljen blir stor, då apparaturen 
anpassas efter varje kunds öra. GN är en av de största tillverkarna i världen när det gäller 
hörapparater och audiologisk utrustning, och är därför en stor och komplex organisation som 
är utspridd både geografiskt och funktionsmässigt. Deras vision lyder (GN Hearing, 2018): 

“Varje dag försvinner ljud för miljontals människor med hörselproblem, det är en riktig 
utmaning. GN Hearing kommer kontinuerligt att utveckla lösningar för att hjälpa dessa 
människor att återupptäcka hörseln, så att de kan leva rika, aktiva och meningsfulla liv” 

Utifrån detta kan man utläsa en del av det fokus som organisationen har. Att skapa mervärde 
för sin kund och att hela tiden ligga i framkant gällande tekniska lösningar, är några av de 
ledord som genomsyrar organisationen (GN Hearing, 2018). Genom att lyckas med detta, 
hoppas GN på att bli det självklara valet för en person med hörselnedsättning eller andra 
behov av audiologisk utrustning.  

Fallstudien har gjorts på avdelningen som hanterar returer av ITE-apparater och deras 
returflöde. Med returer menas defekta apparater som av någon anledning skickats tillbaka till 
GN av slutkunden eller audionomen som utfärdat ordern från början. 

ITE- apparaturen är den hörapparat som är unik för varje kund. En audionom gör ett avtryck 
av örat som skickas till GN som sedan tillverkar apparaten utefter avtrycket (se bild 4.1).  

 



 

  30 (53) 

 

Bild 4.1 - avtryck från audionom gjord på kunds hörselgång (Källa: GN Hearings 
interna bildarkiv) 

Eftersom ITE-apparaterna är formgjutna, varierar avtrycken från person till person och själva 
apparaten går att få i olika färger, för att kunna vara anpassbar i så hög mån som möjligt (se 
bild 4.2). 

 

Bild 4. 2 - ITE-apparat (Källa: GN Hearings interna bildarkiv) 



 

  31 (53) 

 

De hörapparater som kommer in i returflödet för ITE kan antingen vara skadade rent fysiskt 
eller ha fel på passformen som behöver åtgärdas. De kan också ha fel på prestandan rent 
tekniskt, i form av knastrande eller surrande ljud eller exempelvis att volymknappen trillat av 
eller slutat fungera. Returflödet består alltså av defekta apparater som kommer i retur, dessa 
behöver felsökas för att antingen åtgärdas eller kasseras. Åtgärdas felet skickas produkten 
sedan tillbaka till slutkunden. Processen i sig har en del tekniska inslag, men är mestadels en 
administrativ sådan där flera olika informationssystem används. Nedan visas en bild på en 
trasig apparat som skickats in till avdelningen. 

 

 

Bild 4.3 trasig ITE-apparat (Källa: GN Hearings interna bildarkiv) 

4.1.1    Tillvägagångssätt idag och beskrivning av nuläget 
Det första steget i en värdeflödesanalys, är enligt Petersson et al. i [3] att kartlägga nuläget. 
Detta gör man för att förstå hur verksamheten fungerar i nuläget och för att kunna ta fram 
relevanta åtgärder. Returflödet idag, finns beskrivet enligt en work instruction som målar upp 
idealläget för flödet. Datainsamlingen i denna del av arbetet genomfördes via 
semistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer. Ändamålet med intervjuerna var 
att komplettera och analysera den ”work instruction” som företaget tagit fram av flödet för att 
kunna identifiera de delar som inte fungerar eller adderar värde. Flödet har analyserats från 
inkommande order till det att ordern klarmarkeras. Det som har gjorts är en vandring genom 
flödet för att identifiera stegen i processen som ITE-apparaturen passerar. I och med att flödet 
till stor del är administrativt, får vissa flödesbegrepp en lite annorlunda mening. Petersson et 
al [3] menar att det är extra viktigt i administrativa flöden att identifiera till exempel en inkorg 
för mail, som en lagringspunkt. Därför har alla administrativ steg i flödet identifierats. För att 
förtydliga de olika delarna och verktygen som används följer en ordlista med förklaringar: 
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Verktyg/begrepp Förklaring Användning 

Navision Tillverkningsprogram för 
ordrar 

Fakturering, kreditering, 
övrig orderhantering. 

Garanti för ITE Förklarar när apparaten är 
inskickad i relation till när 
kund fått den 

Gäller 6 månader (3 mån 
extra om den varit inne på 
service), inom garantin står 
GN för reparationer. 

Shell Manager Nytt filhanteringssystem Hämtar och lagrar ordrar 
och filer 

GNs gamla intranät Filhanteringsprogram Hämtar och lagrar ordrar 
och filer 

Konfiguratorn Databas med all information 
kring hörapparaterna 

Vid hämtning av 
information gällande en 
hörapparat 

Mail Kommunikationsredskap/lager 
för information 

I dialog med audionom, 
kunder och andra 
avdelningar 

Kostnadsförslag Alternativ där kund får ett 
prisförslag för åtgärd som de 
antingen accepterar eller nekar 

När kund bett om det i 
ordern 

Tabell 4.1 - Förklaring över viktiga begrepp hos i GNs flöde 

Nedan beskrivs flödet, baserat just på intervjuer, observationer och den information som 
tillhandahållits sedan innan från GN: 

1. Initial felsökning: En ITE-apparat kommer i retur, då kollas medföljande blankett för att 
identifiera vad som är fel. Det finns tre olika kategoriseringar av fel: 

1.   Trasig apparat rent fysiskt. Exempelvis en spricka eller dylikt. 
2.   Apparat med felaktig passform. Ofta beror detta på att avtrycket är felaktigt utfört. 
3.   Fel på den tekniska prestandan inuti apparaten.  

 
Apparaten kan ha ett hål, spricka eller helt enkelt vara ett måndagsexemplar som gått sönder 
utan vidare anledning. Passformen kan bli fel på grund av att avtrycket är felaktigt. Avtrycken 
skickas från audionomen till GN, som skickar vidare till produktion som i dessa fall då 
producerar ett en felaktig apparat på grund av att felet byggts in från början. Apparaten kan 
också ha ett fel på den tekniska prestandan, vilket innebär att varken passformen eller 
apparaten i sig är fysiskt trasig. Har apparaten detta fel, är den exempelvis surrande eller 
knastrande i ljudupptagningen. Den kan också ha en felvinklad telespole eller en icke 
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fungerande volymknapp. Dessa är de apparater som kommer tillbaka till retur-avdelningen. 
Det finns ingen audiologisk kompetens i produktion, därför kan de inte avgöra om avtrycken 
för apparaterna som skickas ut till kund är felaktiga eller inte.  

2. Avstämning gällande garanti: Serienumret på apparaten läggs in i Navision, då kommer 
hörapparatens information upp. Här kan GN se om den är inom garantin eller utanför 
garantin. Är den inom garantin går GN till beslutsfasen om vad som skall åtgärdas och GN 
står för kostnaderna. Dock kollar man om skadan är självförvållad, är så fallet får kunden 
betala själv för reparation oavsett om den är inom garantin eller inte. Då kontaktar GN 
audionomen, som i sin tur kontaktar kunden, för att berätta att det blir en kostnad och därefter 
inväntar man svar från dessa för att flödet skall kunna fortsätta. Svarar kund ja, fortskrider 
processen, svarar denne nej tar processen slut här och apparaten kasseras. Är apparaten 
utanför garantin går man tillbaka till blanketten och kollar om ett kostnadsförslag önskats. Om 
inte, så kontaktas ingen och GN går till beslutsfasen. Om de vill ha kostnadsförslag, skickar 
GN ett standardsvar via mail med kostnadsförslag med ett pris för att åtgärda felet. Här 
stannar processen av och GN behöver invänta audionomens svar. Det finns ingen standard 
över hur snabbt audionomen behöver svara och ordern kan därför ligga öppen till allt från 
några timmar till dagar. På oviss tid ligger ordern då öppen. När svar kommer så är det 
antingen godkänt eller inte. Är det accepterat så körs ordern igenom till beslutsfasen. 
Accepteras inte kostnadsförslaget, kasseras apparaten och processen stannar här. Det finns 
dock specialfall, där apparaten varit inne på service innan den kommit till remake-
avdelningen. Då får kunden ytterligare tre månaders garanti. Detta är inte alltid självklart när 
ordern kommer in och måste därför kontrolleras.  

3. Beslut: Denna fas kommer ur felsökningen och avstämning gällande garantin. Har man här 
identifierat att passformen är felaktig och att den, oavsett inom eller utanför garantin skall 
åtgärdas, måste audionomen kontaktas igen för att ta ett nytt avtryck på kunden. Avtrycket 
skickas till GN som scannar in en ny order. Denna order (filerna) skickas till en avdelning i 
Storbritannien (hädanefter UK) som i sin tur skickar vidare ordern till Xiamen, där produktion 
sker. Alternativt kan GN beskriva för produktion vad som är fel med det första avtrycket för 
att de skall åtgärda det enligt deras instruktion. Detta för att GN skall slippa be om ett nytt 
avtryck från audionomen. Är apparaten fysiskt trasig och avtrycket från första 
produktionstillfället inte skickats med måste GN leta upp det gamla avtrycket i Shell Manager 
som sedan sänds till Xiamen för tillverkning av en ny apparat. Finns avtryck medskickat, 
sänds filen till UK, som sänder vidare till Xiamen för tillverkning av ny apparat. Även detta 
fall gäller för apparater både inom och utanför garantin som beslut om åtgärd har tagits för. 
Har apparaten fel på den tekniska prestandan och skall åtgärdas oavsett inom eller utom 
garantin, skickas den till service i UK som åtgärdar felet och sen skickar ut apparaten på nytt 
till kund. 

GNs remake-flöde består alltså av tre olika processer, (se bild 4.4) som tillsammans utgör 
grund för det flöde som analyseras närmare i kommande del av arbetet.  
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Bild 4.4- värdeflödet och processerna för remakes 

4.2     VFA:  nuläget  
Värdeflödesanalysen som gjordes för remake-flödet är baserad på den teori som insamlats i 
tidigare kapitel, samt på de observationer, intervjuer och enkäter som gjorts hos GN. Den 
tidsanalys som GN själva gjort ligger också till grund för de beräkningar för flödeseffektivitet 
som kommer att göras. För att kunna göra VFA så tydlig och rättvis som möjligt, har värde 
och produktfamiljer identifierats. Petersson et al. i [3] menar på att det är av största vikt att 
identifiera dessa två så tydligt som möjligt för att kunna göra en korrekt kartläggning av 
nuläget.  

4.2.1     Värde  och  produktfamiljer  
Produktfamiljen valdes utifrån den beskrivna avgränsningen i kapitel 1.4. Detta betyder att 
fokus helt och hållet ligger på ITE-apparaterna som kan kategoriseras utefter tre olika fel. För 
att kunna analysera värdeflödet är fallstudien baserad på vad som tillför värde i flödet, både 
för kund samt för medarbetarna i processen. Genom att undersöka och identifiera de delar 
som skapar värde, blir det i förlängningen lättare att också identifiera de delar som kan anses 
vara slöserier [7]. Värde i remake-flödet, för kunden, är rent konkret den tid som läggs på 
ordern som för den framåt i flödet. I förlängningen är värde alltså aktiviteter som skapar 
framåtskridande och för ITE-apparaten närmare kunden. För medarbetarna kan värde också 
ses som den tid och de aktiviteter som för flödet framåt, då de arbetar med andra processer 
parallellt. Alltså, är det en fungerande och effektiv remake-process i sig värdeskapande, då 
den ger mer tid för att hantera övriga arbetsuppgifter för medarbetarna.  

4.2.2     Kartläggning av flöde och aktiviteter 
I retur-flödet för ITE har de värdeskapande aktiviteterna identifierats och i samband med 
tidsanalysen, intervjuer och observationer som grund gjordes en aktivitetslista. Detta för att 
flödet i sig var så pass komplext och varierande. Listan är till för att komplettera 
kartläggningen av flödet, för att tillsammans illustrera hur värde rör sig i flödet. I 
aktivitetslistan har NVA och VA aktiviteter markerats tillsammans med den tid aktiviteten tar. 
Tiderna är genomsnittliga och baserade på tidsanalys och mätningar från observation. 
Flödeskartan (se bilaga B) är en förstorad bild över flödet, aktiviteterna som identifierats 

Felsökning Avstämning Beslut
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nedan i aktivitetslistan är alla de möjliga utfall och aktiviteter som ryms inom ramen för 
processerna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov: Felaktig apparat identifieras och retur-order kommer in Felsökning 
av apparat, lokalisering/kategorisering av typ av fel – 10 minuter 

•   Ordern är för otydlig för att kunna felsöka, maila åter till audionom 
för förtydligande, väntan på svar – 1 dag 

Avstämning gällande garanti, följande aktiviteter kan uppstå: 

•   Återkoppling till audionom om ITE är inom garantin men 
självförvållad skapa på apparaten - 2 minuter 

o   väntan på svar - 1 dag  
•   ITE inom garantin med icke självförvållad skada skickas till 

beslutsfas, samma med ITE utanför garantin som ej begärt 
kostnadsförslag - 3 minuter 

•   ITE utanför garantin som begärt kostnadsförslag, sådant skickas till 
audionom. Här behöver de även kolla om apparaten varit inne på 
service för då erhålls 3 mån extra garanti – 3 minuter 

o    väntan på svar – 1 dag 
Beslut av åtgärd, beroende på lokaliserat fel och avstämning gällande garanti 
kan följande aktiviteter uppstå: 

•   ITE inom och utanför (där kostnadsförslag accepterats) garantin 
som har felaktigt avtryck och skall åtgärdas, behöver sändas tillbaka 
till audionom för att ta nytt avtryck - 2 minuter 

o   väntan på svar från audionom - 1 dag 
o   mottaget avtryck scannas och skickas vidare för 

omproduktion och lämnar remake-flödet – 5 minuter 
•   ITE inom och utanför garantin som har felaktigt avtryck och skall 

åtgärdas men GN själva beskriver felet för produktion sp att 
avtrycket kan justeras av dem utan att behöva göras om av 
audinoom – 22,5 minuter 

•   ITE utanför garantin med felaktigt avtryck eller passform där 
kostnadsförslag icke accepterats, kasseras apparat/eller returneras i 
befintligt skick och order slutar här - 5 minuter 

•   ITE inom och utanför garantin med fysiskt fel som skall åtgärdas, 
framtagning av gammalt avtryck i antingen gamla intranätet eller i 
Shell Manager - 3 min 

o   Order skickas till UK, och lämnar remake-flödet – 30 sek 
•   ITE inom och utanför garantin med medskickat avtryck som skall 

åtgärdas skickas direkt till UK för omproduktion - 30 sek 
•   ITE med fel på tekniska prestandan inom och utom garantin som 

skall åtgärdas skickas till UK - 2 min 
•   ITE med fel på den tekniska prestandan utanför garantin där 

kostnadsförslag icke accepterats, kasseras och order slutar här – 7 
min. 
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Aktivitetslistan bör därför användas tillsammans med det kartlagda flödet för att förstå läget i 
sin helhet. 

4.3   Workshop,  introducering  till  begrepp  och  verktyg  
Efter värdeflödesanalysen, hölls en workshop med medarbetarna för att introducera några av 
de begrepp och verktyg som sedan används för framtagningen av ett framtida önskvärt 
tillstånd. Detta gjordes för att, i linje med del 1.1, där vikten av fungerande processer och 
flöden framställdes, verkligen skapa förståelse för medarbetarna över hur deras flöde faktiskt 
ser ut och kan förbättras. Det gjordes också för att Lean, i grund och botten, inte är en 
fungerande filosofi om man inte har människorna i flödet i åtanke [7]. Därför blev det av 
största vikt att skapa engagerade medarbetare som förstod roten till sina egna slöserier och var 
en del av framtagandet av förbättringarna. Därför introducerades några av de begrepp och 
verktyg som presenterades i teorikapitlet: 

Begrepp Förklaring Användning 

Fiskbensdiagram Verktyg för att kunna 
identifiera och vikta 
huvudorsaker till ett 
problem. 

Identifiering av 
huvudorsaker enligt de 7 
M:en för att på ett tydligt 
sätt kartlägga orsak och 
verkan. 

Spagettidiagram Verktyg för att kartlägga 
hur material och 
information rör sig. 

Konkretisering av 
lagerplatser för 
information och material, 
tydlig identifiering av de 
vägar som information 
och material rör sig för 
att kunna skildra 
onödiga rörelser och 
moment. 

Slöserier I enighet med de 7 + 1 
slöserierna samt de 4 
slöserierna i 
administrativa flöden, (se 
del 3.1.2) identifiera och 
definiera de delar av 
flödet/delprocesserna 
som kans e som slöserier. 

Som en grund för att för 
medarbetarna visa på 
hur brett och omfattande 
begreppet slöserier är. 

NVA/VA aktiviteter Förankrat till de 
aktiviteter som 
identifierats, indelning av 
aktiviteterna i 
värdeskapande (VA) och 

Med grund i vad som 
identifierats som värde 
samt i tidsanalysen av 
flödet, delas aktiviteterna 
in för att kunna särskilja 
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icke-värdeskapande 
(NVA) 

de som kan komma att 
rationaliseras och 
effektiviseras. 

Tabell 4.2 - verktyg för Workshop 

En del andra verktyg användes också i fördjupningen av varje begrepp. Exempelvis 5 varför, 
som verktyg för att i fiskbensdiagrammet kunna ta fram huvudorsakerna. Workshopen gjordes 
för att kunna förankra de förslag för förbättringar som tas fram i senare kapitel. Workshopen 
gjordes också för att de positiva effekterna från del 3.1.1 av en Lean-satsning, 
förhoppningsvis kan komma att märkas av. Med grund i dessa positiva effekter är 
förhoppningen att positiva följder kan komma att ses i: 

•   Minskad stress 
•   Bättre samarbete 
•   Mindre frustration och ökad kompetens 
•   Ökad kvalitet 
•   Kortare leveranstider och, 
•   Ökad leveranssäkerhet 

4.3.1    Fiskbensdiagram 
Med hjälp av data från observationer, enkät och intervjuer konstruerades under workshopen 
ett fiskbensdiagram. En inkonsekvent process med mycket väntan, var det problem som låg 
som fokus för framtagandet. Diagrammet togs fram i enighet med kapitel 3.1.6 och de steg 
som redovisas nedan: 

1. Definiera det problem som skall behandlas.  

Utifrån teori, empiri och kundvärde har det identifierats att volatiliteten i flödets variationer 
från order till order, samt den väntan som detta ofta leder till, är det största problemet. Väntan 
är en del av flödet som inte skapar värde, därför är det en del av det problem som skall 
behandlas. Variansen, är en annan del som skapar ett osäkert flöde utan konsistens. Enligt 
Petersson et al. i [3] är utjämning och ett förutsägbart flöde, en grundläggande förutsättning 
för Lean och ett effektivt flöde. Alltså blir varians i flödet en parameter som inte skapar värde 
och motverkar effektiviteten.  

2. Analysera problemet och hitta huvudorsaker till att det uppstår.  

Vid detta steg konstruerades själva fiskbensdiagrammet. Det användes som ett brainstorming-
verktyg, för att involvera och engagera medarbetarna i sin egen förbättringsprocess (se bilaga 
A).  

3. Vikta orsakerna man kommer fram till. 

I relation till vad som definierats som kundvärde, viktades de orsaker som identifierades. 
Därefter användes 5 varför för att vidare analysera ursprungsproblemet till den orsak som 
viktats högst av under workshopen. 
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1. Metod 

2. Material (information) 

3. Människan 

4. Management 

Metod – Kostnadsförslag tar upp för mycket tid samt skapar väntan 

Varför? 

För att ordern måste skickas tillbaka till kund och svar inväntas från audionom 

Varför? 

För att kunden bett om förslag på pris 

Varför? 

För att kund skall kunna ta beslut om de vill betala för åtgärd eller ej 

Varför? 

För att möjligheten ges 

Varför? 

För att andra avdelningar, exempelvis säljarna, vill vara flexibla mot kund. 

 

Metod – För mycket mail 

Varför? 

För att ordrar ofta är otydliga eller kostnadsförslag begärts 

Varför? 

För att audionomen är otydlig 

Varför? 

För att audionomen har stort spelrum och ingen standard för hu problemen beskrivs i ordern 

Varför? 

För att ingen metodstandard finns 



 

  39 (53) 

Varför? 

För att inget krav på detta finns 

 

Metod - För många olika system skapar avbrott och förvirring 

Varför? 

För att information tappas på vägen 

Varför? 

För att informationen inte automatiskt följer med från system till system 

Varför? 

För att det är gamla och nya system som används 

Varför? 

För att de är i övergångsfasen mellan olika system 

Varför? 

För att ett nyare, förhoppningsvis bättre system skall vara det som används inom en snar 
framtid 

 

4.3.2     Spagettidiagram    
Spagettidiagrammet har gjorts för att utefter de aktiviteter som identifierats, visa på hur 
många överlämningar som görs och hur många alternativ som faktiskt finns i det kartlagda 
flödet. Det är alltså rörelsevägarna för informationshanteringen som kartlagts. Det är alltså 
denna sträcka flödet behöver röra sig för att samla in tillräckligt med information för att 
slutföra processerna (se bilaga C). 
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5     Analys  
Analysen som presenteras nedan har teori och empiri (fallstudien) som grund. Verktyg från 
teoridelen har implementerats i relation till den data som samlats in från fallstudien. 
Analyskapitlets fokus är att besvara frågeställningen och att utmynnas i förbättringsförslag 
och en kartläggning över ett framtida önskvärt tillstånd. 

5.1   Värdeskapande  &  icke-värdeskapande  aktiviteter  
I kapitel 4.2.2, identifierades, med hjälp av vandringen genom flödet, aktiviteterna inom varje 
process. I relation till vad som identifierats vara värdeskapande, kunde tidsstudien och de 
identifierade aktiviteterna delas in i värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter.  

Icke värdeskapande aktiviteter: 

•   Ordern är för otydlig för att kunna felsöka, maila åter till audionom för förtydligande, 
väntan på svar – 1 dag 

•   Återkoppling till audionom om ITE är inom garantin men självförvållad skapa på 
apparaten - 2 minuter 

o   väntan på svar - 1 dag  
•   ITE utanför garantin som begärt kostnadsförslag, sådant skickas till audionom. Här 

behöver de även kolla om apparaten varit inne på service för då erhålles 3 mån extra 
garanti – 3 minuter 

o   väntan på svar – 1 dag 
•   ITE inom och utanför (där kostnadsförslag accepterats) garantin som har felaktigt avtryck 

och skall åtgärdas, behöver sändas tillbaka till audionom för att ta nytt avtryck - 2 minuter 
o   väntan på svar från audionom - 1 dag 

•   ITE inom och utanför garantin som har felaktigt avtryck och skall åtgärdas men GN själva 
beskriver felet för produktion så att avtrycket kan justeras av dem utan att behöva göras 
om av audionom – 22,5 minuter 

•   ITE utanför garantin med felaktigt avtryck eller passform där kostnadsförslag ej 
accepterats, kasseras apparat/eller returneras i befintligt skick och order slutar här - 7 
minuter 

•   ITE med fel på den tekniska prestandan utanför garantin där kostnadsförslag ej 
accepterats, kasseras och order slutar här – 5 min. 

 

Total icke värdeskapande tid: 96,6 h 

Värdeskapande aktiviteter:  

•   Felsökning av apparat, lokalisering/kategorisering av typ av fel – 10 minuter 
•   ITE inom garantin med icke självförvållad skada skickas till beslutsfas, samma med ITE 

utanför garantin som ej begärt kostnadsförslag - 3 minuter 
•   mottaget avtryck (efter väntan på nytt sådant från audionom) scannas och skickas vidare 

för omproduktion och lämnar remake-flödet – 5 minuter 
•   ITE inom och utanför garantin med fysiskt fel som skall åtgärdas, framtagning av 

gammalt avtryck i antingen gamla intranätet eller i Shell Manager - 3 min 
o   Order skickas till UK, och lämnar remake-flödet – 30 sek 
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•   ITE inom och utanför garantin med medskickat avtryck som skall åtgärdas skickas direkt 
till UK för omproduktion - 30 sek 

•   ITE med fel på tekniska prestandan inom och utom garantin som skall åtgärdas skickas till 
UK - 2 min 

 

Total värdeskapande tid: 0,4h 

Andel värdeskapande (VA) respektive icke värdeskapande (NVA) aktiviteter (se bild 5.1). 

 

 

 

Bild 5.1 

5.2   5.4  Identifierade  slöserier  
Nedan konkretiseras en tabell över de slöserier som identifieras genom intervjuer, 
observationer och enkäter. De har tagits fram i relation till vad som tidigare identifierats 
tillföra värde samt de 7 + 1 slöserierna samt de 4 drivare till slöserier i administrativa 
processer (se del 3.1.2). Alltså har slöserierna i nedan följande tabell identifierats som icke-
värdeskapande aktiviteter, som Petersson et al. i [3] hävdar är viktiga att reducera i en 
satsning mot en Lean verksamhet. 
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Identifierat slöseri Sker i form av: 

Överproduktion/brister i 
hanteringen av 
information/variation  

I och med att information på ordern ofta är 
otydlig/bristfällig, händer det att GN utför arbete utan 
efterfrågan i form av att dubbelkolla och säkra 
information med audionomen. Detta blir i vissa fall 
ett förädlande av information som inte sedan används. 
I de fall där informationen ändå används är den från 
början bristfälliga ordern att anse som ett slöseri då 
man bör beakta korrekt information som råmaterial 
som ligger till grund för beslutsfattande och 
framåtskridande i flödet. 

Väntan Väntan på återkoppling från audionom om apparat 
med självförvållad skada, inom garantin, skickats in.  

Väntan Apparat som är utanför garantin som bett om 
kostnadsförslag. Väntan på återkoppling från 
audionom angående skickats kostnadsförslag. 

Väntan Apparat inom eller utanför garantin som skall 
åtgärdas som behöver nytt avtryck. Väntan på nytt 
avtryck från audionom. 

Transport Transport av information fram och tillbaka mellan 
GN och audionom. Antingen för kompletterande av 
felaktig eller otydlig order eller för att skicka 
information om kostnadsförslag. 

Överarbete De fall när kostnadsförslag ej accepterats är hela 
ordern ett onödigt arbetsmoment för GN då apparaten 
kasseras och ordern därför aldrig slutförs eller 
återkommer till kunden. 

Lager Inkorgen för mail är att anse som en lagringspunkt av 
information. I och med att det inte finns något krav på 
audionomen att svara inom en viss tidsram, kan mail 
inkomma och inte upptäckas i rätt tid, vilket gör 
inkorgen till en lagringspunkt. 
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Rörelse Information inhämtas från många olika system, vilket 
gör att medarbetarna ofta måste leta för att kunna 
fortsätta arbetet. Finner de inte rätt information i 
systemen är det att anse som en onödig rörelse i 
sökandet. 

Outnyttjad kompetens Det finns viss audiologisk kompetens hos 
medarbetarna. Denna utnyttjas inte till fullt, då det 
inte är ett krav för medarbetarna. Exempelvis när ett 
felaktigt avtryck skickats med ITE-apparaten, skulle 
man med rätt kompetens kunna förklara för 
produktion i fler ordrar hur de skall åtgärda felet. 
Detta istället för att skicka tillbaka ordern till 
audionomen för att denne skall ta ett nytt avtryck. 

Medarbetarna Eftersom att hanteringen en ITE-apparat kan se så 
olika ut beroende på hur ordern är utformad/om den 
är korrekt gjord uppfattas processerna i flödet som 
otydligt utformade med inte så klara gränssnitt. 
Denna drivare av slöseri kan leda till andra slöserier, 
så som outnyttjad kapacitet och engagemang hos 
medarbetarna.  

Tabell 5.1 identifierade slöserier 

5.3     Prioritering  av  slöserier  
Reducering av de identifierade slöserierna/icke värdeskapande aktiviteterna, är en del av 
förbättringsarbetet och strävan mot ett effektivare flöde. Med hjälp av medarbetarna och det 
material som ligger till grund för fallstudien, rangordnades därför slöserierna. Detta gjordes 
för att det i framtagningen av ett framtida önskvärt tillstånd skulle bli enklare att hitta en 
startpunkt och grund.  

1. Överproduktion/brister i hanteringen av information/variation: Detta slöseri är det 
som leder till väntan, då man måste inhämta ny information för att kunna fortskrida. Väntan är 
det slöseri som procentuellt är störst, men Överproduktion/brister i hanteringen av 
information är roten till väntan, därför blir detta det viktigaste slöseriet. Liker i [13] menar på 
att detta är den värsta sorten av slöserier, just på grund av denna anledning, att den ger upphov 
till andra slöserier.  

2. Väntan – Hela 4 av 7 icke värdeskapande aktiviteter består av väntan. Dessa 4 aktiviteter 
är hela 99% av de aktiviteter som inte tillför något värde.  

3. Transport – Själva transporten av information mellan många olika system och mellan GN 
och audionomen är ofta ett onödigt steg som inte tillför något värde. 
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4. Medarbetarna - Flödet i sig är av administrativ karaktär med många tekniska inslag, vilket 
lägger stort ansvar på människorna i processerna. Därför bör vikt även läggas vid 
medarbetarna och hur de upplever flödet. Ett komplicerat flöde kan leda till omotiverade 
medarbetare som i sin tur bidrar till ett sämre flöde. 

5. Outnyttjad kompetens – Går hand i hand med medarbetarna. Den största risken här är 
ofta omotiverade medarbetare. 

6 Rörelse – i och med att en mängd olika system används, blir rörelsen mellan dem stor. Ju 
mer man rör sig, desto större chans finns att information tappas på vägen 

7. Överarbete – De ordrar som aldrig kommer till flödets slutdel, på grund av exempelvis att 
kostnadsförslag inte accepteras är att anse som överarbete som kunden inte betalar för. Det är 
dock just Överproduktion/brister i hanteringen av information/variation som leder till 
överarbete, vilket gör att denna prioriteras ned då den kan reduceras genom att det 
förstnämnda slöseriet reduceras. 

8. Lager – Här räknas inkorgen för mail, som en lagerplats. Inkorgen tillför inget värde, men 
är ett nödvändigt redskap i kommunikationen mellan GN och audionom. 
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5.4   5.5  VFA  framtida  tillstånd  
Som avslutande del av det arbete som utförts på plats hos GN Hearing, togs en framtida 
kartläggning av flödet fram. Kartläggningen är gjord med hjälp av verktyg från teorin som 
använts under fallstudiens gång. Nedan presenteras ett förslag på framtida värdeflöde (se bild 
5.2). 

 

Bild 5.2 - Framtida läge 

Medarbetarna talade mycket om att processerna och flödet kändes röriga och inkonsekventa. 
Samtidigt visade kartläggning och datainsamling på att de delar som saktade ner flödet mest 
var väntan på svar från audionom, som orsakats på grund av felaktig/otydlig information i 
inkommande order. I spagettidiagrammet, blir det tydligt hur varierande flödet är. Där går det 
att se informationsvägar för hela flödet och det blir där tydligt hur mycket de rör sig in och ut 
ur olika program. Det blev också klart i kartläggningen av nuläget att fel byggs in i flödet och 
förorsakar ett flöde som i snitt är mycket långsammare och komplexare än det kunnat vara. I 
det framtida flödet som tagits fram har aktiviteten kostnadsförslag tagits bort. Denna aktivitet 
består av att skicka ett standardiserat svar med ett förslag på pris, som kund antingen kan 
tacka ja eller nej till. Det är en stor drivare till slöseriet väntan. Det som sker är alltså att 
ordern stannar upp och information måste gå hela vägen tillbaka till kund, via audionom, igen 
för att kunna fortgå. Detta är ett moment som kund kan ta ställning till redan vid första steget i 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Produktion UK 

NEJ – kund 
betalar 

Returorder ITE 
kommer in 

Felsökning 

Kund Audionom 

Avstämning, täcker 
garanti? 

Kassering/retur 
av order 

Självförv
-ållat fel? 

JA 

NEJ – GN 
betalar 

Beslut - Order 
skickas till 
produktion 

N
EJ

 

K
un

d 
be

ta
la

r 

JA 



 

  46 (53) 

flödet. Den funktion kostnadsförslaget fyller, är alltså huruvida kund vill betala för sin apparat 
om den är utanför garantin, eller om felet är självförvållat. Detta borde kunden ta ställning till 
redan när returordern skickas iväg. Audionomen delar system med GN, så denne kan även se 
huruvida apparaten är inom eller utanför garantin. Även om audionomen inte skulle ha 
tillgång till information om garantin, är kostnadsförslaget fortfarande något kunden kan ta 
ställning till redan när apparaten skickas tillbaka första gången. Genom att rationalisera bort 
detta moment, tas också en lagerpunkt (mail) bort, vilket är en av de slöserier som togs upp 
(se kapitel 5.4). Lyckas en sådan implementering, blir förhoppningsvis flödet mer 
standardiserat och ett bättre flyt skapas. Följande aktiviteter från kartläggningen av nuläget 
(kapitel 4.2.2) skulle elimineras helt, om kunden fick ta del av kostnadsförslaget från början 
och ställning till om denne är villig att betala för sin apparat om den är utanför garantin eller 
har en självförvållad skada: 

•   Återkoppling till audionom om ITE är inom garantin men självförvållad skada på 
apparaten - 2 minuter 

o   väntan på svar - 1 dag  
•   ITE utanför garantin som begärt kostnadsförslag, sådant skickas till audionom. Här 

behöver de även kolla om apparaten varit inne på service för då erhålles 3 mån extra 
garanti – 3 minuter 

o   väntan på svar – 1 dag 
•   ITE utanför garantin med felaktigt avtryck eller passform där kostnadsförslag ej 

accepterats, kasseras apparat/eller returneras i befintligt skick och order slutar här - 
7 minuter 

•   ITE med fel på den tekniska prestandan utanför garantin där kostnadsförslag ej 
accepterats, kasseras och order slutar här – 5 min. 
 

Den andra delen av flödet som rationaliserats, är den del där GN inte kan lokalisera felet eller 
att ordern är felaktigt eller slarvigt skriven. Medarbetarna beskrev det som om det i sådana här 
fall är mycket mail fram och tillbaka och även här att audionomerna skriver och utfärdar 
ordrarna på olika sätt vilket leder till stor variation. Hade GN utfärdat en rutin över hur felen 
skall beskrivas i ordrarna, hade denna åtgång till mail och väntan på svar, inte behövts i 
samma utsträckning. Självklart finns det de fall där man på GN måste höra av sig till 
audionomen, men i dagsläget är det mer regel än undantag och det skapar ett sårbart och 
varierat flöde. Rationaliseringarna skulle förhoppningsvis resultera i den förbättring som kan 
ses i tabell 5.2. 

Parameter Nuläge Framtiden Förbättring i % 

Icke 
värdeskapande 
aktiviteter 

5 798,5 min 2 901,5 min Ca 50 % 

Total ledtid för alla 
möjliga aktiviteter 

 5 822,5 min 2921 min Ca 50 % 

Tabell 5.2 - resultat av rationalisering 
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Ett andra förbättringsförslag, mer rotat i medarbetarna har tagits fram. Detta i form av en 
daglig styrning-tavla. En tavla ute i verksamheten, är enligt Petersson et al. i [3] ett enkelt sätt 
att göra otydliga processer och flöden mer strukturerade och synliga. Det blir också enklare 
för GN att visualisera avvikelserna med en fysisk tavla som ger bättre översyn. Syftet med 
tavlan är att åskådliggöra information som ofta går förlorad i returflödet på grund av: 

§   för många olika system 
§   bristande/felaktiga ordrar 
§   många parallella processer utöver returflödet, och 
§   Otydlighet i flödet 
§   Ingen avvikelsehantering 

-    
Ett förslag på tavla, anpassat till avdelningen har tagits fram osv kan ses i bild 5.3. 
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Bild 5.3 – förbättringstavla fritt tolkat från [3]. 
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6     Slutsats  
I detta kapitel redogörs för slutsatser av analysen från tidigare kapitel. Slutsatsen tar upp de 
mest betydelsefulla och intressanta insikter som kommit från analysen och den 
värdeflödesanalys och identifiering av slöserier som gjorts. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de resultat och förbättringsförslag som tagits fram i relation till 
fallstudien. 

Studien började som en undersökning över hur GN Hearings returflöde för ITE-apparaturen 
såg ut. Syftet med studien var att kartlägga flödet för att sedan kunna identifiera slöserier och 
urskilja värdeskapande aktiviteter från icke-värdeskapande sådana. Detta gjordes för att sedan 
kunna ta fram förbättringsförslag som var relevanta för GN. 

Författaren anser att syftet till stor del blev uppfyllt under studiens gång, då en flödeskarta 
tagits fram i relation till medarbetare, litteratur och insamlad data. Värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter har identifierats, och förslag på förbättringar har lämnats. Projektet 
har alltså bidragit till att visa på hur stor del de icke-värdeskapande parametrarna har av flödet 
i nuläget. Hade studien gjorts om, hade författaren fokuserat ännu mer på distinktionen mellan 
icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter, och icke värdeskapande aktiviteter. I och 
med komplexiteten på flödet idag, fanns det inte tid att utforska de olika dimensioner av icke-
värdeskapande aktiviteter som identifierades. Detta kan ha skapat en allt för tvådimensionell 
bild av problemet. Trots detta anser författaren att arbetet varit lyckat, då förbättringsförslag 
som verkligen är förankrade hos medarbetarna och tagits fram. Fokus hade i framtida fall 
också lagts på standardiseringar av dokument och metoder, för att kunna få bukt på 
osäkerheterna i processerna och flödet i stort.  

Förbättringsförslagen och kartläggningen över det framtida tillståndet, är kopplade till vad 
som definierats som värde. Detta blev av stor vikt för studien, då Lean till stor del handlar om 
att först förstå vad som är värde för att sedan kunna eliminera slöserier [4]. framgick under 
studien att begreppet värde inte gick att definiera så som vid ett rent producerande flöde, 
vilket försvårade identifieringen och definitionen av begreppet. Vidare står det klart, att den 
tidsanalys som tillhandahållits, skulle kunna användas till mycket mer detaljerade analyser 
som utgångspunkt för ett framtida önskat läge för flödet. Detta var dock inget som fick plats 
inom de tidsramar som låg till grund för arbetet. 

Vid analys av bilaga B, tabell 5.1 och bild 5.1, dras slutsatsen att flödet har som mest icke-
värdeskapande aktiviteter i form av väntan, med rotororsak i metoden, överarbete och ett 
mycket varierande flöde. Orsaken till väntan redovisas i tabell 5.1. Den största anledningen 
till detta är att ordrarna ofta är felaktiga eller bristfälliga. Har de utöver detta bett om 
kostnadsförslag, så stannar processen av genom att en lång genomsnittlig väntan på svar från 
audionom sker, vilket i sin tur bidrar till långa ledtider för ordrarna. 
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6.1   Sammanfattning  av  resultat  
Huvudfrågorna och problemformuleringen som tydliggjorts i början av rapporten, rörde 
utformningen av returflödet i nuläget och hur icke-värdeskapande aktiviteter kunde 
identifieras och åtgärdas för att effektivisera flödet: 

Vad som skulle undersökas: returflödet/hanteringen av defekta ITE-apparater och 
aktiviteterna i flödet. 

Genom värdeflödeskartläggnignen (se bilaga B) och analysen av denna har returflödet för 
ITE-apparaterna kunnat åskådliggöras. 

Varför det skulle undersökas: För att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och 
effektivisera flödet. 

Genom konkretiseringen av flödet har icke-värdeskapande aktiviteter tagits fram och utifrån 
detta har förbättringsförslag presenterats. Dessa, samt en sammanställning över de icke-
värdeskapande moment/slöserier som identifierats i samband med observationer, intervjuer 
samt tidsanalysen, sammanfattas nedan: 

 

Summering 
resultat 

Nuläge Framtida läge Differens % 

Total tid för 
alla möjliga 
aktiviteter 

5822,5 min 2921 min Ca -50% 

Personer i 
flödet 

5 5 0% 

Antal möjliga 
aktiviteter 

17 11 - 35% 

Värdeskapande 
aktiviteter 

7 7 

 

0% 

Värdehöjande 
tid 

0,4 % 0,8% 200% 

Tabell 6.1 – sammanfattning av resultat 
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7     Diskussion  
Arbetets avslutande del behandlar den diskussion som förts kring resultaten och 
trovärdigheten i dessa. Här ifrågasätts fallstudiens utfall för att på ett kritiskt sätt kunna 
utvärdera projektet och lämna förslag till framtida arbete med returflödet. Avslutningsvis 
lämnas fyra konkreta förslag på områden för fortsatt arbete. 

7.1     Värdering  av  resultat  
Arbetet hade sin utgångspunkt i att kartlägga flödet, identifiera icke-värdeskapande aktiviteter 
och ta fram förbättringsförslag i form av ett nytt flöde. Detta gjordes med hjälp av teorier och 
verktyg från Lean, för att sedan kunna tillhandahålla konkreta förbättringsförslag för GN 
Hearings returflöde för ITE. Fokus under arbetets gång har varit just värdeflödesanalysen, 
vilket har varit ett bra verktyg. Det har gjort det enklare att överskåda det flöde som finns idag 
och de många olika variationer och flaskhalsar däri. Det som dock skapat en del svårigheter, 
var hur värde skulle definieras i ett flöde som hade både administrativa och en del tekniska 
inslag.  

I och med de övergripande administrativa inslagen och det faktum att Lean och verktygen 
inom begreppet ofta kräver implementering över en längre tid, blev det också svårt att direkt 
kunna utmäta ett resultat från förbättringsförslagen. Validiteten i resultaten från fallstudien 
anses vara så trovärdiga som det gått att uppnå under så pass kort tid. Grunden för resultatet 
låg i tidsstudien, människorna i flödet, observationer och en gedigen koppling till teorin. En 
aspekt som dock bör has i åtanke var det mycket varierande flödet, vilket gjorde det svårt att 
vandra genom flödet när kartläggningen gjordes. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet i 
form av en flödeskarta som inte är helt optimal. Dock gjordes försök att identifiera alla 
aktiviteter, vilket låg som en god grund för förbättringsförslag och identifiering av de 
aktiviteter som inte skapade värde. De resultat som författaren fått fram betyder att GN skulle 
kunna eliminera en av deras största flaskhalsar (kostnadsförslaget) som leder till väntan samt 
öka förståelsen och tydligheten i flödet genom tavlan. Arbetet med omstrukturering av var 
kostnadsförslaget skulle ligga är dock ett övergripande arbete som inte sker över en dag. 
Tavlan, fick positiv respons av medarbetarna i flödet men vidare implementering genom 
utbildning och daglig användning behövs för att dra full nytta av den. Tavlan kom att påverka 
människorna och miljön, genom att skapa en tydligare bild över flödet och en bättre bas för 
dokumentation av ordrarna, vilket ses som en av de stora vinsterna med projektet. 

Sammanfattningsvis, kan det konstateras att projektmålet i sig är uppfyllt, då icke-
värdeskapande aktiviteter identifierats, och förbättringsförslag utifrån detta tagits fram. 
Författaren hävdar dock att problemet till fullo inte kan lösas förrän en mer utförlig analys 
med större tidsramar och resurser kan göras. Exempelvis, bör icke värdeskapande men 
nödvändiga aktiviteter sållas ut bland de identifierade slöserierna samt en noggrannare analys 
av GNs tidsstudie göras. En annan aspekt som också bör beröras, är de många gränssnitt till 
flödet som styrs av andra avdelningar. Ett processorienterat tänkesätt där även dessa 
involveras är av vikt för att de rationaliseringar som görs på kundservice inte görs på 
bekostnad på någon av de andra avdelningarna. Den främsta faktorn till att dessa mål inte 
kunnat uppfyllas är tidsfaktorn. Litteraturstudien gjorde klart att ett arbete mot Lean och 
värdeflödesanalysen i sig är tidskrävande och ett långsiktigt arbete. Detta arbete hade inte de 
resurser, rent tidsmässigt som behövs för att problemet till fullo skulle kunna lösas. 
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7.2   Fortsatt  arbete  
För att lösningsförslagen fortsatt skall kunna vidare implementeras och användas, bör GN ha i 
åtanke att Lean är en resa och inte en slutdestination. En approach där ständiga förbättringar 
premieras över momentana resultat som skett från brandsläckning är ett framtida läge som går 
hand i hand med en Lean-satsning. Det fortsatta arbete som författaren lämnar som förslag till 
GN Hearing grundar sig därför i fortsatt utbildning och utveckling i Lean och de många 
verktyg som ryms under begreppet, bland annat: 

 

•   Standardisera: Att ta bort aktiviteten kostnadsförslag hos GN, blir ett första steg mot 
standardisering av flödet. Ett nästa steg är att fortsätta i den riktning och att förstå 
värdet i en standardiserad process. Detta är en av flödets svagheter idag, att det kan te 
sig så olika beroende på informationen i ordern. Variationen bör kunna sänkas 
ytterligare genom hårdare krav på audionomens utformning av ordern samt på 
avdelningarna som gränsar till kundservice. 

•   Utbilda personalen: Har man inte kunskap blir det svårare att ta ansvar. I nuläget 
byggs fel in från början, genom att rätt kunskap inte finns på plats i produktionen. Det 
är just dessa apparater som kommer i retur från kund och tillbaka till kundservice. 
Hade kunskapen funnits i produktion, hade man kunnat stoppa vid fel och i sin tur inte 
producera en felaktig apparat. Audiologisk kunskap finns dock hos kundservice. Här 
skulle de kunna både utbilda personal på produktionen, samt utnyttja den kompetens 
som faktiskt finns inom företaget. 

•   Synliggöra avvikelser: GN skulle med fördel kunna börja dokumentera och synliggöra 
de avvikelser och fel som uppstår i flödena. I dagsläget är kundservice väldigt flexibla 
på bekostnad av flödet. Detta skapar i sin tur oönskad variation och ett volatilt flöde. 
Genom att ha en fungerande avvikelsehantering och dokumentation skulle de få 
underlag för de rationaliseringar som behöver göras. Idag finns inga mätetal över vilka 
fel som kommer in mest. Här kulle man kunna börja mäta och dokumentera i 
avvikelserna för att använda detta som underlag för fortsatt förbättringsarbete. Här kan 
tidsstudien som redan genomförts komma väl till hand.  

•   PDCA: verktyget introducerades under workshopen och författaren menar på att det 
kan vara till stor nytta om GN väljer att ta bort kostnadsförslag som aktivitet i ett 
fortsatt Lean-arbete. Detta för att strukturera upp de förändringar man gör och för att 
ha en gedigen dokumentation över utfallet. 

•   Djupdykning: titta närmre på och mäta vilket av de fel som sker mest och börja 
undersöka längre upp i angränsande processer och flöden vad som orsakar felet. I och 
med studiens tidsram, fanns ingen möjlighet att skapa sig en rättvis bild av vilket fel 
som var mest förekommande. Även om det redovisats för hur lång tid varje fel tar, 
hade det varit av intresse att veta på en längre tidsperiod vilka fel som förekommer 
mest. 
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BILAGOR 

 A: Fiskbensdiagram 
 B: Flödeskartläggning 
 C: Spagettidiagram 
 D: Intervjufrågor 
 E: Enkät 
 



  Bilaga A 

 

Bilaga A: Fiskbensdiagram 
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  Bilaga B 

 

Bilaga B: Flödeskartlägging 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

N
EJ

 JA 

Produktion UK 

Accept 
av KF? 

NEJ 

Returorder ITE 
kommer in 

Lokaliserat 
fel? 

Kund Audionom 

Mail 
Avstämning, täcker 

garanti? 
JA 

Kassering/retur 
av order 

JA 
Självförv
-ållat fel? 

JA 

Avstämning, 
har KF begärts? 

NEJ 

Beslut - Order 
skickas till 
produktion 

JA 

NEJ 

N
EJ

 

N
EJ

 

Början/slut 
på order Process Person/av

-delning 
Beslut
-punkt Lager 

Symbolförklaring: 
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Bilaga C: Spagettidiagram 
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Bilaga D: Intervjufrågor 

•   Hur ofta får ni in ordrar (leveransfrekvens)?  
 

•   Upplever du att orderstorlekarna är mycket varierande (svängningar i kundbehov)? 
 

•   När det gäller antal ordrar som kommer in, anser du att partistorlekarna är för stora, 
små eller lagom? 

 

•   När man tänker på flödesvägen för en order, anser du att det finns onödiga 
mellanlagringsplatser som ej tillför värde (flödesvägar)?  
 

•   Hur tycker du att er kapacitet när det gäller returflödena är, ex genomförda operationer 
per tidsenhet (Verklig kapacitet)? 

 

•   Styrning och beordring handlar om vad som ska göras och när, samt hur ni får signal 
om att något skall utföras, är det tydligt och effektivt hur denna signal förmedlas samt 
tidsramarna för ordrarna (styrning och beordring)? 

o   Skulle ni gynnas av standardiseringar/mätningar gällande tidsram? 
 

•   Vad tycker du att ni har för slöserier? 
o   Om du skulle ändra något med processen för returflödet för ITE, vad skulle du 

ändra? 
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Information Tidsåtgång 

Aktivitet  Start och sluttid             Till         [mmdd] 

 

 

Område  Tid på arbetet                                  [h] 

Person  Tid för 
huvuduppgifter 

                                 [h] 

  Ungefärlig tid för 
sekundära uppgifter 

                                 [h] 

  Ungefärlig risk 
Omarbete  

                                 [h] 

Övrigt  Tid på ev. omarbete                                  [h] 

 Order #1 Order #2 Order #3 

Kvalitét  

 

  

Utförande  

 

  

Övrigt  

 

  

Värdeskapande moment 

Order #1  

 

Order #2  

 

Order #3  
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Identifierade slöserier 

Väntan  

 

Resurser  

 

Information  

 

Överarbete  

 

Övrigt  

 

Förbättringsförslag & ideér 

 

 

 

 

Bilaga E: enkät 

Förklaring till enkät 

Kvalitet: Vad för kvalitet håller komponenten? 

Utförande: Går det att använda ordern direkt, utan ytterligare kompletteringar, är den rätt 
utfärdad från början? 

Värdeskapande moment: Hur bidrar du till att nästa processteg får en kvalitativ produkt? 
Hur möjliggör du för senare aktiviteter? 

Överarbete: extra arbete som kunden inte är villig att betala för. Ex, högre kvalitet än kunden 
är villig att betala för, eller onödiga arbetsmoment. 

Information: Ex, fel information tillgänglig eller att fel information skickas vidare. 

 


