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Abstract 

This thesis project was carried out in collaboration with Jobro Sheet Metal Technology 
AB. Jobro is a technology company that manufactures sheet metal components for the 
industry, mainly the automotive industry. The company have been a manufacturer and 
supplier of prototypes ever since it was founded in 1993. In recent years, the company has 
expanded its operations and established itself in the field of serial production. 
Consequently, new demands have been placed on the business as serial production requires 
higher standards. A prerequisite for continued growth is to have an organized process flow. 
The problem that the company presented was that they were missing an explicit view about 
how the operations' processes functioned step by step, from having a customer request to 
delivering their products. When the overall picture is unclear, improvements can be 
problematic to apply. When measures are taken for a local problem without considering 
the whole flow, new problems might arise in other parts of the flow. 

Thus, the purpose of the thesis project has been to analyze the company's main processes 
from request to delivery of their products by visualizing these, together with identifying 
problem areas in the flow. 

The thesis project resulted in a flowchart that reflects the company's main processes from 
customer request to delivery (See Appendix 8). The developed flowchart is intended to be 
a basis for improvement work. Through flow analysis, several problem areas have been 
identified. As it turned out the root cause of the most common problems is a lack of 
communication, vague working instructions and unclear division of responsibility. These 
problems largely arise from the fact that two important activities, the contract review and 
the order review are neglected. 

The improvement that have been proposed are intended to directly answer each individual 
problem presented and are therefore relevant if solutions are sought for specific problems 
that the company has.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes i samarbete Jobro Sheet Metal Technology AB. Jobro är ett 
teknikföretag som tillverkar plåtkomponenter till industrin, huvudsakligen 
fordonsindustrin. Ända sen företaget grundades år 1993 har de varit tillverkare och 
leverantör av prototyper. På senare år har företaget expanderat sin verksamhet och 
etablerat sig även inom tillverkning av serieartiklar. I och med detta har nya krav ställts på 
verksamheten då serietillverkning förutsätter högre standarder. En förutsättning för 
fortsatt tillväxt är att ha tydlig struktur över processflödet. Problemet som företaget hade 
var att en tydlig helhetsbild saknades, över hur verksamhetens processer såg ut steg för 
steg, från att de får en kundförfrågan till leverans av sina produkter. När helhetsbilden är 
otydlig vid förbättringsarbete kan åtgärder för ett lokalt problem vidtas utan att ta hänsyn 
till helheten, vilket i sin tur kan skapa problem i andra delar av flödet. 

I och med detta har examensarbetets syfte varit att analysera företagets huvudprocesser 
från förfrågan till leverans och visualisera dessa samt identifiera problemområden i flödet. 

Examensarbetet resulterade i ett flödesschema som avspeglar företagets huvudprocesser 
från kundförfrågan till leverans (Se bilaga 8). Det framtagna flödesschemat är avsett att 
ligga som grund för förbättringsarbete. Genom flödesanalyser har ett antal 
problemområden identifierats. Det visade sig att roten till de vanligast förekommande 
problemen är bristande kommunikation, otydliga arbetssätt och otydlig ansvarsfördelning. 
Dessa härstammar till stor del från att, två viktiga aktiviteter, kontraktsgenomgången och 
ordergenomgången negligeras. 

Åtgärdsförslagen som har tagits fram är avsedda att direkt besvara varje enskilt problem 
som presenterats i flödet och är därför relevant då lösningar sökes för specifika problem 
som företag har.  
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1 Introduktion 
 
Det här examensarbetet har utförts av Hampus Ring och Kirill Missarov som studerar 
Maskinteknik, Produktutveckling och Design på Jönköping Tekniska Högskola. 

Området som examensarbetet behandlar ligger inom ramarna för den maskintekniska 
utbildningen och har utförts på ett företag som verkar inom produktion och tillverkning. 
Mer specifikt prototyp och serietillverkning. Arbetet har genomförts i samarbete med 
Jobro Sheet Metal Technology AB där uppgiften, enligt företagets önskemål, 
huvudsakligen har handlat om att kartlägga företagets huvudprocesser från kundförfrågan 
till leverans av produkt och sekundärt om att identifiera problemområden i flödet, där 
förbättringar kan realiseras. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Produktframtagningsprocessen behandlar framtagning av en ny eller förbättring av en 
befintlig produkt. Processen innehåller för ett tillverkande företag vanligen steg såsom 
konceptutveckling, konstruktion, produktionsberedning, tillverkning, efterarbete och 
leverans.  

Många företag inser numera betydelsen av att introducera sina produkter till marknaden så 
tidigt som möjligt, inte minst för företag inom fordonsindustrin. Detta leder till strikta krav 
på att hålla nere ledtider, samtidigt som många företag i kontrast med detta genomgår 
förhöjda ledtider då mer avancerade lösningar behövs för att framställa produkter av högre 
komplexitet. [1] 

 

1.2 Problembeskrivning 
 
På senare år har företaget gått från att vara en prototyptillverkare och leverantör, till att 
jobba mer med serietillverkning. I och med detta har nya krav ställts på verksamheten, då 
serietillverkning förutsätter högre standarder. Dessutom befinner sig företaget i ett 
expansions stadium och tar emot fler uppdrag än de tidigare gjort, som måste utföras under 
hög tidspress. Dessa faktorer har bidragit till att det uppstått problem som företaget inte 
tidigare har haft. 

I dagsläget saknar de en tydlig helhetsbild över hur verksamhetens processer ser ut steg för 
steg, från att de får en kundförfrågan till leverans av sina produkter. Många av de 
instruktioner som ska tydliggöra företagets rutiner är föråldrade eller ej fullständiga och 
motsvarar inte arbetssättet, så som det utförs idag. Företaget använder sig utav ett 
mappbaserat ledningssystem, vilket tidigare har fungerat väl då företaget endast fokuserade 
inom ett produktionsområde - prototyptillverkning. Mappsystemet innebär att alla 
processbeskrivningar, instruktioner, samt andra viktiga dokument ligger utspridda över 
diverse mappar och undermappar på företagets servrar. Det är därför svårt att få en 
fullständig överblick av hur företagets processflöde ser ut, inte minst för någon 
utomstående som inte har tidigare erfarenhet av hur företagets arbetsgång ser ut. Detta är 
ett problem om företaget planerar att utöka sin bemanning. Även inom företaget kan det 
uppstå oklarheter gällande processflödet. Mer specifikt vilka aktiviteter som skall 
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genomföras, hur dessa skall utföras och att avgöra vilka aktiviteter som härrör till prototyp- 
respektive serieflödet.  

Dessutom planerar företaget att övergå till ett interaktivt, molnbaserat ledningssystem från 
det tidigare systemet. Det nya ledningssystemet är tänkt att fungera som ett interaktivt 
flödesschema, där det ska gå att klicka sig in till eftersökta dokument genom aktiviteter i 
kartan. Eftersom ett detaljerat flödesschema inte existerar går det inte att implementera ett 
sådant system. Därför är det nödvändigt att ett flödesschema av företagets processer finns 
tillgängligt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett flödesschema över företagets 
huvudprocesser, genom att kartlägga och analysera företagets flöde från förfrågan till 
leverans. Det nya flödesschemat är avsett att ge en tydlig visuell bild av hur företagets 
arbetsgång ser ut och därmed ligga som grund för förbättringsarbete. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Hur ser flödet för företagets huvudprocesser ut, från kundförfrågan till leverans? 
2. Vilka problemområden och avvikelser kan identifieras i flödet? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Eftersom ett företags arbetsprocess är oerhört omfattande är det omöjligt att undersöka 
varje aktivitet i en delprocess i detalj. Därför behöver detta arbete begränsas till att inte gå 
in på djupet för varje enskild aktivitet i en process, vilket skulle resultera i ett alldeles för 
stort arbete.  

Utifrån företagets önskemål är det företagets huvudprocesser som skall kartläggas, alltså 
inte dess stödprocesser och ledningsprocesser. 

Det framtagna flödesschemat måste förhålla sig till verkligheten och utgå från den 
genomförda processkartläggningen. Väsentliga processer kan inte tas bort men förslag på 
om-formation i processflödet och ansvarig processavdelning är tillåtet. 

Föertaget har två produktionsenheter, en lokaliserad i Ulricehamn och en i Jönköping. 
Arbetsgången i respektive enhet är relativt lik, men undersökningen skall avgränsas till 
enheten i Ulricehamn.  
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
Koppling mellan frågeställning 1 “Hur ser flödet för företagets huvudprocesser ut, 
från kundförfrågan till leverans?” och teori 

Enligt företagets önskemål skall deras verksamhet kartläggas och visualiseras med ett 

flödesschema. Ett flödesschema är en visualisering av processer.  

Därför används följande teorier som grund till första frågeställningen: 

• Processer, hur processer är uppdelade och vad dessa innebär 

• Vilka avdelningar som ansvarar för respektive process 

• Att kartlägga och visualisera processer 

• Flödesschema och hur de skall vara uppbyggda 

Koppling mellan frågeställning 2 “Vilka problemområden och avvikelser kan 
identifieras i flödet?” och teori 

Enligt företagets önskemål skall brister identifieras för att verksamhetssystemet ska kunna 
förbättras. 

Därför används följande teorier som grund till andra frågeställningen: 

• Analysera en process och hitta problem 

 

2.2 Processer, hur processer är uppdelade och vad dessa 
innebär. 
 
Processer kan betecknas på många olika sätt, utifrån dess karaktär, innebörd eller 
omfattning. Det är vanligt att de delas upp som Huvudprocesser, Delprocesser, 
Stödprocesser och Ledningsprocesser.  

Huvudprocesser. De centrala processerna inom ett företag betecknas ofta som 
huvudprocesser. I allmänhet så är huvudprocesserna just som de låter, de viktigaste 
processerna för att verksamheten ska fungera och är direkt bundna till framställningen av 
produkter eller tjänster. 

Delprocesser. Delprocesser kan användas för att förenkla komplicerade huvudprocesser i 
mindre delar så att de på ett enklare sätt går att följa. 

Stödprocesser. Stödprocesserna är de processer som behövs för att huvudprocesserna ska 
fungera. [2] 
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Ledningsprocesser. I en organisation är det vanligt att man har fokuserat på att definiera 
huvudprocesserna och sedan lagt till stödprocesser som stöd för huvudprocesserna. 
Ledningsprocesser är till för att “leda och utveckla” och kan ibland bli bortglömda. De kan 
vara svåra att dokumentera då de inte alltid är enkla att beskriva som strukturerade 
processer. Ledningsprocesserna är dock bra att ha för utvecklingsarbete och för att 
koordinera de befintliga processerna. [3] 

 

2.3 Vilka avdelningar som ansvarar för respektive process 
 
Följande kapitel är baserat på teori från G. Perssons bok ”Processer”.  

Företag är oftast organiserade efter avdelningar, där antalet avdelningar och behovet av 
dem ofta tilltar desto större företaget är. Inom stora, tillverkande företag är det vanligt 
förekommande att företaget har avdelningar såsom Ledning, marknad, ekonomi, 
försäljning, personal, kvalitet och miljö, konstruktion och utveckling, juridik, inköp, 
produktion, lager och distribution samt underhåll. Alla avdelningar hanterar sina specifika 
uppgifter och information och produkter behöver möta verksamhetens behov då de 
skickas mellan avdelningarna sinsemellan.  

I mindre företag är det istället ofta vanligt att VD själv tar hand om administrativa uppgifter 
och att det består av färre avdelningar. Organisationen är inte lika tydligt funktionsindelad 
då det inte behövs och kommunikationen inom företaget är enkel och går snabbt.  

Det är vanligt att processer härrör flera avdelningar inom företaget och det är då viktigt att 
informationen mellan de berörda avdelningarna överförs effektivt och korrekt. Därför 
använder många företag datasystem såsom MPS-System (material och 
produktionsplaneringssystem) som är affärssystem utvecklade för att ge stöd för 
överföring av information inom organisationen.  

I och med att ett företag expanderar krävs oftast en mer formell organisation och nya 
avdelningar som tidigare sköttes informellt kan behövas skapas. Det är essentiellt för ett 
större företag att processerna är identifierade och att det framgår vilken avdelning som har 
hand om vilken process så att förståelsen och effektiviteten inom företaget kan öka. [2] 

 

2.4 Att kartlägga och visualisera processer 
 
En processkarta över verksamheten kan ge en lättförståelig bild över hur företagets olika 
delar är relaterade till varandra. Då en helhetsbild finns kan det underlätta samarbetet 
mellan avdelningar, vilket i sin tur kan leda till förbättringar i arbetssättet. Kartläggningen 
i sig är inte en förbättring av processerna men ett första steg i förbättringsarbetet. 

För att kunna ta fram en karta över processflödet på ett effektivt sätt är det oftast bättre 
att beskriva processen på ett övergripande sätt, med fokus på vad som görs och inte hur 
processen skall utföras. Fördjupning i detaljer i alltför tidiga stadier av kartläggningen bör 
undvikas. Processdelar bör ha likadana detaljeringsgrader. Slutligen bör man urskilja mellan 
hur processen är tänkt att vara och hur den ser ut i nuläget. [3] 
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Innan arbetet med kartläggningen startar skall gränser fastställas. En början och ett slut 
måste anges. Berörda enheter måste fastställas. Dessutom skall nedbrytningsnivån anges 
samt avsikten med kartläggningen.   

Organisera kartläggningen. För att få fullständig information om verksamheten är det 
fördelaktigt att ett flertal arbetare deltar. Risken med att en enskild individ utför 
kartläggningen är att resultatet kommer byggas på den individens uppfattning av läget.  

Beskriva nuläget. Dessutom är det av stor vikt att verksamheten kartläggs på det sättet som 
motsvarar verkligheten eftersom det är nödvändigt i ett senare steg, förbättringar av 
processen, att ha kännedom om hur nuläget ser ut.  

Identifera aktiviteter. Alla aktiviteter inom processen bör identifieras genom att lista alla 
moment i arbetet. I detta steg är ordningen oväsentlig, det är viktigare att få med all 
information istället. Informationen kan samlas in via intervjuer, observationer och/eller 
granskning av befintliga dokument.  

Dokumentera processen. Baserat på den insamlade informationen kan ett flödesschema byggas 
upp. Det är enkelt att få en generell bild av upplägget av flödesschemat genom att använda 
sig utav post-it lappar. Då dessa kan lätt flyttas runt kan flera personer vara med och 
designa flödesschemat. För att inga missuppfattningar skall uppstå om “vad som är vad” 
bör ett entydigt språk användas. Slutligen kan ett datorprogram som Microsoft Visio 
användas för att dokumentera det färdiga flödesschemat. [4] 
 

2.5 Systematiserad kartläggning 
 
Ljungberg och Larsson beskriver i sin bok “Processbaserad verksamhetsutveckling” en 
metod för systematisk kartläggning av processflödet i åtta steg. Denna innehåller följande 
steg: 

1. Definiera syfte samt start- och slut punkt. För att kunna kartlägga processen på ett 
smidigt sätt så är det fördelaktigt att ha god kännedom om processen. Därför är 
det bra att definiera syftet med processen samt att ange omfattningen av processen, 
med dess start- och slutpunkt. 

2. Identifiera aktiviteter i processen. För att identifiera vilka aktiviteter som ingår i 
processen kan en brainstorming session hållas. Där aktiviteterna som sker i 
processen skrivs ner på post-it lappar. 

3. Ordna aktiviteter. Aktiviteter arrangeras sedan i rätt ordning. I och med att post-it 
lappar används kan aktiviteterna flyttas runt enkelt. 

4. Lägg till och/eller ta bort aktiviteter. Med den preliminära processkartan som skapades 
i steg 3 blir det lättare att se om aktiviteter saknas och bör läggas till eller om snarlika 
aktiviteter bör sättas samman. 

5. Identifiera objekt in och ut ur varje aktivitet. För att ytligare få förståelse för aktiviteterna 
bör objekt in och ut anges för varje aktivitet och kopplas samman till en process. 
Detta säkrar logiken i karta och gör det möjligt att mäta processen.  

6. Kontrollera att aktiviteter logiskt länkade. Föregående steg ligger som en bra grund för 
att kunna kontrollera att aktiviteterna hänger ihop på ett logiskt sätt. En aktivitets 
objekt ut är en annans aktivitets objekt in. Om detta inte stämmer har man 
förmodligen missat någon aktivitet. 

7. Se över detaljeringsnivå. En kontroll över att aktiviteterna ligger på samma 
detaljeringsnivå bör göras, då det kan lätt hända att visa aktiviteter beskrivs på en 
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detaljerad nivå medan andra är mer övergripande. Dessutom är det bra att kolla att 
aktiviteternas namn är entydiga och godtagbara. 

8. Studera och korrigera kartan. Slutligen studeras och korrigeras kartan till en produkt 
som beskriver flödet på ett korrekt sätt erhålls. [3] 

 

2.6 Flödesscheman och hur de skall vara uppbyggda 
 

För att beskriva hur ett arbete bör utföras används visuella förbättringsverktyg - 

flödesscheman. Dessa kan även användas då problem behöver identifieras i en process. 

Ett antal standardiserade symboler som binds samman med pilar används för att beteckna 

diverse aktiviteter och arbetsmoment som utförs. Generellt förekommer det två typer av 

flödesscheman baserade på olika tekniker.  

Flödesbaserad kartläggningsteknik - Används när ett flöde är tydligt och konkret. Man 

granskar flödet som ska kartläggas och konstruerar flödesschemat samtidigt. Kan dock leda 

till en förenklad verklighetsbild. 

Aktivitetsbaserad kartläggningsteknik – Samtliga aktiviteter i processen identifieras först, 

för att sedan konstruera ett flödesschema. Mer arbetskrävande men säkerhetsställer ett mer 

fullständigt flöde. [4]  

Vanligt förekommande symboler i ett flödesschema enligt ISO 5807:   

 

Bild 1: Standardiserade symboler för flödesscheman. [5] 
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2.7 Analysera en process och hitta problem 
 
För att kunna undersöka förbättringsmöjligheter är det fördelaktigt att använda sig utav 
verksamhetens kartlagda processer som underlag. Detta medför att arbetet får en logisk 
struktur och möjligheten att studera verksamhetens helhet ökar. Med detta kan problem i 
systemet lättare identifieras, för förbättringar och/eller optimeringar.  

Det finns ett flertal metoder för att analysera en process. Några metoder som är relevanta 
för detta arbete är: 

Processintervjuer. Då arbetare som är ansvariga för en process har kännedom om hur den går 

till, kan en intervju enkelt identifiera bristerna i processen. Vanligast är att gå genom 

processflödet steg för steg då man intervjuar personerna som ingår i processen. Oftast 

förekommer brister i övergångar mellan olika avdelningar i verksamheten, därför är det 

fördelaktigt att kolla närmare på just dessa områden.  

Flödesanalyser. Ett kritiskt granskande av en process flödesschema kan göras. Avsikten är 
att identifiera onödigt arbete, uppdelningen av arbetsuppgifter, relationen till företagets 
avdelningar eller bara otydligheter som uppstår. Detta görs med fördel genom att en grupp 
kunniga/berörda individer följer flödet tillsammans och utför en kritisk granskning. 

Flaskhalsanalys. Processer kan oftast begränsas av att vissa sektioner saktar ner processen. 

Det kan till exempel bero på att kapaciteten överskrider sektionens möjlighet att hantera 

arbetet. En optimering av flaskhalsen medför att flödets kapacitet kan öka. 

Jämförande analyser. Fastställda skillnader kan jämföras med avsikt att hitta uppslag på 
förbättringar. Detta kan göras genom jämförelse mellan processer som har likvärdiga 
syften eller externt mot liknande verksamheter. [4] 
 

2.8 Sipoc  
 
Sipoc är en arbetsmetodik som används inom six-sigma metodiken. För att sammankoppla 

ett företagets processer kan metoden SIPOC användas. En SIPOC fungerar som ett 

samlingsdokument där inputs (Nödvändig data, resurser och material för processen) och 

outputs (Utgående effekt eller produkt från processen) definieras samt där all övrig relevant 

information för respektive process är dokumenterad. Syftet med SIPOC är att kunna mäta, 

utvärdera och utveckla effektiviteten hos företagets processer. [3] 
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2.9 APQP  
 
Metodologin APQP (Advanced Product Quality Planning) används av företag idag för att säkra 

kvalitet i projekt för nya produkter. För artiklar mot fordonsindustrin behöver företag 

använda sig av kvalitetssäkringsprocesser för att säkerhetsställa en tillverkningsprocess 

som konsekvent producerar produkter som möter kundens krav. Detta är efterfrågat av 

flera kunder som finns inom fordonsindustrin. Normaltsätt så innebär det att när ett 

företag är certifierat enligt IATF 16949 så används APQP metodologin. [8] 

 

2.10  PPAP 

 
PPAP (Production Part Approval Process) är en kvalitetssäkringsprocess som består utav 19 
kravelement för genomförandet. I realiteten så innebär godkännande av PPAP processen 
att företaget arbetar enligt APQP för att utföra de 19 kravelementen som PPAP består 
utav. PPAP fungerar i praktiken som ett bevis på att företaget klarar av att tillverka 
produkten med de kraven som kunden ställer. [9] 
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3 Metod 
 
Kapitel redogör de metoder som har använts för att genomföra examensarbetet. 
Inledningsvis beskrivs kopplingen mellan de valda frågeställningarna och metod, vilket 
följs av den analysmetod som har valts för arbetet. Avslutningsvis beskrivs 
kartläggningsmetoder och de datainsamlingsmetoder som använts samt tillvägagångssättet 
för dessa. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara studiens första frågeställning “Hur ser flödet för företagets huvudprocesser 
ut, från kundförfrågan till leverans?” har en systematiserad kartläggning av företagets 
processer gjorts som har resulterat i ett flödesschema av hur verkligheten ser ut. 
Flödesschemat är format utefter tidigare nämnd teori och följande metoder i detta kapitel. 

• Tillvägagångssätt Processkartläggning 

• Dokumentstudie 

• Observationer 

• Möten 

• Intervjuer 

För att besvara studiens andra frågeställning “Vilka problemområden och avvikelser kan 
identifieras i flödet? ”har analyser av företagets processer gjorts via tidigare nämnd teori 
och följande metoder i detta kapitel. 

• Dokumentstudie 

• Intervjuer 

• Observationer 

 

3.2 Analysmetoder för resultat  
 
Två typer av analyser existerar för att utföra en studie, Kvantitativ- och Kvalitativ analys. 

När tillräckligt med mätdata inte finns tillgänglig, som i detta arbetets fall, så kan en 

kvalitativ analys utföras, med avsikt att få en djupare förståelse för processen. [4] En 

kvalitativs metods mål är att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta. 

Forskaren arbetar nära med det undersökta fenomenet och analys sker parallellt med 

datainsamlingen. [8] 

En kvalitativ metod karakteriseras av följande datainsamlingsmetoder: 

• Litteraturstudie 
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• Dokumentstudie 

• Observationer  

• Intervjuer 

 
En kvalitativ analys ger en bra insikt i vilka områden som borde undersökas närmare. Med 
det kan mätningar i problemområden göras för att utföra en statistisk analys. Oftast kan 
dock lösningar identifieras direkt ur analysens resultat. [4] 

En statistisk analys är beskrivningar och slutsatser av data som har samlats, observerats 
eller uppmäts från verkligheten. [9] 

 

3.3 Litteraturstudie 
 
Litteraturen som har använts i detta examensarbete har genererats genom sökning på 
internet och i universitetets bibliotek. Detta för att hitta relevant underlag till arbetet som 
stärker dess reliabilitet och validitet. Litteraturen har använts som stöd till arbetet i form 
av att den bidragit till en utökad förståelse av relevant teori. Genom efterforskning har 
även exempel på beprövade metoder återfunnits som visat sig vara användbara i 
genomförandet av arbetet. 

Universitetets bibliotek använder databasen Primo, där sökord som Processer, produktion, 
kartläggning, flödesscheman och organisation använts som vägvisning till boksektioner där 
lämplig litteratur har återfunnits.  
 

3.4 Kartläggningsmetoder 
 
Ljungbergs och Larssons åttastegs metod som beskrivs i kapitel 2.5 har använts som en 
riktlinje i uppbyggnaden av flödesschemat för att hålla arbetet på spår, då det är en 
systematisk kartläggningsmetod som är beprövad. Metoden användes med följande 
modifieringar:  

- Under steg 2 användes ingen brainstorming session. För att identifiera aktiviteter i 
processen användes istället datainsamlingsmetoder se nästkommande kapitel 3.5.  

- I steg 3, för att organisera aktiviteter användes programmet Microsoft Visio istället 
för post-it lappar. 

- I steg 5 användes Sipoc dokument som hjälpmedel för att identifiera objekt in och 
ut från de olika processerna. Detta gjordes för att säkra att aktiviteter hänger ihop 
på ett logiskt sätt.  

Flödesschemat har konstruerats baserat på en aktivitetsbaserad kartläggningsteknik (se 
kapitel 2.6). 
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3.5 Datainsamlings metoder 
 

3.5.1 Dokument Studie 

För att få en uppfattning om hur verksamhetens processer är upplagda och kopplas till 
varandra är det logiskt att i ett tidigt steg i kartläggningen utföra en dokumentstudie. Med 
tillgång till företagets mappbaserade system var det möjligt att granska all dokumentation 
och genom det få en bättre grundlig förståelse för hur verksamheten är uppbyggd och 
därmed kunna definiera processernas start och slutpunkter.  

Med hjälp utav dokumentstudien var det även möjligt att identifiera dessa processer som 
finns på företaget. Det var också möjligt att till viss del ta reda på vilken ordning dessa 
utförs i, hur de är sammankopplade och vilka avdelningar som ansvarar för de olika 
processerna.   

Då alla processer identifierats kunde en djupare granskning av dessa utföras. Där styrande 

dokument, redovisande dokument och instruktioner för aktiviteter granskades. Med detta 

kunde en generell bild av hur en process går till fås. Somliga aktiviteter i processerna kunde 

identifieras och en övergripande uppfattning av dess ordning kunde erhållas.  

Dock var det inte alltid tydligt vilken ordning aktiviteterna kom i, eller om dokumenten var 

utdaterade och inte längre användes. Dessutom gick det inte att säkerhetsställa huruvida 

aktiviteter fattades i en process eller inte, utifrån endast en dokumentstudie. Därför 

behövdes ytterligare datainsamlingsmetoder utföras för att få en fullständig bild av 

processerna. 

 

3.5.2 Observationer 

För att få ytterligare förståelse för hur processflödet går till har observationer gjorts. Vid 

ett antal tillfällen har produktionsprocessen observerats på plats via rundvisning och även 

deltagande på en internrevision. Dessa observationer gav ökad förståelse för hur 

tillverkningsprocessen går till, då det var möjligt att få följa ett verkligt exempel. 

 

3.5.3 Möten 

Vid deltaganden på ett flertal möten som företaget hållit gick det att få mer information 
om hur företagets processer går till. Under mötena diskuterade personal som är insatta i 
processerna hur de går tillväga med sitt arbetssätt och vilka dokument de använder sig utav 
i det vardagliga arbetet. Det framgick också flertal problem i respektive huvudprocess. 

 

3.5.4 Intervjuer 

För att kunna utreda hur företaget verkligen utför sina processer från förfrågan till leverans, 
är det lämpligt att komplettera tidigare nämnda datainsamlingsmetoder med intervjuer. 
Med intervjuer är det möjligt att göra sig underrättad om vad som fungerar och vad som 
inte fungerar med företagets arbetssätt. 
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Intervjuerna hölls med inblandade avdelningar för varje process och delprocess, främst 
med chefer men även med andra medarbetare insatta i processen, detta för att kunna få så 
relevant information som möjligt. Intervjuerna utfördes till mestadels med hög grad 
standardisering, med förbestämda frågor som kom i samma ordning för varje intervju. 
Detta för att lättare kunna göra en generalisering baserad på samtliga synpunkter. 
Informationen insamlad under dokumentstudier, möte och observationer kunde inte anses 
vara fullständig, men med öppna intervjusvar möjliggör det att informationsgapen fylls ut. 
Därför valdes intervjuerna att hållas med låg grad av strukturering. (se bild 5) [6] 

Under intervjuerna kunde det fastställas vilka aktiviteter som utförs under respektive 

huvudprocess, vilken ordning dessa inträffar samt processägare. För att kunna 

sammankoppla processerna till varandra i en logisk ordning fastställdes flöde in och ut för 

varje process. Detaljeringsnivån på aktiviteterna kunde också granskas.  

Under intervjuerna som utfördes för att kartlägga processerna gjordes även flödesanalyser. 
Varje steg i flödet diskuterades med förbättringsmöjligheter i åtanke. Under flödesanalysen 
fick respondenterna peka ut områden som de upplevde var problematiska i flödet och 
föreslå åtgärdsförslag som skulle kunna underlätta arbetet och minska antalet misstag. 
Dessa problemområden och förslag diskuterades sedan för att utvärdera hur realistiska och 
hur omfattande dessa ändringar skulle bli att genomföra. 

 

 

Bild 2: Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av 

standardisering och strukturering. 

För intervjufrågor och struktur se Bilaga 9. 
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4 Nulägesbeskrivning  
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av företaget. Sedan beskrivs rådande förhållanden på 
hur verksamhetssystemet såg ut när kartläggningen påbörjade. Utifrån deras mappbaserade 
system har flöden identifierats och dokument som beskriver vardera aktivitet. 

4.1 Företagsbeskrivning 
 
Jobro är ett teknikföretag som grundades 1993. Företaget har idag ungefär 100 anställda 
med en nettoomsättning på omkring 160 miljoner svenska kronor. I företagets 
kundregister finns omkring 200 företag, från mindre underleverantörer till internationella 
storföretag såsom Scania, Volvo, General Motors, Aston Martin med flera. 

Företaget tillverkar plåtkomponenter i form av prototyp och serietillverkning i en mindre 
skala till industrin, huvudsakligen fordonsindustrin. De kan utföra hela 
produktframtagningsprocessen, från koncept till färdig detalj under ett tak. Det möjliggör 
korta ledtider och en hög flexibilitet i tillverkningsprocessen vilket är eftersträvat hos 
företagets kunder. Deras koncept ger därför en kostnadseffektiv serieproduktion i mindre 
volymer som kan möta kundernas behov på ett snabbt och effektivt sätt. Företaget är 
certifierat enligt ISO 9001 och IATF 16949. 

 

4.2 Flödet från förfrågan till leverans, dokumentstudie från 
metod 
 

För att kunna redogöra hur företagets verksamhetssystem ser ut behövs en övergripande 

bild över hur företagets flöde ser ut från förfrågan till leverans. I nuläget är företagets 

verksamhetssystem uppbyggt efter en processkarta som är till för att visualisera flödet. 

Processkartan är uppdelad efter Ledningsprocesser, Huvudprocesser och Stödprocesser. 

De är sedan i sig uppdelade från L1-L8, H1-H4, D1-D2 och S1-S9, (se Bild 3). 
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Bild 3: En övergripande bild över hur företagets verksamhetssystem är uppbyggt.  

 

Varje ledningsprocess, huvudprocess och Stödprocess har varsin mapp i det mappbaserade 

systemet. Mappstrukturen är uppdelad på så sätt att varje mapp har en grundstruktur med 

undermappar som i sig kan innehålla flera undermappar för att förtydliga strukturen. 

Mapparna innehåller bilagor, mallar, rutiner och instruktioner för att beskriva hur processer 

och tillhörande aktiviteter ska genomföras. (Se Bild 4). 

 

Bild 4: Exempel på hur mappsystemet ser ut 
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I dagsläget existerar inget detaljerat flödesschema över hur företagets flöde ser ut inom 

varje process. Istället använder man sig av tidigare nämnda instruktioner och dokument 

som ligger utspridda i det mappbaserade systemet som är uppbyggt utifrån processkartan. 

Som tidigare nämnt är många av dessa föråldrade och används praktiskt taget inte. Det 

finns även flera äldre utgåvor av processkartan som ser annorlunda ut och innehåller andra 

benämningar och siffror. Detta leder till att varje gång processkartan uppdateras, måste 

även benämningar på diverse mappar och dokument uppdateras likaså. Då detta inte görs 

skapas förvirring och gör det problematiskt att hitta eftertraktad information. 

4.3 Monitor 
 

Som stöd för företagets verksamhet använder sig de av affärssystemet Monitor. Monitor 

är optimerat för tillverkande företaget och innehåller moduler som kan användas för alla 

aktiviteter inom företaget. I nuläget används monitor genomgående under hela flödet från 

förfrågan till leverans. Bland annat registreras offerter, kundorder, beredningar, underlag, 

kalkyler, inköpsorder etc. i monitor. 

 

4.4 SIPOC 
 

För att sammankoppla företagets processer använder de sig av metoden SIPOC. 

Nuvarande existerar ett antal äldre SIPOC dokument som har använts som stöd för att 

definiera aktiviteter i kartläggningen. 

 

Bild 5: Exempel på ett Sipoc dokument 
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4.5 APQP och PPAP 
 
Eftersom företaget tillverkar artiklar till fordonsindustrin ställs strikta krav på dem. De är 
IS0 9001 samt IATF 16949 certifierade och därför behöver de använda sig utav 
kvalitetssäkringsmetoder för att säkerhetsställa en tillverkningsprocess som konsekvent 
producerar produkter som möter kundens krav. För att uppnå dessa krav används APQP 
och PPAP. Detta är efterfrågat av flera av företagets kunder som finns inom 
fordonsindustrin. I många av fallen efterfrågas av kunden dock endast en del av de 19 
kraven i PPAP som behöver genomföras.  
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5 Kartläggning och analys av nuvarande arbetssätt 
 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 
 

5.1 Hur ser flödet för företagets huvudprocesser ut, från 
kundförfrågan till leverans? 
 

För att besvara studiens första frågeställning “Hur ser flödet för företagets huvudprocesser 

ut, från kundförfrågan till leverans?” har en systematisk kartläggning av företagets 

processflöde utförts. Ljungberg och Larssons 8-stegs metod har använts som stöd för 

kartläggningen. För att identifiera aktiviteterna i processerna och hur de är kopplade till 

varandra har dokumentstudie, observationer och även intervjuer utförts. Detta har 

resulterat i att följande flöden över företagets huvudprocesser har tagits fram. 

 

5.1.1 Huvudprocess 1, steg 1 – Förfrågan till offert  

 

Målet med steg 1 i H1 är att hantera förfrågan från kund för att ta fram en offert som 

skickas till kund. I nuläget ansvarar marknadsavdelningen för båda stegen i H1 processen 

men andra avdelningar utför vissa steg vilket kommer framkomma löpande i texten. 

Flödet startar då företaget får in en förfrågan från kund. Säljaren avgör då om företaget 

skall acceptera förfrågan och har en checklista som stöd. Om förfrågan blir accepterad 

skapar då säljaren ett offertnummer och registrerar det i affärssystemet monitor. Allt 

underlag och information från förfrågan sparas ner i korrekt mapp i mappsystemet. Sedan 

meddelas kunden att företaget avser att lämna en offert på förfrågan. Utifrån vilken typ av 

förfrågan så tar ansvarig säljare vidare förfrågan till en kontraktsgenomgång. Beroende på 

vad det är för artikel så väljs en kontrakt-typ. För serieartiklar till fordonsindustrin och 

komplexa artiklar med höga krav så hålls ett möte där andra avdelningar såsom produktion, 

inköp, teknik, kvalitet och marknad ska närvara. Under mötet fastställs om företaget klarar 

av att tillverka artikeln. För prototyper och övriga artiklar med lägre krav kan säljaren 

avgöra själv om artikeln skall tillverkas.  

Efter kontraktsgenomgången görs en offertberedning som sparas ner i monitor.  Här kan 

inköpsbehoven identifieras. En förkalkyl körs sedan där beräkningar görs utifrån artikelns 

EOK (ekonomiska orderkvantitet). Detta för att räkna ut vilket antal artiklar som kan 

minimera kostnader för anskaffning och lagerhållning. Vid stora offertvärden som kan ha 

betydande påverkan för verksamheten behövs ytterligare utvärdering. Handlar det om 

summor på över 5 miljoner måste VD vara inblandad. Rör det sig om summor på över 10 

miljoner måste även styrelsen kontaktas. Därefter skickas en offert till kund och sparas ner 

i monitor.  
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Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 1. 

 

Bild 6: Offertprocessen 

 

5.1.2 Huvudprocess 1, steg 2 – Orderhantering 

 

Målet med steg 2 i H1 är att hantera kundorder och förbereda för produktion. 

Företaget har definierat inkommande kundorder med 4 följande betäckningar:  

Z-, X-, P- och K-Order. 

Z-Order är en serieartikel som är återkommande, denna orderläggs efter leveransplan mot 

prognos som fås från kunden. Detta görs när ett företag efterfrågar ett lågt antal artiklar 

levererade med korta mellanrum. Det är inte lönsamt att tillverka ett lågt antal artiklar under 

en tillverkningsrunda, så företaget tillverkar ett högre antal artiklar baserad på prognos och 

förvarar dessa på lager, för att kunna skicka ut dessa mot förfrågan. Z-Order är baserade 

på underlagen som tidigare skapats från en X-Order. Z-Ordern skickas direkt till 

planeringen. 

X-Order är en ny serieartikel som därav inte tidigare har tillverkats på företaget. Dessa 

artiklar har PPAP krav och är i största utsträckningen artiklar till fordonsindustrin. Syftet 

med en X-order är att testa produktionsprocessen så att den fungerar och få en godkänt 

PPAP. Bevisa att företaget klarar av att tillverka artikeln med de ställda kraven, i serie, med 

andra ord.  

Första steget är att kontrollera att den mottagna ordern stämmer överens med offerten 

som tidigare har skickats till kund. Stämmer inte ordern, kontaktas då kunden och 

meddelas om detta. En kundmapp skapas för godkänd order, i mappen sparas allt underlag 

ner som berör kunden såsom ritningar, dokument, specifikationer osv. Därefter används 

offertberedningen som har framtagits tidigare under H1, steg 1 för att skapa underlag för 

produktion/kvalitetsberedning genom att skapa företagets kundorder. Här kontrolleras 

också om orderantalet, priset, leveranstiden och ritningar stämmer. Om variantkoder 

används läggs dessa också in. 

X-Order artiklar har PPAP krav och måste gå igenom H2, kvalitetsberedning. 

APQP underlag skapas och sparas sedan ner parallellt under hela 

kvalitetsberedningsprocessen. Då ordern är fastställd sammankallas berörda avdelningar 

såsom planering, inköp marknad, produktionsteknik och produktion till en 
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ordergenomgång där de gemensamt går igenom förutsättningar och begränsningar som 

finns. Efter det lämnas underlag såsom ritningar, offert, order och APQP-underlag för att 

driva projektet vidare i kvalitetsberedningen. 

P-Order är prototyper och förväntas att tillverkas endast en gång. Prototypflödet följer 

samma arbetsgång som en X-Artikel har men saknar PPAP krav och går därmed direkt till 

Planering istället för kvalitetsberedning.  

K-Order är nya eller återkommande serieartiklar utan PPAP krav. Order utan offerter 

utförs av planeringsavdelningen. 

Har en offert gjorts tidigare går K-ordern genom samma flöde som en prototyp. Vid 

specialfall, när etablerade kunder litar på företaget kan de skicka in en order utan offert. På 

icke befintliga artiklar utan offert görs först en kontroll av de inskickade underlagen. 

Stämmer dessa skapas en kundmapp där alla underlag, specifikationer och ritningar sparas. 

En förkalkyl måste utföras. Slutligen skapas en företagskundorder som skickas vidare till 

planeringen. För befintliga artiklar kontrolleras det så att orderantalet (EOK) stämmer 

överens med tidigare förkalkyl. Gör det inte det, måste en ny kalkyl göras på det nya antalet 

artiklar. I vissa fall behöver företaget offerera om till kunden då siffrorna utifrån den nya 

kalkylen inte anses som lönsamma. Annars skapas en företagskundorder som skickas 

vidare till planeringen. 

Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 2. 

 

Bild 7: Orderhantering 

 

 

 

 



Analys 

20 

5.1.3 Huvudprocess 2 – Kvalitetsberedning 

 
Målet med kvalitetsberedningen är att testa och förbereda produktionsprocessen för 
artiklar med PPAP-krav som ska serietillverkas. Detta fungerar som ett bevis att företaget 
klarar av att producera artikeln utifrån de krav som är ställda. I nuläget utförs 
kvalitetsberedningen i huvudsak av Produktionsteknik men det är marknad som står som 
ansvarig för processen.  

Kvalitetsberedningen är en process som utförs för nya artiklar som har PPAP krav, X-

Order. APQP mappen fylls löpande i under processen. Innan en provrunda kan starta 

behövs verktyg och fixturer. Dessa tas fram utav konstruktionsavdelningen vilket är en 

process i sig. Då verktyget är färdigt kan en provrunda startas. I provrundan görs mätningar 

och justeringar av det som senare kommer bli tillverkningsprocessen. Detta för att 

säkerställa att detaljen kan tillverkas med förutsatta mått och toleranser och att verktyget 

ger önskat resultat.  

I företagets fall används 5 stycken detaljer för provrundan. Provrundans mål är att kunna 
säkerställa att detaljer tas fram med rätt mått och toleranser. Under provrundan mäts 
detaljerna och upplägget justeras tills godkända mått och toleranser uppnås. Upplägget 
dokumenteras och instruktioner tas fram. Därefter körs en produktionsrunda för att 
kontrollera att ett acceptabelt utfallet uppnås. Här görs mätningar och justeringar återigen, 
tills utfallet blir godkänt. Upplägget dokumenteras igen och ytterligare instruktioner skapas. 
När utfallet är godkänt färdigställs PPAP dokumentet. Part Submission Warant (PSW), i 
stora drag en summering av PPAP, signeras och skickas till kund. Slutligen sammanställs 
alla instruktioner som tillverkningsinstruktioner, ställinstruktioner och 
kontrollinstruktioner och skickas vidare till tillverkning tillsammans med verktyg, fixturer 
och tillverkningsorder. Dessa underlag används vid tillverkning av Z-Order. 

Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 3. 

 

Bild 8: Kvalitetsberedning 

 

5.1.4 Huvudprocess 3 - Inköp, logistik och planering 

 
H3 processen omfattar 3 delprocesser som ska förse inköp av material och tjänster, 
planering av tillverkningsprocessen och logistik. 
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Inköp 
Målet med inköp är att se till att material och tjänster finns tillgängliga för produktion.  

Inköpsprocessen är definierad som en huvudprocess men fungerar i verkligheten mer som 
en stödprocess då den har som funktion att förse att resterande huvudprocesser fungerar. 
Inköpsflödet sker parallellt med andra huvudprocesser och ska även närvara i vissa steg 
såsom kontraktsgenomgång, ordergenomgång samt när en kundorder skapas. 

Inköpsflödet börjar då ett inköpsbehov uppstår, oftast parallellt med att en 
tillverkningsorder skapas. Inköpsavdelningen kontrollerar då om material finns på lager 
eller om tjänster som måste ske externt som till exempel ytbehandling, behöver köpas in. 
Som stöd till detta används MPS systemet Monitor, där tillgänglighet av inköpsbehoven 
finns. Inköpsavdelningen söker då efter leverantörer som kan uppfylla inköpsbehovet. 
Oftast utgår företaget från en lista på leverantörer som företaget tidigare haft kontakt med. 
Då ingen av de listade leverantörerna uppfyller inköpsbehoven behöver en ny leverantör 
hittas. Därefter skickas en offertbegäran till de leverantörer som passar för inköpsbehoven. 
Utifrån de offerter som företaget erbjuds, väljs en leverantör baserat på pris och 
leveranstid. Underlag från offerten sparas ner i Monitor och en inköpsorder skapas och 
skickas. När ett ordererkännande från leverantör kommer in till företaget granskas den, för 
att kontrollera att leveranstiden och priset stämmer. I detta skede kan Inköpsavdelningen 
välja att tacka nej eller ja till leveransen. Vid ett nej kan en ny offert begäras eller en annan 
leverantör väljas. Vid ett ja inväntas leverans. 

Logistik 
Målet med logistik är att hantera de logistiska uppgifterna på företaget och därmed hantera 
in- och utleveranser samt att ta hand om lagerhållningen. 

Logistisksprocessen hänger ihop med inköpsprocessen. Dess huvuduppgift är att hantera 
utleverans av varor till företagets kunder och underleverantörer och inleverans av inköpta 
varor samt behandlade produkter från underleverantörer. Logistiksavdelningen ser även 
till att det inlevererade materialet distribueras till rätt avdelning på lagret.  

Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 6. 

 

Bild 9: Inköp och logisitk 
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Planering 
Målet med planeringen är att planera samtliga ordrar för tillverkning samt att skapa 
tillverkningsorder för dessa.  

Planeringsflödet startar då en kundorder är sammanställd under H1 steg 2. Baserat på 
kundordern utförs en grovplanering av tillverkningsprocessen. Ett ungefärligt datum för 
start och slut av produktion tas fram baserat på resursernas kapacitet.  Därefter behöver 
en tillverkningsorder skapas. Denna order sammanställer all information som behövs för 
tillverkning såsom vad det är för artikel som skall tillverkas, när tillverkningen ska börja 
och när den ska vara färdig samt vilka operationer som behöver genomföras. När t-ordern 
skapas märks också om material och tjänster måste köpas in. När tillverkningsordern är 
sammanställd skickas den vidare till produktion samtidigt som ett ordererkännande skickas 
till kund.  

Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 4. 

 

Bild 10: Planering 

 

5.1.5 Huvudprocess 4 - Tillverkning 

 

Målet med tillverkningsprocessen är att utifrån all tidigare förberedning ta fram en färdig 

artikel som är redo för utleverans. 

Tillverkningsprocessen är den sista huvudprocessen i flödet från förfrågan till leverans. 

När en tillverkningsorder är sammanställd kan tillverkningsprocessen börja. Flödet startar 

med att finplanera tillverkningen, med bemanning, tid, och resurser, där delas operationer 

även upp i enskilda jobb som överlämnas till olika verksamhetresurser. Efter det kan 

framställningen av detaljen börja. Verktyg behöver inte tas fram i tillverkning av Z-Order, 

eftersom de är redan befintliga eller framtagna under kvalitetsberedningen för X-order. 

Detta gäller även för en befintlig serieartikel med existerande verktyg, K-Order. Vid 

tillverkning av prototyper måste dock verktyg tas fram. Då prototyper inte behöver ha 

höga toleranser, eller kräver inga toleranser alls kan dessa tas fram utan någon 

kvalitetsberedning, detta gäller även K-Order utan befintliga verktyg.  

Då verktyg är framtagna behöver även ämnen tas fram innan de formas. Med det menas 

att korrekt storlek och form på det plåtmaterialet som sedan ska pressas tas fram, genom 
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2D laserskärning. Dessa formas sedan via pressning eller bockning i kantpress. Företaget 

kan använda sig utav olika presstekniker utifrån vad som passar bäst.  

De kan kallforma plåtdetaljerna i hydrauliska pressar, där verktyget formar plåten efter den 

konstruktion som tagits fram.  

De kan även forma plåtarna via presshärdning som är en form av varmpressning där 

plåtarna först värms upp, pressas i ett slag och sedan hastigt kyls ned. Denna metod är 

lämplig för fordonsdetaljer som kräver högre hållfasthet. 

De kan även tillverka dubbelkrökta plåtdetaljer via Flexformning. Denna metod lämpar sig 

bra till prototyp och serietillverkning i lägre volym då stora, komplexa detaljer ska formas. 

Den är kostnadseffektiv då endast en verktygshalva behöver tas fram. 

Efter det måste ämnen bearbetas, där bitar av detaljen potentiellt avlägsnas och/eller hål 

borras. I vissa fall måste bitarna monteras ihop. Därefter ytbehandlas artiklarna via 

putsning, slipning och lackering. Potentiella ytbehandlingar utförs externt utav 

underleverantörer. Innan delarna packas och levereras ut utförs en kontrollmätning av 

första och sista detaljen. Om det upptäcks att utfallet variera för mycket justeringar av 

tillverkningsprocessen göras och detaljerna tillverkas om. Slutligen måste delarna packas 

innan de skickas vidare till utleverans som logistik tar hand om.      

Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 5. 

 

Bild 11: Produktionsprocessen 

 

Verktygsframtagning 

Målet med verktygsframtagningsprocessen är att tillverka ett fungerande pressverktyg som 

klarar av forma detaljen enligt de fastställda kundkraven. 

När ett behov av ett nytt verktyg uppstår ska konstruktionsavdelningen se till att verktyget 

realiseras. Verktyget konstrueras med hjälp av ett CAD program, i företagets fall används 

program såsom: SolidWorks, Catia v5, Tebis och AutoForm. En simulering utförs för att 

kontrollera att verktyget presterar som förväntat baserat på de specifikationer som har 

tillhandahållits. Därefter sker en produktionsteknisk genomgång där potentiella 

verktygsförbättringar och ändringar diskuteras och föreslås av produktionsavdelningen.  

Efter genomgången köper konstruktionsavdelningen in material som verktyget skall 

tillverkas utav. När materialet är inlevererat tillverkas verktyget i företagts fräsmaskiner. 

Slutligen monteras verktyget ihop till ett färdigt verktyg. Produktionsavdelningen testar 

och godkänner sedan verktyget.  
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Nedan illustreras flödet av den ovan nämnda processen. För tydligare bild se Bilaga 5. 

Bild 12: Verktygsframtagning 

 

 

5.2 Vilka problemområden och avvikelser kan identifieras i 
flödet? 
 
För att besvara studiens andra frågeställning “Vilka problemområden och avvikelser kan 
identifieras i flödet?” har analyser av företagets processer gjorts via en kombination av 
intervjuer och flödesanalyser samt observationer från möten och vistelse i produktion som 
nämndes i tidigare kapitel. Följande avvikelser och problemområden har identifierats: 

Kontraktsgenomgång 

Under kontraktsgenomgången ska aspekter som är viktiga för artikelns beredning 

diskuteras. Alla berörda avdelningar som det är tänkt ska närvara under 

kontraktsgenomgången för X-Artiklar gör inte det och under mötet hålls inte den kvalitet 

som skulle behövas. Detta gör att företaget accepterar många jobb utan att granska dem 

fullständigt vilket kan resultera i att problem uppstår senare i flödet. De dokument och 

beredningar som senare ska skapas kan då ha en bristande grund. 

Otydliga ansvarsgränser för marknadsavdelningen 

Säljarna på marknadsavdelningen är ansvariga för den artikel de accepterar. Då problem 

uppstår senare i flödet måste ansvarig säljare konstant träda in och åtgärda dessa. Säljare 

spenderar därför en hel del tid i H1 steg 2, kundorder-processen men också även i H2, 

kvalitetsberedning. Detta gör att de sedan får mindre tid i H1 steg 1. De har då mindre tid 

att ägna sig åt vad man kanske normalt sätt skulle säga att en marknadsavdelning ska arbeta 

med. 

I nuläget utförs kvalitetsberedningen i huvudsak av Produktionsteknik men det är marknad 
som står som ansvarig för processen. Därför behöver marknad ständigt låna resurser från 
produktionsteknik för att processen ska utföras. 

Förkalkyl 

När en förkalkyl sammanställs inför en offert, görs detta enbart av marknadsavdelningen. 

De siffror som används baseras emellanåt på säljaren gissningar och tidigare erfarenheter. 

Det kan orsaka att det offererade priset inte stämmer överens med tillverkningspriset för 

företaget.   
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Ordergenomgång  
Ordergenomgången är ett viktigt steg där alla avdelningar berörda av huvudprocesserna 
ska medverka. Under ordergenomgången gås gemensamt alla förutsättningar och 
begränsningar igenom som finns för att företaget ska kunna uppnå de krav som kunden 
har ställt på företaget. Den här aktiviteten sker väldigt sällan. När ordergenomgången väl 
sker så gör den det i ett alldeles för sent skede, då ett flertal aktiviteter redan har påbörjats. 
Risken med detta är att det upptäcks senare, när arbetet redan har börjat, att de 
kundunderlagen och ritningar som används är ofullständiga eller att detaljen inte går att 
tillverka överhuvudtaget med de förutsättningar som företaget har.  

Provrundan  
Under provrundan körs 5 artiklar normalt sätt, för alla typer av detaljer. Vid vissa tillfällen 
räcker detta inte till för att uppnå godkända mått och toleranser. I och med detta kan den 
behöva upprepas ett flertal gånger och nya ämnen behöver tas fram igen, vilket saktar ner 
processen. 

Urskilja på serie och prototyp 
Ett problem som ständigt återkommer i verksamheten är skillnaden på tillverkningssätt 
som härrör prototyp- respektive serieflödet. Eftersom båda processerna sker under samma 
tak kan fel inträffa där vissa arbetsmoments blandas ihop. Att hitta och åtgärda sådana 
misstag är väldigt tidskrävande och dyrt. 

Lagerhållning av färdiganvända verktyg 

Ett problem som uppstår är att vid vissa tillfällen är kunder osäkra på om de vill beställa 

flera artiklar. Detta medför att färdiganvända verktyg blir kvarliggande på lager. Dessa 

verktyg skapar inte längre något värde för företaget då de inte används. Fastän Jobro får 

betalt för lagerhållning av verktyget tar det upp värdefullt, begränsat utrymme på lager. 

Verktygskonstruktion 

Konstruktionsavdelningen saknar ett tydligt arbetssätt på hur de ska jobba. De har för 

tillfället en checklista på 154 punkter som ska vägleda hur arbetsgången ska gå till. Denna 

anses inte vara realistisk att följa och kan leda till att medarbetarna inte kan genomföra 

arbetet på ett standardiserat sätt, utan istället genomför det efter egna rutiner och 

erfarenhet.  

Det visar sig även att underlagen som kommer in till konstruktion inte alltid är fullständiga. 

Det kan vara så att mått och toleranser på ritningar saknas eller att tekniska specifikationer 

inte är kompletta. 

Verktygs godkännande och överlämning 
Ett problem som uppstår är då verktyget är klart och ska lämnas över till 
kvalitetsberedningen. Produktionsavdelningen måste då utföra ett test för att kunna 
godkänna verktyget, innan det lämnas vidare. Här sker en kommunikationsmiss där 
väsentlig personal inte blir tillkallad till testet. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

Genom analys med resultat på uppsatsens formulerade frågeställningar har företagets flöde 
kartlagds och presenterats, med brister identifierade. Med detta som grund har 
åtgärdsförslag tagits fram där de identifierade bristerna varit centrala. Åtgärdsförslagen är 
sedan utformade från intervjuer och teori samt information som uppfattats under möten.  

6.1 Åtgärdsförslag  
 
Här presenteras förbättringsförslag till de problem som identifierats i flödet. 

Kontraktsgenomgång 

En grundorsak till att kontraktsgenomgången för X-Artiklar inte fungerar som den ska är 

tidsbrist och ofullständiga förberedelser inför mötet. För att korta ner på tiden som ett 

sådant möte tar skulle all personal som ska deltaga i mötet bli informerade om mötets 

innehåll. Därför är det lämpligt att implementera en förberedande aktivitet innan 

kontraktsgenomgången så att mötets deltagare i förväg kan läsa på om artikelns 

specifikationer. Under denna aktivitet skulle information om ordern skickas till berörda 

deltagare för granskning inför mötet, förslagsvis som en inbjudan via företagets mail där 

den inbjudna ska kunna konfirmera att den har tagit åt sig informationen och kan delta på 

mötet. Detta skulle göra att mötet till en större sannolikhet sker då en sådan bekräftelse 

skapar en effekt som gör att de inbjudna känner sig bundna att närvara på mötet. 

Otydliga ansvarsgränser för marknadsavdelningen 

Marknadsavdelningen äger hela H1 och H2 processen. En processägare ansvarar för att 

utforma strategier för processen som motsvarar organisationens övergripande strategi. 

Därför är det fördelaktigt att en processägare arbetar mycket nära med processen och har 

god förståelse för hur denna går till. Om inte det är fallet kan en risk finnas att arbetssättet 

i processen utformas och utförs på ett bristande sätt. [3] 

Därför är det lämpligt att marknadsavdelningen släpper ansvaret tidigt i H1 steg 2 

processen, med fördel efter att ordergenomgången sker. Detta skulle innebära att 

marknadsavdelningen får mer tid att arbeta närmare med aktiviteterna i H1, steg 1 

processen. Därefter skulle en avdelning som arbetar närmare med aktiviteter som beskrivs 

i H1 steg 2 ta över aktiviteterna. Förslagsvis planeringsavdelningen som redan utför flertal 

aktiviteter i H1, steg 2 processen. Detta skulle underlätta skapandet av tillverkningsordern, 

som planering bereder, då den skulle kunna påbörjas i ett tidigare skede.   

Förkalkyl 

För att säkerhetsställa att offerten skickas till kund med priser som motsvarar 

tillverkningskostnaden, bör inköpsavdelningen utföra förkalkylen (eller åtminstone närvara 

när förkalkylen skapas) då de har bättre vetskap om priser på varor och tjänster som måste 

köpas in.  
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Ordergenomgång  

De problem som vi identifierade med ordergenomgången är: att den sällan sker och när 

det väl gör det, så sker den för sent. 

Vi anser därför att först och främst måste ordergenomgången inträffa, där diskussion ska 

äga rum kring angreppssätten på detaljens realisering och om företaget ens klarar av att 

tillverka artikeln. Här kan potentiella fel åtgärdas såsom bristande underlag och ritningar. 

Sedan anser vi att ordergenomgången bör ske i ett tidigare skede, förslagsvis direkt efter 

att kundordern mottas. Detta skulle förebygga att misstag slinker genom för att sedan bli 

upphittade vid ett senare tillfälle. Tillexempel att mått saknas på ritningar när detaljen har 

nått produktions stadium. Att alla avdelningar medverkar och kommer gemensamt överens 

om hur detaljen ska tillverkas i ett tidigt skede, kan minimera kommunikationsmissar 

mellan avdelningar senare.  

Provrundan  
Företaget producerar ett stort antal olika detaljer som varierar i storlek och kostnad. 
Visserligen är det självklart att det inte är rimligt att öka antalet artiklar för provrundan då 
det handlar om väldigt stora och kostsamma detaljer. Därför bör antalet anpassas både 
efter behovet och detaljens karaktär. Där mindre detaljer ska köras i ett större antal under 
provrundan och antalet stora detaljer som körs skulle kunna minska. Till följd skall 
estimeringen av antalet som behövs, göras under kontraktsgenomgången om det inte redan 
är specificerat i avtalet. 

Urskilja på serie och prototyp 
Samma utrustning och maskiner används för tillverkning av serieartiklar och prototyper 
samt att samma personal utför arbetet. Därför kan en av orsakerna till varför man inte 
urskiljer tillverkningssättet av serie och prototyp bero på att operatören är fortfarande 
insatt i prototyptillverkningen och vid vissa moment blandar ihop arbetssätten. När ett 
antal prototypartiklar ska tillverkas, följt av en serieartikel kan misstag förekomma. Det 
kan också bero på otillräcklig upplärning där nya anställda inte har blivit fullt 
underrättade om hur en serieartikel respektive prototyp ska tillverkas.  
 
För att åtgärda problemet bör en tydligare separation av dessa processer ske. I dagsläget 
är det inte möjligt för företaget att anskaffa flera maskiner för att separera tillverkningen. 
Däremot skulle personalen kunna uppdelas i två grupper, där en grupp utför 
tillverkningen av serier och en annan grupp framställer prototyper. På så sätt kommer 
varje grupp veta exakt vad det är för artikel de ska tillverka och hur arbetat ska utföras. 
Sedan måste en bättre upplärning ske, där det ska framstå tydligt hur arbetsgången ska se 
ut för serieartiklar respektive prototyper. I dagsläget är underlagen för serieartiklar väldigt 
tydligt markerade, dock är det kanske inte all personal som förstår vikten av dessa.  
 
Lagerhållning av färdiganvända verktyg 
För att företaget ska kunna hantera färdiganvända verktyg på ett bättre sätt borde det 
framstå tydligt vad som ska ske när dessa inte längre används. Under 
kontraktsgenomgången skulle företaget kunna diskutera hur länge verktyget ska lagerhållas. 
För att sedan ha med lagerhållningstiden i offerten. Ett arbetssätt skulle kunna införas där 
inaktiva verktyg som fortfarande inte får kasseras omflyttas till andra delar av lagret, för att 
skapa utrymme. 
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Verktygskonstruktion 

Konstruktionsavdelningens checklista på 154 punkter är alldeles för lång. Att gå igenom 

samtliga punkter i denna checklista är inte effektivt då det tar orealistiskt lång tid. För att 

underlätta konstruktionsavdelningens arbetsgång borde därför konstruktionsavdelningen 

se över och utvärdera denna checklista. Den skulle kunna uppdateras genom att de mest 

väsentliga delarna omformuleras och överflödiga punkter tas bort. 

Orsaken till att bristande underlag skickas vidare till konstruktionsavdelningen härstammar 

utifrån att ordergenomgången sällan sker. Som det nämndes tidigare, kan sådana misstag 

upptäckas tidig i processen och åtgärdas.   

Verktygs godkännande och överlämning 
När ett verktyg ska godkännas och verktygstestet utförs bör personal från 
kvalitetsberedningen och produktionsteknik, samt en konstruktör och montör delta. 
Denna personal blir näst intill aldrig tillkallad. En konsekvens utav detta är att testet kan 
utföras på ett felaktigt sätt, detta kan medföra att detaljen pressas fel eller i värsta fall att 
verktyget går sönder. När ett sådant problem uppstår måste värdefull tid läggas ner på 
åtgärder. Om relevant personal, som har god kännedom om hur verktyget skall användas, 
är med från början kan problem upptäckas och korrigeras innan de sker. 

Istället för att invänta en kallelse till verktygstesten borde avdelningen som ansvarar för 

verktyget, konstruktionsteknik, “ta tag i det”. Förslagsvis skulle konstruktionsteknik kunna 

boka in verktygstester hos planeringen, då de har bäst kännedom om när maskiner och 

personal är tillgängliga. På så viss blir all relevant personal underrättad om när test ska äga 

rum och verktygstestet interfererar inte med tillverkningsprocesserna. 

 

6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
 
Teorierna och metoderna i den här uppsatsen är baserade på det som är beskrivet i de 
böcker som har använts och kan anses som trovärdiga, då dessa är skrivna av högt ansedda 
personer i sina områden och är dessutom granskade. Det som stärker reliabiliteten av 
teorierna ytterligare är att dessa är beskrivna på ett snarlikt sätt mellan böckerna som 
användes. Då befintliga och beprövade metoder användes, som flera författare har nämnt 
i sin litteratur, stärker det validiteten i arbetet. 

När det kommer till intervjuer så kan dessa anses som högt trovärdiga, då personerna som 
intervjuades är involverade i de berörda processerna och utför dessa dagligen. Dock var 
det fortfarande viktigt att vara kritisk till den informationen som framkom under 
intervjuerna. Detta på grund av att olika människor kan uppleva samma situation på olika 
sätt. Verklighetsbilden som fås från en respondent blir då fortfarande korrekt men vinklad 
utifrån personens synhåll. Därför har flera personer från samma avdelning intervjuats för 
att få en så neutral och korrekt verklighetsbild som möjligt. Det märktes även att 
respondenterna tenderade att inte förtala sin avdelning alltför mycket. Vilket i sin tur kan 
ha påverkat reliabiliteten av åtgärdsförslagen, då vissa brister kanske inte framkommit. 
Däremot har vissa problemområden utpekats av flera avdelningar vilket stärker 
reliabiliteten att dessa problem är verkliga och återfinns i verksamheten. Företagets 
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dokument som användes för dokumentstudierna anses av studenterna att ha varierande 
grad av reliabilitet. Då ett antal dokument var föråldrade och arbetssättet som beskrevs i 
somliga dokument utfördes, som framgick under intervjuer, på ett annorlunda sätt.   

Reliabilitet i arbetet är överlag god för frågeställning 1 då flera källor, som dokument, 
möten, observationer och intervjuer med flera respondenter inom en process, kunde 
användas för att kartlägga företagets verksamhet. Detta gav en möjlighet att granska dessa 
mot varandra och kontrollera reliabiliteten över dessa. Där reliabiliteten kan vara bristfällig 
är under frågeställning 2, då alla brister i flödet kanske inte har framkommit fullständigt. 
Dock har flera respondenter pekat på samma problemområden, detta stärker reliabiliteten 
av att problem existerar just där. 
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7 Slutsatser 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
 
För att kunna genomföra ett förbättringsarbete måste först och främst kännedom om vart 
förbättringsarbetet ska utföras finnas. När helhetsbilden är otydlig kan åtgärder för ett 
lokalt problem vidtas utan att ta hänsyn till helheten, vilket i sin tur kan skapa problem i 
andra delar av flödet. 

Genom att utföra kartläggningen av företagets verksamhetssystem har en klar bild över 
deras huvudprocesser och processernas innehåll erhållits, från förfrågan till leverans. 
Arbetet har resulterat i ett flödesschema som svarar på uppsatsens första frågeställning 
“Hur ser flödet för företagets huvudprocesser ut, från kundförfrågan till leverans?” Vi 
anser att det framtagna flödesschemat överensstämmer med hur företaget utför sitt arbete. 

Kartläggning av företagets processer möjliggör identifieringen problemområden där 
förbättringar behövs. I och med detta kunde uppsatsen andra frågeställning “Vilka 
problemområden och avvikelser kan identifieras i flödet?” besvaras.  

Slutsatsen som framstod utifrån problemanalysen är att roten till de vanligaste 
förekommande problemen är: bristande kommunikation, otydliga arbetssätt och otydlig 
ansvarsfördelning. Dessa härstammar till stor del från att kontraktsgenomgången och 
ordergenomgången negligeras. Vi anser att många av de identifierade problemen redan 
skulle kunna upptäckas och åtgärdas under dessa aktiviteter. Som rekommendation till 
företaget, bör deras fokus ligga på att åtgärda och se till att dessa aktiviteter utförs, först. 

 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
 
Nästa steg för företaget anser vi är att undersöka möjligheterna att implementera 
åtgärdsförslag, det vill säga åtgärda de problem som har identifierats i flödet. De kan välja 
bland de problem som de bedömer vara realiserbara att åtgärda. Det kartlagda 
flödesschemat som har tagits fram kan fungera väl som grund för förbättringsarbete av 
verksamheten då det ger en helhetsbild av hur företaget arbetar. Flödesschemat kan sedan 
modifieras utifrån önskade ändringar.  

Generellt borde företaget kolla över samtliga gränssnitt mellan processerna. De Sipoc 
dokument som företaget har behöver uppdateras och kopplas till flödesschemat. På så sätt 
säkerhetsställs att processerna utförs på ett korrekt sätt och att utgående och ingående 
viktiga data, resurser och material inte uteblir. Efter det kan en fördjupning i processernas 
aktiviteter göras där arbetssättet för varje aktivitet ses över. Här kan föråldrade arbetssätt 
uppdateras och optimeras samt förtydligas där det behövs. Checklistor för att 
säkerhetsställa att aktiviteter utför på ett korrekt sätt skulle kunna implementeras för flera 
aktiviteter. 



Referenser 

31 

8 Referenser 
 
Kapitlet ger detaljerad information, i listform, om referenser använda i studien. 

Böcker: 

[1] L. Abrahamsson et al., Industriell ekonomi och organisering. Polen: Interak, 2016 

[2] G. Persson, Processer. Stockholm: Tryckeri Elanders, 2005 

[3] A. Ljungberg, E. Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2012 

[4] L. Sörqvist, Ständiga förbättringar. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2004 

[5] L. Sörqvist, Kvalitetsbristkostnader, Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2001 

[6] R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2011 

[7] B. Tonnquist, Projektledning. 6 uppl. Riga: Livonia Print, 2016 

[8] Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, Advanced 
Product Quality Planning (APQP) And Control Plan. 2 uppl., 2008 

[9] DaimerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 
Production Part Aproval Process (PPAP). 4 uppl., 2006 

 

Webbsidor: 

[8] ”Kvalitativ metod”, Nationalencyklopedin, [Online] Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod    

[Hämtad: 20 april, 2019] 

[9] ”Statisk analys”, Stockholms Universitet, [Online] Tillgänglig: 
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/mt4001-1.412540 [Hämtad: 20 april, 2019] 

 

 

 

 

 



Bilagor 

32 

9 Bilagor 
 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 
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Bilaga 1 Förfrågan till offert 
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Bilaga 2 Orderhantering 
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Bilaga 3 Kvalitetsberedning 
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Bilaga 4 Planering  
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Bilaga 5 Produktion 
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Bilaga 6 Inköp och logistik 

 



Bilagor 

39 

Bilaga 7 Verktygsframtagning 
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Bilaga 8 Fullständig flödesschema 
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Bilaga 9 Intervjuer 
 

Syfte med intervjuerna har varit: 
 
Att kartlägga aktiviteterna under processen och placera dessa i logisk ordning. 
Kartlägga hur processen kopplas till andra processer. 
Identifiera processägare. 
Identifiera problemområden i flödet. 

Följande intervjufrågor har sammanställts:   
 
Hur ser tillvägagångssättet från att du får en uppgift tills du lämnar den vidare?   
Vilka aktiviteter ingår i processen och i vilken ordning kommer dessa?  
Vilka områden ansvarar du/din avdelning för? 
Hur/vart kopplas processen till andra processer? 
Vad fungerar bra/mindre bra med dagens arbetssätt? 
Hur skulle du vilja ha det för att underlätta/förbättra ditt arbete? 

Sammanlagt resulterade kartläggningen i 11 intervjuer med 13 personer 

Intervju 1 H1; med marknadschef och 2 säljare.  
Intervju 2 H4; med produktionschef. 
Intervju 3 H2; med 2 arbetare från produktionsteknik som ligger under avdelningen 
Quality and Environment.  
Intervju 4 H3; med logistikchef  
Intervju 5 H3; med inköpschef  
Intervju 6 H3; med planeringschef och planerare  
Intervju 7 konstruktionsteknik; med konstruktionschef  
Intervju 8 H1; med säljare från marknadsavdelningen 
Intervju 9; med konsult som utför förbättringsarbete på företaget 
Intervju 10; med logistikchef 
Intervju 11; med säljare från marknadsavdelningen 


