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I 

 

Abstract 

Aero Materiel is a wholesale company with 20 employees in Jönköping. The aim 
of the thesis was to describe and improve the processes at Aero Materiel. 

We did a benchmarking at Children's Clinic at the County Hospital in Jönköping, 
which in 2009 received the Swedish Quality Award. For more data to the analysis 
a literature review about different theories of process orientation was conducted. 

The problems we identified are that the company had too many processes and 
those were not structured to take advantage of process orientation. Aero Materiel 
has ten core processes defined where only a few are customer oriented. The pro-
cesses are also listed by each department and not a single one goes through two or 
more departments. 

Our conclusion is that the company should have two main processes to make it 
more manageable. These are "Delivery of standard components" and "Delivery of 
customized components”. The new core processes cuts right through the organization 
and follow the flow more naturally. We recommend that the company establishes 
process owners for each core process. If Aero Materiel implements our recom-
mendations, we believe that the company will become more process oriented, 
which in turn makes the company better prepared for continued growth and im-
prove the ability to improve quality and reduce costs.



 

II 

 

Sammanfattning 

Aero Materiel är ett grossistföretag beläget i Jönköping med inriktning på låsele-
ment och har 20 anställda. Syftet med examensarbetet var att beskriva och för-
bättra processerna på Aero Materiel. 

En benchmarking genomfördes på barnkliniken på länssjukhuset i Jönköping som 
2009 fick utmärkelse Svensk Kvalitet. För mer underlag till analysen har även en 
litteraturstudie gjorts där flera olika teorier om processorientering har studerats. 

Problemen vi identifierade var att företaget hade för många processer och de var 
inte strukturerade att dra nytta av processorienteringsfördelar. Aero Materiel har 
tio huvudprocesser definierade där endast ett fåtal är kundorienterade. Processer-
na är även uppdelade efter respektive avdelning och inte en enda går igenom två 
eller fler avdelningar. 

Vår slutsats är att företaget bör ha två huvudprocesser för att göra det mer han-
terbart. Dessa är ”leverans av standardkomponenter” och ”leverans av anpassade komponen-
ter”. De nya huvudprocesserna går rakt igenom organisationen och följer flödet 
mer naturligt. Vi rekommenderar att företaget utser processägare för respektive 
huvudprocess. Om Aero Materiel genomför våra rekommendationer tror vi att 
företaget blir mer processorienterat, vilket i sin tur gör företaget bättre förberett 
för fortsatt tillväxt och ökad förmåga att höja kvaliteten och minska kostnader. 
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1 Inledning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Tekniska högskolan i Jönköping. I det 
inledande kapitlet presenteras bakgrund, frågeställningar, avgränsningar och slutligen beskrivs 
rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Att företag bör vara processorienterade uppmärksammades enligt Becker (2003) 
av Nordsieck redan under 1930-talet och under andra hälften av 1900-talet lanse-
rades flera olika förbättringsprogram där processer var ett huvudtema. Trots detta 
har många företag ofta valt att optimera funktioner istället för flödet. (Becker, 
2003). 

Ett företag kan betraktas utifrån ett processorienterat perspektiv. Det har också 
blivit allt viktigare för många företag att ha en väl genomarbetad processbeskriv-
ning som stöd i deras verksamhet. Ofta skiljs det mellan den eller de processer 
som generar kundvärde och de processer som fyller andra syften. 

För att kartlägga och analysera ett företags processer kan ett så kallat funktionsflö-
desschema användas. Med hjälp av den av funktionsflödesschemat ges en god 
överblick på vilka aktiviteter som finns och i vilken ordning de utförs. Detta 
schema är användbart till exempel för att få en bättre uppfattning om hur många 
och vilka avdelningar som är inblandade i en process. (Jonsson, Mattsson, 2005). 

För att utveckla och förbättra processerna krävs förståelse för sammanhanget mel-
lan aktiviteterna. Ju högre förståelse för sammanhanget, desto lättare är det att 
förbättra processerna. En del processer kan vara väldigt svåra att undersöka och 
följa i alla led men de flesta processer kan förbättras genom att försöka närma sig 
dem. När de anställda inte har insikt i processerna så är det svårt att veta om före-
taget gör rätt arbete eller inte.( Slack, N. Lewis, M. 2008). 

1.1.1 Företagsbakgrund 

Aero Materiel startade sin verksamhet under slutet av 1920-talet och var inriktade 
mot flygning, de grundade bland annat en privatflygskola. Därefter har förtaget 
vidareutvecklat sin verksamhet och under 1940 till 1960-talet växte företaget inom 
hydraulik och elektromekanik. Under 1980-talet skede sedan en specialisering mot 
lås av flera olika slag. Idag är specialiseringen att erbjuda allt för komponenterna 
under luckor, till exempel lås, fästelement och gasdämpare. En annan förändring 
av företaget är att den egna tillverkningen har minskat kraftigt genom åren och 
företaget är idag nästan ett renodlat grossistföretag.  
 
Företaget har ungefär 20 anställda i Jönköping, där huvuddelen av verksamheten 
är förlagd. Från Jönköping säljer företaget mot hela världen. Aero Materiel har 
även öppnat eget försäljningskontor i Finland och ett lager i Kina. Företaget pla-
nerar för expansion i Kina genom att utöver lagret även öppna ett försäljnings-
kontor. Aero Materiel har målsättningen att växa med fler anställda, högre omsätt-
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ning och större marknadsandelar. Samtidigt pågår en större generationsväxling på 
kontoret i Jönköping där många förväntas gå i pension inom ett par år vilket inne-
bär flera nyanställningar. Företaget hyser en oro över hur företagskulturen och 
kunskapen om hur arbetet utföras kan förloras under generationsväxlingen. Ett 
problem till det är att den nuvarande dokumentationen, från 2004, upplevs som 
att den inte överensstämmer med hur det faktiska arbetet går till. 
 
Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och detta ställer även krav på att företaget 
är kundorienterat och arbetar kontinuerligt med att förbättra sina processer och 
arbetar med att höja kvaliteten. Med detta som bakgrund vill företaget nu få en 
bättre kartläggning av sina processer och förbättringsmål att sträva emot. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Rapportens syfte är att ge Aero Materiel kunskap om hur deras processer ser ut i 
dagsläget och inom vilka områden som processerna kan förbättras.  

Frågeställningar: 

1. Vilka är huvudprocesserna hos Aero Materiel? 

2. Vilka förbättringsåtgärder kan företaget vidta? 

 

1.3 Avgränsningar 

I en överenskommelse mellan författarna och Aero Materiel har arbetet avgränsats 
till processen mellan inkommen order och fram till dess att produkten är redo för 
leverans. Rapporten kommer endast att omfatta verksamheten i Jönköping och 
inte verksamheterna i Finland eller Kina. För att begränsa projektets omfattning 
kommer ekonomiska transaktioner, stöd- och ledningsprocesser inte att tas med. 
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1.4 Disposition 

Detta avsnitt avslutar första kapitlet som har förklarat bakgrunden och syftet med 
rapporten. I kapitel två följer sedan den teoretiska bakgrunden som ligger till 
grund för efterföljande diskussion och slutsatser. Teoriavsnittet är uppbyggd uti-
från att först förklara olika begrepp, därefter följer ett antal modeller och teorier 
som bygger på processorientering. Sista avsnittet på teorin tar upp kritik av pro-
cessorientering. I kapitel 3 behandlas metod och genomförande. Här beskrivs hur 
författarna praktiskt har genomfört projektet och med kort förklaring till varför 
dessa metoder har valts. Kapitel fyra innehåller en nulägesbeskrivning av Aero 
Materiels organisation och produkter samt hur företaget i nuläget hanterar avvikel-
ser och arbetar med förbättringar. En analys av nuläget och resultatet av författar-
nas undersökande arbete redovisas i kapitel fem. Kapitlet avslutas med förbätt-
ringsförslag. Under kapitel sex förs en diskussion om styrkor och svagheter med 
metoderna som författarna valt och om resultatet. Slutligen presenteras slutsatser 
och rekommendationer baserat på resultatet och diskussionerna. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren den teoretiska bakgrunden till ämnet processorientering, 
från en grundläggande definition till hur ett företag kan implementera ett processorienterat arbets-
sätt. Det finns flera olika teorier och vi tar upp ett par samt kortfattat hur ett företag har defini-
erat sina processer. Vi har även valt att ha med ett avsnitt med kritik av processorientering. 
Teorin används i övriga delar av rapporten och för att styrka våra slutsatser. 

 

2.1 Processer 

Dicander Alexandersson, m.fl. (1998) ger två definitioner på ordet process. Den 
första definitionen kallar de för den traditionella och beskriver en process som 
aktiviteter som syftar till förädla en vara eller tjänst. Den andra definitionen är de-
ras egen, där den traditionella definitionen utgör grunden, men att även samverkan 
mellan medarbetarna finns med. Processer kan delas upp med olika namn bero-
ende på vilket syfte processen fyller, till exempel försäljningsprocessen 
(Ibid.).Processernas syfte är att tillfredsställa både interna och externa kunderna. 
Kunden ses som uppdragsgivare och kan vara antingen extern eller intern. (Berg-
man & Klefsjö 2002). 

2.1.1 Huvudprocesser 

En huvudprocess är en process vars syfte är att tillfredsställa externa kunders be-
hov. Ett företag bör ha 1-3 olika huvudprocesser. (Bergman & Klefsjö 2002). Syf-
tet med att identifiera huvudprocesserna är att skapa struktur åt ledningen för att 
arbeta kundorienterat och ge en helhetsförståelse åt organisationen (Rentzhog 
1998). 

Inom litteraturen och inom olika företag finns olika uttryck för hur processer skall 
namnges. Volvo använder begreppet kärnprocess, medan Ericsson använder be-
greppet huvudprocess för samma sak. Gemensamt är att huvudprocessen är den 
översta nivån på en processkarta för företaget. Huvudprocessen syftar till att skapa 
kundvärde och kan gå igenom hela företaget eller genom delar av företaget (Di-
cander Alexandersson m.fl. 1998). 

2.1.2 Delprocesser 

En huvudprocess kan delas upp i delprocesser. Exempelvis skulle huvudprocessen 
produktutveckling kunna delas upp i delprocesserna kravspecifikation, konstrukt-
ion och framtagande av prototyper (Dicander Alexandersson m.fl. 1998). 

2.1.3 Stödprocesser 

En del processer bidrar inte till att skapa kundvärde men behövs för att få huvud-
processerna att fungera. Stödprocesserna riktar sig alltså mot de interna behoven. 
Dessa kallas stödprocesser och dit räknas till exempel rekryteringsprocessen som 
säkerställer att företaget fyller personalbehovet. (Bergman & Klefsjö 2002). 
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2.1.4 Ledningsprocesser 

Arbetet med strategisk planering och att sätta mål för organisationen benämns 
ledningsprocesser. Likt stödprocessen har ledningsprocessen interna kunder 
(Bergman & Klefsjö 2002). 

2.1.5 Kundprocess och kundstyrda orderprocesser. 

En kundorder står för en åtagande mellan kunden och företaget. Det kan till ex-
empel handla om att en kund köper en viss produkt ur företagets sortiment. När 
en order är inlagt i företagets datasystem så är det möjligt att informationen på 
order hanteras som känd data och kan används till framtida prognoser, dock så 
kan leveranstider och kvantiteten på order förändras under processens gång. 
Kundorder hanteras på olika sätt och skiljer sig från företag till företag men all-
mänt så är dess betydelse det samma. 

Det finns många grundtyper av affärsprocesser. Av alla dessa så utgör order-till-
leveransprocessen och anskaffningsprocessen de mest betydelsefulla när det gäller 
informations- och materialflödet i försörjningskedjor. De är också de mest cen-
trala grundtyperna av affärsprocesser (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.2 Processorienterad organisation 

Ett företags organisation beskrivs ofta hierarkiskt som en linjeorganisation, med 
ledningen högst upp och under de olika funktionerna. En sådan här organisation 
kallas för linjeorganisation. Fördelarna med denna organisation är bland annat 
tydliga ansvarsområden och beslutsvägar. Nackdelar med en sådan organisation är 
att det kan uppstå revirtänkande mellan avdelningarna och bristande förståelse hur 
det egna agerande påverkar flödet. Se figur 1.  

 

Figur 1 En linjeorganisation med tydlig hierarki. 
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Ett alternativ är att i stället styra företaget utifrån ett processperspektiv. Vanligen 
beskrivs då processerna horisontellt, och ofta beskrivs processerna från vänster till 
höger. Det centrala är att kundens behov definierar målet som styr processen. I 
fallet med en stödprocesser är kunden intern. Det är viktigt att se målet med pro-
cessen och att definiera början och slutet. Helhetstänkandet syftar till att minska 
problem som kan uppstå i överlämningar mellan funktioner och att den egna 
funktionen arbetar mot kundens faktiska önskningar och inte efter interna mål. Se 
figur 2. 

 

Figur 2 Exempel på en processorienterad organisation. 

 
Kundens synvinkel kan lätt glömmas bort när en avdelningschef arbetar för få sin 
avdelning att fungera och ibland står kundens önskemål i konflikt med avdel-
ningschefens. En lagerchef vill helst ha ett jämt flöde men kunden kanske bara 
handlar produkterna när det är fint väder. En sådan situation kan leda till högre 
priser för kunden eftersom varorna ligger i lager vid regn eller att varan inte finns i 
lager när kunden vill ha den(Dicander Alexandersson m.fl. 1998). 
 

2.3 Processkartläggning 

Ett hjälpmedel som används till att kartlägga och analysera ett företags affärspro-
cesser är ett funktionsflödesschema. I funktionsflödesschemat visas vilka aktivite-
ter som utförs, i vilken ordning samt vilka/vilken avdelning som utför dessa akti-
viteter. Funktionsflödesscheman kan ge företaget en bra överblick på till exempel 
vilka aktiviteter en order passera innan den levereras och även kunna se mönstret 
på hur den förflyttas mellan dessa aktiviteter. Kartläggningen ger ett mycket bra 
underlag till förbättringsarbete av företagets processer (Jonsson & Mattsson, 
2005). 
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2.4 Processledning 

När ett företag skall övergå till ett processorienterat arbetssätt behöver företaget 
även inrätta verktyg för leda verksamheten. Rentzhog (1998) listar sex stycken 
nyckelområden för att framgångsrikt leda en processorienterad organisation: 

 Gemensam vision 

 Definiera huvudprocesser 

 Organisera för processledning 

 Skapa förståelse 

 Analysera, förbättra processer 

 Att processynsättet genomsyrar hela organisationen 

Den gemensamma visionen är viktig för att de anställda skall ha en gemensam bild 
över varför det sker förändringar och visionen skall även vara stöd för att definiera 
processerna. Huvudprocesserna skall beskriva hur företaget löser kundens behov 
men även överstämma med företagets strategier och visioner. Företaget måste 
därefter ändra om organisationen där nya roller inrättas och processägare utses. 
Det sista området är att implementera processorienteringen i den dagliga verk-
samheten (Rentzhog 1998). 

 

Dicander Alexandersson, m.fl. (1998) har en annan syn på processledning. Den 
börjar med att företaget identifierar vilka olika processer som finns i organisation-
en. Tyngdpunkten vid identifieringen bör ligga på de viktigaste processerna. Und-
vik att kartlägga processerna på detaljnivå, då det är mödosamt och ger lite värde. 
Processledningen omfattar tre faser - fokusera, styra och slutligen förbättra. I den 
inledande fasen fokuserar företaget på hur processerna ser ut. Arbetet syftar till att 
identifiera brister och förbättringsmöjligheter. När kartläggning är genomförd är 
nästa fas styrningen. Under styrning är målet att skapa en stabil verksamhet där 
brister och problem elimineras tills dess att processen är stabil. Att en process är 
stabil innebär att resultatet av processen är alltid likadan, men processen behöver 
inte vara optimerad på något sätt. När processen bedöms vara stabil går det att 
höja målen och arbeta med förbättringar. För de processer som företaget vill ar-
beta med tillsätts ett par nya roller i organisationen (Dicander Alexandersson, m.fl. 
1998). 
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2.4.1 Roller i en processorienterad organisation 

Processägaren 

För starta arbetet med processerna bör en processägare tillsättas. En process kan 
gå igenom flera avdelningar och processägaren är då ansvarig för att se till helhet-
en och förbättra processen. Det viktigaste arbetet för processägaren är att skapa 
en helhetssyn och få avdelningarna att samarbeta mot samma mål. Det är upp till 
ledningen att klargöra befogenheter mellan processägaren och linjechefer. Att in-
föra processägare är det första steget mot en processorienterad organisation. Pro-
cessägare kan införas i befintlig organisation (Dicander Alexandersson, m.fl. 
1998). 

Utöver att se till att processen är effektiv och ändamålsenlig bör processägaren 
stödja personalen med att etablera processorientering i det dagliga arbetet samt 
leda arbetet med förbättringarna utav processen . Processägaren måste också ges 
befogenheter för att utföra sitt arbete (Rentzhog 1998).  

 

Processledaren 

För större organisationer kan processledare utses som har hand om det operativa 
arbetet. Processledare kan även utses om en process bryts ned i flera olika delpro-
cesser. Ett annat scenario är att samma process pågår på flera olika geografiska 
skilda orter och då kan processledaren vara ansvarig för processen på de platserna 
(Bergman & Klefsjö. 2002). 

 

Kompetensförsörjare 

När arbetet skall utföras är det kompetensförsörjarens uppgift att säkerställa att 
rätt kompetens finns på rätt plats. I en linjeorganisation är det oftast en befattning 
som får ett visst ansvar och arbetsuppgift men i den processorienterade skall före-
taget istället arbeta med roller. Kompetensförsörjaren har då möjligheten att fylla 
rollerna med personer med olika befattningar. Detta skapar möjligheter för en 
högre intern rörlighet bland anställda (Bergman & Klefsjö. 2002). 

 

Processteam 

Utvecklandet av processerna bör göras av ett team som utsetts för respektive pro-
cess. Teamen bör bestå av representanter från processens samtliga berörda funkt-
ioner och om möjligt även kunder och leverantörer. För att få ett förutsättnings-
löst synsätt kan även en person som inte är involverad i processen inkluderas. Om 
både kunder och leverantörer medverkar är det möjligt hitta gränssnittsvinster 
som gynnar alla parter. Eftersom medlemmarna i processteamen också har en an-
nan tillhörighet i den ordinarie organisationen kan det bli svårigheter att fokusera 
på processen. För att öka chanserna att lyckas bör därför teamen ges möjlighet att 
diskutera och skapa samsyn över teamets roll och syfte (Rentzhog 1998). 
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Ledningsgrupper 

I större organisationer kan det vara en fördel att tillsätta hela ledningsgrupper . 
Processledaren blir då till exempel en processledningsgrupp. Processledningen bör 
bestå av tvärfunktionella arbetsgrupper. För att leda det praktiska dagliga arbetet 
utses en arbetsledning och slutligen en resursledning som arbetar med kompe-
tensutveckling och förbättring av andra resurser i arbetsmiljön (Carlsson, m .fl. 
2005). 

2.4.2 Processmognad 

Ett företag som går från en linjeorganisation till processledning, se figur 3, passe-
rar olika steg av mognad och acceptans. För att en organisation skall bli processo-
rienterad krävs att hela verksamheten förstår och tänker i processen, det räcker 
inte med bara ledningen och nyckelpersonal. Det krävs även att en ledningsstruk-
tur införs så processorienteringen kan ledas formellt. 

 

Figur 3 Processorienteringssteg från TC Processutveckling enligt Carlsson m.fl. 

(2005). 

2.4.3 Styrning och mätning 

En vital del i processledning är att arbeta med mål och därför är det viktigt att fö-
retaget tar fram mätpunkter. Antingen kan man mäta resultatet av hela processen 
eller en del av den. Det är viktigt att måtten är enkla att mäta, men det viktigaste är 
att måtten är relevanta. Måtten bör dessutom vara kommunicerbara så att berörda 
förstår sig på dem och få till antalet för att underlätta arbetet med mätning. Mät-
ningarna skall börja innan förändringarna genomförs för att kunna avgöra om det 
är förändringarna som faktiskt har påverkat. Genom mätningen kan man dels få 
information för kvalitetssäkring men även identifiera framtida förbättringsområ-
den (Dicander Alexandersson, m.fl. 1998). 
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2.5 Förbättringsarbete 

Efter att ett företag analyserat nuläget och stabiliserat sina processer är nästa steg 
att påbörja förbättringsarbetet. Det finns två huvudspår, att kontinuerligt arbeta 
med förbättringar av processerna eller att göra stora förändringar med så kallad-
processinnovation (Rentzhog 1998). 

2.5.1 Kontinuerlig processförbättring 

Grundtanken med kontinuerliga förbättringar är att det alltid går att förbättra en 
process med små förändringar i taget (Carlsson, m .fl. 2005). Bergman och Klefsjö 
(2002) och Rentzhog (1998) menar att det är felaktigt att fokus ligger på små för-
ändringar. Det är istället ständiga förbättringar och att arbeta systematiskt som är 
det väsentliga och det kan lika väl vara en mindre justering som ett stort förbätt-
ringsprojekt. Ett mer internationellt känt ord för ständiga förbättringar är Kaizen, 
efter det japanska ordet som kan översättas till ”förändra till det bättre”(Bergman 
& Klefsjö. 2002). Flera olika förbättringsområden kan vara återkommande till ex-
empel att minska ledtiden, standardisera arbetsmoment och aktiviteter(Dicander 
Alexandersson, m.fl. 1998). 
 
En välkänd modell som används för processförbättring är Deming’s PDSA-cykel 

(Rentzhog 1998). PDSA står för de olika delarna som cykeln är uppbyggd runt, se 

figur 4. Cykeln tar sin början vid Plan som på svenska betyder planera, där planeras 

förbättringen eller testet som skall genomföras. Do betyder göra eller utföra och är då 

förändringarna genomförs i liten skala. När förändringen är genomförd är nästa del 

Study som betyder studera. Företaget studerar resultatet av förändringarna och drar 

slutsatser. Sista delen i fasen är Act, som kan översättas till att agera. Under punkten 

agera skall företaget slutligen anta förändringen eller förkasta den. När cykeln har 

körts en gång börjar den om med nytt projekt. Genom arbetet med ständiga förbätt-

ringar, som utgår från den nuvarande processen, kan kostnaderna och riskerna hållas 

nere. Nackdelen med processförbättringarna är att förbättringspotentialen blir mindre 

samt att det möjligen leder till förbättringar av en föråldrad process (Rentzhog 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act Plan 

Do Study 

Figur 4 Demings PDSA-cykel enligt Rentzhog (1998). 
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2.5.2 Processinnovation 

Som motsats till det kontinuerliga förbättringsarbetet finns processinnovation. Ett 
vanligt engelskt begrepp för processinnovation är Business Process Reengineering, 
BPR. Syftet med BPR är att göra om processen helt från grunden (Bergman & 
Klefsjö. 2002). För att utforma en helt ny process kan företaget utgå från kundens 
behov eller processens syfte, förhoppningen är att genom att bortse helt från den 
nuvarande verksamheten och organisationen kan riktigt stora förbättringar åstad-
kommas. Med exempelvis datorer finns möjligheter att arbeta på helt nya sätt men 
ofta införs nya informationssystem med gamla processer som förebild vilket inte 
leder till några större förbättringar (Rentzhog 1998). Denna form av förbättrings-
arbete lovar drastiska förbättringar men samtidigt är riskerna högre och kostna-
derna för arbetet blir högre. En studie som gjorts visade att BPR-projekt misslyck-
ades i 70-80% av fallen. Det betyder visserligen att 20 % av projekten lyckades 
och uppnådde drastiska förbättringar (Bergman & Klefsjö. 2002). 

En del av kritiken mot BPR ligger i att det som ser bra ut på pappret är svårt att 
genomföra i praktiken, orsakerna tillskrivs bland annat motstånd i organisationen 
och för lite stöd av ledningen. En av männen bakom processinnovationen var 
enligt Cheshire och Warrington (2011) Hammer som medgav att BPR skrevs uti-
från hans ingenjörsbakgrund och att han då bortsåg från den mänskliga aspekten 
(Cheshire & Warrington. 2011). Annan kritik mot processinnovation är när de-
signarbetet börjar med ett tomt papper tas ingen hänsyn tas till gamla lösningar 
vilket innebär en risk för att åtgärdade problem återkommer (Rentzhog 1998). 

2.5.3 Val av förbättringsstrategi 

Att välja mellan ständiga förbättringar eller göra stora förbättringar behöver inte 
var ett val där det ena alternativet utesluter det andra. Rentzhog (1998) menar att 
ständiga förbättringar ibland kan leda till stora förbättringar och att samtidigt stora 
förbättringar inte betyder att förbättringsarbetet kan avslutas efteråt. Istället kan 
strategierna betraktats som två olika tekniker som kan användas i olika situationer, 
det är fortfarande viktigt att hålla isär strategierna eftersom de har olika påverkan 
och förfarande. Viktigast av allt är att fokusera på processerna och ha för avsikt att 
förbättra dem (Rentzhog 1998). 
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2.6 Processmodeller 

Att arbeta enligt processorienteringens grundläggande principer kan göras på flera 
olika sätt. Vi har valt ut ett par modeller som vi tycker är intressanta för arbetet. 

2.6.1 Total Quality Management (TQM) 

TQM, Total Quality Management, kan beskrivas som en filosofi för organisationer 
som vill förbättra sina processer och produkter. TQM kan användas som ett för-
bättringsverktyg för att öka förmågan att tillfredsställa kunder och samtidigt för-
bättra företagets arbetssätt. TQM var under 1980-talet en väldigt populär mana-
gementstrategi inom många företag och den var som störst i början av 1990-talet 
(Slack & Lewis, 2008). 

Att fokusera på processer inom kvalitetsarbete har länge varit en central princip, 
då högre kvalitet på produkter och tjänster kan uppnås genom styrning av proces-
ser. Kvalitet bestäms ofta utifrån kundernas krav i och med detta är det viktigt att 
arbeta med kundfokus. Att ha kunskap om vad det är kunden egentligen vill ha 
leder detta naturligtvis till en kvalitetsförbättring vilket också är syftet med TQM 
strategin (Rentzhog, 1998). 

Genom att samla ihop alla kvalitets- och kundrelaterade förbättringsidéer kan fö-
retaget hitta möjligheter till att höja kvaliteten på sin verksamhet, vilket kan leda 
till sänkta kostnaderna, högre kvalitet, kortare ledtider, högre flexibilitet osv. För 
många företag och organisationer är målet med förbättringar att tillfredsställa 
kundernas krav men med TQM vill man istället överträffa kundens förväntningar 
(Slack & Lewis, 2008). 

En viktig utgångspunkt för TQM är att all personal inom företaget är delaktiga 
och att kunden betraktas som en del i verksamheten och inte som extern. Tanken 
är att grupper ser kunden genom hela den interna försörjningskedjan och hur fel 
som kan uppstå eventuellt kan drabba kunden. Ur det perspektivet så bör företa-
get åtgärda felen innan produkterna eller tjänsten når kunden. Alla individer i or-
ganisationen är involverade i TQM och är betydelsefulla för förbättringsarbetet, 
till exempel då faktorer som berör kvalitet och effektivitet skall undersökas (Ar-
nold m.fl., 2008).  
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De sex grundprinciperna i TQM 

Arnold m.fl. (2008) listar följande sex grundprinciper för TQM: 

 Engagerad ledning. Ledningen ska aktivt leda förbättringsaktiviteter så att 
ständiga förbättringar blir en del av företagets struktur. 

 Kundfokus. Syftar på att lyssna på kunden så att kundservice uppnår kun-
dens förväntan och samtidigt ska det vara effektivt. Förbättring av proces-
ser kan även minska kostnader. 

 Delaktiga anställda. För att få ut den fulla potentialen av TQM är det vik-
tigt att alla i organisationen tar eget ansvar för förbättringsarbetet. Detta 
gör implementering av förbättringar betydligt lättare 

 Ständiga förbättringar. Ett synsätt att det alltid är möjligt att sänka kostna-
der och öka kvaliteten.  

 Leverantörsrelationer. Partnerskap med leverantörer kan leda till konkur-
rensfördelar och produktförbättring. 

 Mätning av prestation. Förbättringar är svåra att genomföra om det inte 
finns ett sätt att göra mätningar på prestationer. 

 

Bergman & Klefsjö (2007) har valt att beskriva grundprinciperna i TQM på ett 
annat sätt, se figur 5 ,som skall upplevas mer aktivt än de som ofta används. 

 

 

Figur 5 Bergman & Klefsjö’s (2007) TQM modell. 
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2.6.2 Västra Götalandsmodellen 

Carlsson, m .fl. (2005) har skrivit ”Processutveckling – inspiration och metod” men den är 
mer känd som Västra Götalandsmodellen. Enligt modellen finns det några känne-
tecken som gäller för alla processer. Processen inleds med att det finns en kund 
som har ett behov, syftet med processen är att fylla det behovet med hjälp av att 
nytta olika resurser. När behovet är fyllt är processen avslutad. Andra kännetecken 
är att en process kan mätas, alltid tillför kundnytta och upprepas i tiden. Västra 
Götalandsmodellen använder en variant på PDSA-cykeln. De fyra delarna har bli-
vit översatta till planera, genomföra, utvärdera och slutligen utveckla processen. 
De två första punkterna tillhör det dagliga arbetet och modellen föreslår att det 
läggs 80 % av tiden på de första punkterna och 20 % på utvärdering och utveckl-
ing (Ibid.).  

2.6.3 SIQ modellen 

En av flera modeller för att arbeta processorienterat är framtagen av Institutet för 
Kvalitetsutveckling, SIQ, och kallas för SIQs modell för kundorienterad verksam-
hetsutveckling. Modellen är uppbyggd runt tre hörnpelare, systematiken, strukturen 
och kulturen. Systematiken består av ett antal frågor som syftar till ge insikt om 
verksamheten och skapa förståelse för processerna. Strukturen är en verksam-
hetsmodell där kunder, medarbetare och processerna är i fokus och slutligen inne-
bär kulturen att värderingar inom företaget återspeglas i metoder och arbetsformer 
som används. För utvärdering av nuläget använder SIQ-modellen ett poängsystem 
som går upp till 1000 poäng, där företag kan poängsätta sin verksamhet. Poängen 
kan sen jämföras mot sju olika nivåer. Fyra perspektiv skall användas under utvär-
deringen, angreppsätt, tillämpning, resultat, samt utvärdering och förbättring. Re-
sultatet skall presenteras i ett översiktsdokument på högst sex sidor som skall ge 
en gemensam bild för alla inblandade och underlag för förbättringsarbeten (SIQ 
2011). 
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2.6.4 VOAC Hydraulics modell 

Ett exempel på en modell i praktiken är VOAC Hydraulics modell. Företaget ut-
vecklar samt tillverkar ventiler och cylindrar för hydrauliska system på lastbilar. 
VOCA Hydraulics har gjort en modell som består av fem olika huvudprocesser. 
De olika huvudprocesserna är standardleverans, kundanpassad leverans, produkt-
utveckling, reservdelsutveckling och artikel/produktförsörjning, se figur 6. Företa-
get har valt att artikel/produktförsörjningen är en egen huvudprocess men skulle 
kunna vara en delprocess. Huvudprocessmodellen från VOAC Hydraulics visar 
med all tydlighet att processmodeller görs med olika perspektiv och därför får 
olika fokus (Rentzhog 1998).

 

Figur 6 VOAC Hydraulics processmodell enligt Rentzhog (1998). 

 

2.7 Kritik mot processorientering 

Goldkuhl (2000) lyfter i sin artikel fram att processorienteringen kanske inte är 
den optimala lösningen och att det finns olika brister med processorientering. 
Processorientering utgår från kunden, men bortser då från att kunden kan ha flera 
olika roller, och att kunden kan vara fyra fysiskt helt olika perso-
ner/organisationer: 

 

 Beställare, person som beställer en tjänst eller en vara. 

 Mottagare, person som tar emot varan. 

 Brukare, person som är den faktiska användaren av varan eller tjänsten. 

 Betalare, person som betalar för varan. 
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Om processorienteringen innebär att man endast fokuserar på det som tillför 
värde för kunden finns risk att andra delar av verksamheten hamnar i bakgrunden 
eller faller i glömska. Ingen kund vill egentligen betala för forskning och utveckl-
ing men för många företag är det direkt nödvändigt för att överleva. Ett företag 
kommer troligen ha kvar någon form av vertikal organisation samtidigt som man 
inför någon som ansvarig för processen. Företaget har då en så kallad matrisorga-
nisation vilket gör ledningen av företaget mer komplex. Komplexiteten och oviss-
heten kan i sin tur skapa konflikter om vem som egentligen bestämmer över vad. 
Företag med vertikala organisationer delar ofta in verksamheten efter funktioner 
och med tydliga avgränsningar. När företaget istället övergår till ett processorien-
terat arbetssätt så finns det inga tydliga avgränsningar. Modellerna som föresprå-
kar processorientering har inga etablerade regler vad gäller avgränsningar på pro-
cesserna. 

Goldkuhl (2000) sammanfattar med att det gäller att se hur både kunden och det 
egna företaget kan tillfredsställas. Det kan innebära att inte bara arbeta horisontellt 
utan även vertikalt. Verksamheten skall inte helt styras efter processen utan även 
av de kunskapsbehov som verksamheten har. Slutligen bör företaget inte bara ar-
beta med sin egen process utan även påverka andras processer, till exempel leve-
rantörers och möjligen även kundernas. Den vidgade processynen, se figur 7, visar 
enligt Goldkuhl (2000) hur processorientering bör ser ut i praktiken.  

 

 

Figur 7 Vidgad processyn enligt Goldkuhl (2000). 
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3 Metod och genomförande 

I det tredje kapitlet beskriver vi vårt tillvägagångssätt för det här arbetet. Först beskrivs den 
valda metoden och därefter redovisas genomförandet. Diskussion om de valda metoderna och 
kritik redovisas i kapitel sex.  

 

3.1 Kartläggning av flödet 

3.1.1 Metod 

En av frågeställningarna är att beskriva dagens verksamhet på företaget. Ett sätt 
att göra detta är med en enkel kartläggning där de anställda får vara med och be-
rätta hur arbetet går till igenom de olika stegen. Två olika kartläggningsmodeller är 
Västra Götalandsmodellen och en modell föreslagen av Dicander Alexandersson 
m.fl. (1998). I båda modellerna poängteras det att bland det viktigaste är att an-
vända en enkel modell. En modell med många symboler är svårare att förstå och 
det är då även svårare att leda arbetet. Efter en bedömning av båda modellerna 
valdes den av Dicander Alexanderson m.fl. eftersom vi upplevde den som enklare 
för oss att genomföra kartläggningen med.  

3.1.2 Genomförande 

Vi började med att sätta ihop två blädderblocksblad på en whiteboardtavla. Två 
anställda från företaget deltog. Först hölls en kortare genomgång om hur arbetet 
skulle gå till och de fick möjligheten att fråga om det fanns oklarheter. Notislappar 
användes för att sätta upp namn på aktiviteter och de olika funktioner som fanns 
på företaget på tavlan. Vi använde två olika storlekar. Stora lappar markerade 
funktioner och små användes för att markera alternativa flödesvägar. Pilar ritades 
mellan lapparna för att visa kopplingen mellan olika de momenten. Deltagarna 
uppmanades att ta plats framför tavlan för att skriva och flytta på lapparna själva. 
De kände sig dock mer bekväma att sitta ned och författarna fick därför sätta upp 
lapparna under gruppens ledning. Först sattes lappar för det normala flödet upp 
från inkommen order till utleverans.  

När den delen av arbetet var klart började vi om från början och fyllde på med nya 
lappar om vad som kan uppstå i olika situationer, till exempel om det är slut med 
artiklar på lagret. Samtidigt blev det en fördjupning på varje lapp där arbetsmo-
mentet beskrevs mer konkret. Tiden som avsattes var två timmar och genomför-
des i ett konferensrum som låg lite avsides. Mitt under arbetet blev vi avbrutna ett 
par minuter då all personal kallades till en annan lokal för ett tillkännagivande. 
Modellen som användes föreslår att ett papper sätts upp för skriva ned problem-
områden men då det endast var en liten grupp närvarande och lugn stämning 
gjordes istället fortlöpande anteckningar av oss som sedan lästes upp för att be-
kräftas med gruppen.  
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Metod 

Syftet med intervjuerna var att komplettera kartläggningen som gjorts tidigare. Två 
säljare valdes ut där en hade arbetat flera år och en var nyanställd. För planeringen 
användes (Lantz, 2007) som en grund och modellen som valdes var det som Lantz 
kallar för öppen riktad intervju. 

3.2.2 Genomförande 

Personerna kallades till mötet via e-post, vilket är det sätt som används inom före-
taget för att planera möten. Platsen som valdes var ett litet mötesrum där vi kunde 
sitta ostörda och platsen kände neutral. Innan intervjun började vi med att berätta 
syftet och bakgrunden samt hur det skulle dokumenteras. Personerna tillfrågades 
om det gick bra att vi spelade in samtalet. Intervjun började med kortare frågor av 
faktakaraktär, som till exempel hur länge personen har arbetat och vilka kunder 
personen hade. Detta eftersom Lantz (2007) föreslår att intervjun inleds enkelt för 
skapa ett bättre klimat. En timme hade avsatts men den första intervjun avklarade 
på strax under en kvart. Detta trots att följdfrågor ställdes och vi kände att vi hade 
fått svar på det vi ville. Inför den andra intervjun planerades ytterligare frågor in 
om företaget eftersom tid ändå avsatts. Dessa frågor gällde inte direkt processerna 
utan syftade till att stödja nulägesbeskrivningen och planerades in att ställas i slutet 
av intervjun i mån av tid. Den andra intervjun varade upp till en timme och vi fick 
mer information än den första intervjun. 

 

3.3 Observation 

3.3.1 Metod 

Syftet med observationer är att få en tydlig bild på hur arbetet utförs hos Aero 
Materiel, hur information hanteras och kommunikationen mellan de olika grup-
perna i företaget. 

 

3.3.2 Genomförande 

Under arbetets gång hade vi möjligheten att få arbeta med projektet i ett kontor i 
företaget. I och med detta kunde vi observera det vardagliga arbetet som utförs 
hos Aero Materiel. Under det första mötet med företaget gjordes även ett fåtal 
rundvandringar i byggnaden och vi fick även lite förklaringar på hur saker och ting 
fungerade. Företaget har även tillhandahållit en handledare som vi haft kontakt 
med för att se om våra observationer överensstämmer hans syn och är relevanta 
för vårt arbete. 
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3.4 Benchmarking 

3.4.1 Metod 

Karlöf (2009) definierar benchmarking som följande: 

”Benchmarking är sålunda en utvecklingsprocess med dynamik och självförbätt-
ring som framträdande inslag, inte statiska jämförelser av nyckeltal som i sämsta 
fall inte är normerade och därför inte jämförbara.” 

Benchmarking är en utvecklingsteori, den används ofta som ett sätt att förbättra 
företagets processer genom att jämföra med andra företag som är bra på att jobba 
med processer. (Dicander Alexandersson, m.fl. 1998). 

Syftet med benchmarking är att genom jämförelse med andra företag kunna hitta 
skillnaden på arbetssätt mellan företagen och få svar på frågor så som varför de 
gör på det sättet, vad är det som de gör och inte vi osv. Genom detta ska företaget 
kunna samla in data och information till att skapa konkreta mål och förbättrings-
förslag (Dicander Alexandersson, m.fl. 1998). 

3.4.2 Genomförande 

För att få förslag på hur Aero Materiel kan bli bättre i sitt arbete genomförde vi en 
benchmarking på barn- och ungdomskliniken på Länssjukhuset i Jönköping. Kli-
niken valdes eftersom vi har uppmärksammat att kliniken tidigare fått utmärkelser 
för sitt kvalitetsarbete av SIQ.  
 
Vi kontaktade länssjukhuset Ryhov för att boka in ett besök. Via sjukhusets in-
formationscenter kontaktades verksamhetsutvecklaren. Under telefonsamtalet 
berättade vi lite kort angående vårt examensarbete och att vi var intresserade av 
deras kvalitetsarbete samt ville göra ett besök hos dem. Vi kom överens om en tid 
för besöket och inför besöket bestämde vi för att göra det i en öppen, ostrukture-
rad diskussion med verksamhetsutvecklaren. Barn- och ungdomskliniken startade 
arbetet med processerna 1994. Under besöket hos länssjukhuset fick vi först en 
kort genomgång och rundvandring, sedan gick vi in till kontoret och där visades 
en presentation och broschyrer. Vi kunde fritt ställa frågor och funderingar som 
dök upp och vi tog även upp frågor om vad det var något som de upplevde nega-
tivt med processorientering. Som avslutning berättade verksamhetsutvecklaren om 
hur själva arbetet för få utmärkelsen hade gått till.
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs företaget i nuläge och dagens verksamhet för att ge läsarna en så bra bild 
som möjligt av Aero Materiel. Vi kommer även att beskriva de olika avdelningarna i företaget 
och arbetssätt samt de aktiviteter som utförs i deras verkstad/produktion som är en förädlings-
process till ökat kundvärde. Om ingen annan källa anges kommer siffror och fakta från inter-
vjuer med anställda och från verksamhetshandboken. 

 

4.1 Aero Materiel 

Aero Materiel grundades under 1920-talet av bröderna Florman. Företaget hade 
under den tiden en av nordens första flygskolor. Företagets verksamhet var att 
utbilda piloter och sälja komponenter till flygplan. Under det senaste årtiondet har 
företaget genomgått många förändringar. Flygskolan blev en aktör inom tillverk-
ning av hydraulikprodukter men är idag ett renodlat grossistföretag för låselement 
och andra komponenter.  

Aero Materiels affärsidé är att vara ett grossistföretag som erbjuder ett brett sorti-
ment av lucktillbehör och företagets vision är att kunna erbjuda kunder en hel-
hetslösning till deras problem. Aero Materiel har idag runt 20 anställda i Sverige 
bestående av VD, ledningsgrupp, inköp, försäljare och verkstad/lager. De har 
även ett försäljningskontor i Finland och ett lager i Kina. Företaget hade under år 
2010 en nettoomsättning på ca 50 Mkr sek och har som mål att fördubbla detta 
inom de närmaste åren. (Aero Materiel, 2011). 
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4.2 Företagsstruktur 

Aero Materiel har huvudkontoret i Jönköping och har 20 anställda. Företaget har 
även ett dotterbolag i Finland, Aero Materiel OY. Aero Materiel ägs i sin tur av 
Aero Materiel Konsult AB, som i sin tur är helägt av familjen Benderius. I Sverige 
är verksamheten organiserad som en linjeorganisation, se figur 8. Marknadsavdel-
ningen är även kallat profitcenter och är uppdelad mot olika kundsegment. 

 

Figur 8 Aero Materiels organisationsplan (Aero Materiel, 2011).
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4.3 Processer på Aero Materiel 

I Aero Materiels verksamhetshandbok finns flera processer listade för avdelning-
arna marknad, inköp och verkstad. Dessa benämns huvudprocesser och är föl-
jande för respektive avdelning: 

Marknad 

 Förfrågan 

 Offert 

 Beställning 

Inköp 

 Logistik, tillgänglighet 

 Mottagningskontroll 

Verkstad 

 Planering 

 Tillverkning 

 Underhåll 

 Kalibrering 

 Packning, leverans 

 

För arbetet till att styra och mäta resultaten av processen utgår man från Aero Ma-
teriels kundnöjdhetsmål. Dokumentationen innehåller inte mer information om 
processerna men däremot finns flera detaljerade arbetsbeskrivningar på rutiner 
som till exempel inköpsrutin, projektrutin, orderrutin, leveransrutin med mera. 

 

4.3.1 Marknad 

Marknadsavdelningen har förutom en avdelningschef, även tre stycken innesäljare 
och tre stycken försäljningsingenjörer. Säljarna arbetar främst med befintliga kun-
der men närvarar ibland på mässor eller skickar varuprover för att öka försäljning-
en. Försäljningsingenjörerna besöker nya och gamla kunder där de visar upp ett 
antal demo produkter för att sälja till kunderna. Ibland är försäljningsingenjörerna 
med redan under konstruktionsfasen och hjälper till med att hitta lösningar åt 
kunden samtidigt som Aero Materiels artiklar ritas in i ritningen. För varje företag 
upprättar marknad ett så kallat företagskort. Kortet innehåller bl.a. fakta om kun-
dens önskemål och tidigare kundbesök. Under sommaren 2011 planeras att säljar-
na i högre utsträckning skall styra kunderna aktivt mot ett begränsat antal produk-
ter om dessa finns på lagret för att korta ned ledtiden till kund. 
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4.3.2 Inköp 

Inköpsavdelningen hanterar alla Aero Materiels inköp. De har även i uppgift att 
hitta godkända leverantörer. Enligt Aero Materiels verksamhetshandbok så ska 
företaget sträva efter följande ”Aero Materiel strävar efter att väja bästa tänkbara leveran-
tör utefter uppställda krav på kvalitet och miljö” (Verksamhetshandbok, Aero Materiel 
AB 2011). 
 
Då Aero Materiel är ett grossistföretag som köper in och säljer produkter har de 
ett antal leverantörer som de samarbetar med och köper artiklar från. Innan ett 
avtal/samarbete blir av har Aero Materiel som rutin att först göra en bedömning 
och klassning av leverantören. Enligt Aero Materiels verksamhetshandbok skall 
varje ny leverantör uppfylla de krav som Aero Materiel har ställt. Dessa krav berör 
både kvalitet och miljö och bedömningen sker i diskussioner mellan VD, inköpa-
ren och produktspecialisten. Efter bedömningen klassificeras leverantören enligt 
Aero Materiels klassificering av leverantörer. 
 
Aero Materiel har som rutin att alla inköp av produkter måste komma från god-
kända leverantörer. Om sådan leverantör ej finns så används leverantörsklassifice-
ringen från Aero Materiels verksamhetshandbok som stöd att hitta rätt leverantör. 
Denna klassificering finns även i företagets affärssystem. I Aero Materiels datasy-
stem finner inköpare en lista med inköpsförslag. Listan visar även artiklar med 
lagerbrist och/eller artiklar som har nått en viss beställningspunkt. Inköparen har i 
uppgift att gå igenom inköpsförslag och se över vilka artiklar samt i vilken mängd 
som dessa behöver beställas för att klara av leveranstiden till kunder. Därefter gör 
inköparen en inköpsorder på artikelnummer, pris, kvantitet, leveransdag och pris. 
Aero Materiel väljer därefter leverantör utifrån en avvägning mellan pris, kvalité, 
leveransdatum och med hjälp av deras bedömning och värdering av leverantören. 
Vid inleveransen av inköpet sker en viss kontroll. Vid avvikelse informeras be-
rörda och inköpsansvarige. All inköpshistorik markeras och arkiveras i systemet. 

Om kunden önskar spårbarhet kommer inköp att meddelas och utfärda ett 
materialcertifikat som medföljer leveransen. För spårbarhet av artiklar från leve-
rantören skall krav på materialcertifikat och spårbarhet nämnas på inköpsorder. 
Vid mottagning av gods som är certifierat kommer Aero Materiel utöver vanlig 
godsmottagning även att kontrollera certifikatet mot artikelbeteckningen. När fel 
upptäcks meddelas inköparen och åtgärder görs enligt de förbestämda rutinerna i 
verksamhetshandboken. En avvikelserapport angående felaktigt gods skrivs och 
leverantören kontaktas. Vid kontakten bestäms åtgärder såsom ersättnings- eller 
omleverans. De drabbade kunderna meddelas av respektive inköpare. 
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4.3.3 Lager och verkstad 

Förutom huvudkontoret har Aero Materiel i Jönköping även ett mindre lager. Här 
lagerhåller de högfrekventa produkter som kunderna förvänta sig alltid finns 
hemma. Det är även här som godsmottagning, plockning, egen tillverk-
ning/förädling och paketering sker. I lagret sker både godsmottagning och utleve-
rans. Vid lossning av gods sker först en kontroll av eventuella synliga skador samt 
om artiklarna stämmer överens. Skulle synliga skador upptäckas så noteras detta 
på fraktsedeln innan godset kvitteras av mottagaren. Felet dokumenteras även i 
”avvikelserapporten”, där skadans omfattning beskrivs och ansvarig inköpare kon-
taktas. Godkänt gods sorteras in i lagret. 

I produktion börjar operatören med att hämta en produktionsorder i ett fack på 
verkstaden för att sedan plocka de råmaterial och komponenter som enligt listan 
behövs till ordern. Produktionsorder är sorterad efter startdatum och leveransda-
tum. Maskinerna förbereds genom att sätta upp de verktyg som krävs och en 
grovinställnings görs av verktyget. Verktygen kan vara mallar, fixturer och borrar. 
Detta moment upprepas tills dess att provbiten överensstämmer med ordern och 
ritningen. Under tillverkningen av produkterna sker ständigt kontroll av färdig-
produkterna för att säkra att alla produkter har rätt mått. När produktionen är klar 
rapporteras detta och signeras för att samtliga kontroller är utförda. Godset mark-
eras och placeras på en avsedd plats i lager i väntan på att levereras. 

Avvikelse kan uppstå under produktionen då en kontrollbit inte godkänns. Detta 
leder då till att alla bitar som tillverkades efter den föregående godkända biten 
kommer att kontrolleras i avsikt att eventuellt hitta vad felet beror på och snabbt 
åtgärda problemet. Om de feltillverkade bitarna är så pass förstörda att de inte går 
att på något sätt omarbetas kommer dessa detaljer att kasseras. Vid osäkerhet 
markeras detaljerna och verkstadsansvarig kontaktas. 

Packansvarig går igenom och kontrollerar plocklistan för eventuella krav på hur 
artiklarna skall paketeras och om något särskilt skall medfölja vid leverans. Artik-
larna packas på plats, ofta i kartonger eller på pallar. När packningen är färdig 
skrivs följesedeln ut. Den läggs i en plastficka som markeras och som tillsammans 
med adresslapp och frakthandlingar klistras fast på godset. Transport med spedi-
törer beställs för kommande leverans av gods. Om leveranserna tar mer än en 
pallplats kommer Aero Materiel att beställa extra transport från Danzas och 
Schenker. När varorna har blivit upphämtade av chauffören arkiveras kopior av 
fakturor och följesedlar. 
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Bild 1 Låskomponenter, muttrar och gångjärn. 
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4.3.4 Kunder 

De flesta av kunderna finns i Sverige och Finland. Kunderna är främst företag 
inom industrin, från små och medelstora upp till stora företag. En stor del av leve-
ranserna går dock till kundernas underleverantörer och Aero Materiel erbjuder 
leverans över hela världen. För att minska transporterna har företaget även ett 
lager i Kina. Lagret i Kina är ett steg att följa med de nordiska kundernas expans-
ion till Kina för att kunna erbjuda samma ledtid som i Sverige. Kunderna delas in 
främst efter geografiskt område, men för verksamhetsområdena telekom och for-
donsindustri finns ett antal så kallade Key Account Managers. Deras uppgift är att 
arbeta nära tillsammans med ett par kunder för att utveckla relationerna med dessa 
på längre sikt. Utöver företag köper även privatpersoner från Aero Materiel. Före-
taget riktar sig inte direkt till privatpersoner utan de som köper har själva sökt upp 
företaget. För att förenkla för privatpersoner att handla hos Aero Materiel har 
man infört stöd för kortbetalningar.  

4.3.5 Produkter 

Aero Materiel har ett bredd utbud av produkter bestående av cylinderlås, fästele-
ment och andra mekaniska komponenter som bland annat gångjärn och gasdäm-
pare. De har ca 5000 registrerade artiklar i sin katalog och utav de 5000 artiklarna, 
är ungefär hälften utav dem aktiva artiklar. Aero Materiel beställer hem produkter 
från sina leverantörer enligt order från kunden, dessa produkter kommer att först 
levereras till Aero Materiel för förädling för att sedan levereras vidare till kund. 
Många av produkterna som inte lagerhålls beställs via inköp direkt från leverantö-
rerna och på så sätt minskar antal produkter som behöver lagerhållas. De produk-
ter som lagerhålls är sådana som kunden vet alltid finns hemma och kan levereras 
ganska snabbt, det kan vara komponent som passa till många typer av lås. Ett ex-
empel på produkter som de lagerhåller är gångjärn som företaget köper in i läng-
der, dessa gångjärn går genom en förädling i företagets egen verkstad som klipper 
gångjärnet i de längder som kunden vill ha. Förutom färdiga produkter erbjuder 
Aero Materiel problemlösningar som uppfyller kundens olika behov.  
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Bild 2 Olika typer av lås. 

 

4.3.6 Leverantörer 

För att kunna erbjuda kunderna ett stort utbud av produkter har Aero Materiel 
flera olika leverantörer från hela världen. Inköp görs normalt från nästan 40 olika 
företag. Till detta kommer runt 20 leverantörer av tjänster för till exempel ytbe-
handling och transporter. En av företagets viktigaste leverantörer är Southco som 
Aero Materiel även är en auktoriserad distributör för. Aero Materiel har även dis-
tributionsavtal med 10 andra leverantörer. Normalt skickar Southco en leverans 
till lagret i Jönköping en gång i veckan. 
 

Klassificering av Aero Materiels leverantörer görs enligt följande tre kriterier och 
dessa är: certifiering enligt ISO-standard, årligt inköpsvärde och beslut från led-
ningen. Leverantörerna delas in i klasserna A till F samt X och Z. A-klassen är 
leverantörer med tredjeparts-certifiering som till exempel ISO 9001, godkända 
kvalitets- och miljörutiner enligt krav från Aero Materiel och som har ett årligt 
inköp över 800 000 SEK. B-klassen är leverantörer utan tredjeparts-certifiering 
men de skall vara godkända på kvalitets- och miljörutiner samt har ett årligt inköp 
mellan 100 000 och 800 001 SEK. För C-klassleverantörerna ställs liknandekrav 
som B-klassen men har ett mindre årlig inköp. De leverantörer med ensamrätt 
eller patenterade produkter klassas som D och E. F-klassen är leverantörer av 
tjänster och leverantörer som ännu inte klassificerats av Aero Materiel. Leverantö-
rer som är inaktiva och de som inte har en bedömning hamnar i X och Z. 
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Varje år görs en utvärdering av de aktiva leverantörerna och värderingen varierar 
beroende på i vilken klass leverantören är klassad. Leverantörer som är klassade i 
A till E kommer varje år att utvärderas av Aero Materiel, avvikelserna summeras 
och sedan görs en bedömning på hur allvarlig avvikelsen är och åtgärder vidtas. 
Leverantörer i F-klassen uppgraderas till någon av ovanstående klass när de upp-
fyller något av klassificeringskraven och bedöms enligt den nya klassen, X och Z 
utvärderas ej.  
 
Enligt Aero Materiels verksamhetshandbok skall uppföljning av samtliga leveran-
törer inom klassificeringen göras. Detta gäller att allt ankomstgods kontrolleras 
och vid uppkomst av avvikelse rapporteras det till inköparen enligt godsmottag-
ningsrutiner. Utvärdering av leverantörer sker en gång per år. Då utvärderas, bland 
annat, leveranssäkerhet och avvikelser som leverantören har haft under året. Om 
leveranssäkerheten är låg kontaktas leverantören för att leverantören skall vidta 
åtgärder. Bedömningen av leverantörerna arkiveras och godkända leverantörer 
registreras då i affärssystemet av inköparen. 
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5 Resultat och analys 
Hur ett företag praktiskt kan arbeta med processer är en huvudpunkt i detta kapitel. Kapitlet inleds 
med resultatet från benchmarking på barnkliniken i Jönköping och sedan genomförs en nulägesanalys av 
Aero Materiel. Avslutningsvis redovisas förslag på förbättringar. 

 

5.1 Benchmarking 

På barnkliniken i Jönköping arbetar 180 anställda. Arbetet med processorientering 
började 1994 med att processer identifierade. I dag arbetar kliniken med tre olika 
huvudprocesser. De tre processerna är patientgrupper med gemensamma medi-
cinska behov, särskilda omvårdnadsprocesser och handledning av studerande. I de 
två förstnämnda är kunden definierad som patienten och nära anhöriga. Totalt 
finns det under dessa tre huvudprocesser tjugo delprocesser samt fem stödproces-
ser. 

För varje delprocess utses en ansvarig läkare och ett processteam bildas som an-
svarar för utvecklingsarbetet. Medlemmarna i processteamet är de anställda på 
kliniken men även personal från andra enheter ingår. Ungefär hälften av de an-
ställda är aktiva i något av processteamen. Uppgifterna för processteamen, föru-
tom utvecklingsarbetet, är att mäta och utvärdera, samt i vissa fall utbilda övriga 
anställda på kliniken.  

För resultaten används en metod som heter Värdekompassen. Värdekompassen 
har fyra dimensioner, funktionell hälsostatus, kundtillfredsställelse, kostnader och 
kliniska hälsoresultat. Skillnaderna mellan funktionella och kliniska resultat är att 
vid funktionella så är målen att kunden skall kunna leva så normalt som vanligt 
och kliniska mål är medicinska. Minst en gång per år hålls en processdialog där 
processteamen träffar ledningen och gör en uppföljning på resultat och prestanda. 
Under mötet undersöks bemanning, investeringsbehov och en jämförelse mot 
klinikens balanserade styrkort. Processerna poängsätts av processteamen efter pre-
standa, medan ledningen poängsätter hur mycket processen fokuserar på verk-
samhetsmål. Se figur 9.  

Ett mål som kliniken har är att ständigt öka prestanda och minska variationer i 
processerna. För förbättringsarbetet används PDSA-cykeln som modell. Kliniken 
införde 2003 ett kundnöjdhetsindex och har sedan dess alltid legat mellan 85 och 
90 procent. Verksamhetsutvecklaren på kliniken tyckte att det viktigaste för att 
lyckas är att tydligt definiera visionen och strategin som en grund.  
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Figur 9 Exempel på skattning av processer (Barnkliniken). 

 

5.2 Flödeskartläggning 

Flödet på Aero Materiel, se figur 10, tar sin början när marknadsavdelningen får in 
en order, vanligast är via e-post, telefon eller fax men kan även ske genom besök 
och ibland via brev. Säljaren börjar med att kontrollera att offertens artikelnum-
mer och pris överensstämmer. Skulle artikelnummer saknas eller vara felaktigt kan 
säljaren se tidigare order och eventuellt hitta vad kunden efterfrågar och därefter 
skickas ett svar tillbaka för att säkerställa att det blir rätt. Om priset skiljer skickar 
säljaren i första hand e-post med det nya priset eller ringer till kunden för att be-
kräfta de nya villkoren. 

Är det ett nytt företag görs en kreditupplysning och är det en tidigare kund kon-
trolleras hur mycket kunden har obetalt sen tidigare. Interna regler avgör hur 
mycket en kund får beställa beroende på deras kreditvärdighet, skulle en kund inte 
uppfylla kraven erbjuds de att betala i förskott.  

När kontrollerna är utförda kommer ordern att registreras i företagets databas, 
och den ansvarige försäljare kontrollera då upp om de artiklar som kunden beställt 
finns hemma i lagret. Finns det tillräckligt saldo av artikeln i lager eller att ledtiden 
underskrider tiden för leverans skickar säljaren en orderbekräftelse till kunden. I 
de fall där ledtiden är längre än leveransdatumet får säljaren kontakta kunden och 
finna en lösning.  
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När orderbekräftelsen görs till kund så registreras ordern i systemet och en plock-
lista skickas till lagret där plockning sker, därefter är ordern redo att levereras. Om 
hela eller delar av ordern inte finns hemma så kommer en beställning att göras av 
inköpsavdelningen på de komponenter som behövs. Aero Materiel har även en del 
egen tillverkning för till exempel borra hål och kapa gångjärn. I de fallen går be-
ställningen till produktionen som tillverkar de önskade komponenterna. Ibland 
saknas material till egen tillverkningen vilket innebär att ett inköp behövs och en 
beställning går till inköp.  

När komponenterna är beställda eller tillverkade kan säljarna skicka ut en orderbe-
kräftelse och ordern går vidare till lagret. På lagret får man en plockorder och an-
vänder en skanner för säkerställa att rätt artikel plockats ihop. Datorsystemet visar 
även om det finns någon särskild instruktion för hur varorna skall paketeras. När 
allt är klart och ordern är färdigplockad och ställd på lastbryggan anses ordern vara 
klar och senare under dagen skrivs fakturorna ut som skickas till kund. 
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Figur 10 Aero Materiels order-leveransprocess. 
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5.3 Nulägesanalys 

Aero Materiel har i den nuvarande dokumentationen tio olika huvudprocesser 
men dessa skiljer sig mot de definitioner enligt teorin. En processorienterad orga-
nisation bör inte har mer än tre huvudprocesser. Mottagningskontroll och under-
håll är exempel på rutiner som är viktiga för kvalitén men enligt författarna inte 
skall klassificeras som huvudprocesser. Det rekommenderade antalet huvudpro-
cesser är maximalt tre stycken enligt Bergman & Klefsjö (2002) och det är även 
antalet som barnkliniken har. En annan skillnad är att Aero Materiel har samtliga 
processer uppdelade efter respektive avdelning vilket är tvärtemot processfiloso-
fin. Enligt Dicander Alexandersson, m.fl. (1998) förebygger en processorienterad 
organisation revirstrider mellan avdelningarna, om processerna skär igenom orga-
nisationen. Företaget saknar även processägare och processteam som ansvarar för 
förbättringsarbete. 

En jämförelse mellan Aero Materiel och barnkliniken visar enligt författarna på 
stora skillnader. Aero Materiel har varken processteam eller processägare. Aero 
Materiel har etablerat förbättringsarbete men det är inte kopplat mot processerna 
utan allmänt på företaget. Någon uppföljning på processerna finns inte och även 
om huvudprocesser har identifierats och dokumenterats saknar flera av dessa stöd 
i teorin. 

Varje halvår har Aero Materiels ledningsgrupp möte om olika förändringar som 
har skett, avvikelser som uppstått och vilka förbättringsmöjligheter det finns. Aero 
Materiel har en målsättning att deras kunder alltid skall vara nöjda med produkter-
na. De arbetar ständigt med att uppfylla kundernas krav och behov. Vi tycker där-
för att Aero Materiel uppfyller de två första grundprinciperna i TQM om engage-
rad ledning och kundfokus. En annan viktig del i TQM är personalens delaktighet. 
Vår uppfattning är att personalen inte är tillräckligt delaktiga och saknar kunskaper 
om att arbeta med processtänkandet. I dagsläget har företaget som nämns tidigare 
runt tio huvudprocesser. Detta leder till att huvudprocesserna och personalens 
delaktighet i processtänkande är begränsade till avdelningarna var för sig. Aero 
Materiel har ett bra samarbete med sina leverantörer. Det går inte att sätta in exakt 
var Aero Materiel befinner sig enligt Västra Götlandsmodellen, men det vår slut-
sats är att de befinner sig mycket mer mot en funktionell ledning än en processori-
enterad ledning, se figur 11. 
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Figur 11 Vår bedömning av Aero Materiels processmognad baserad på figur 3. 

 

 

5.4 Förslag till processmodell 

Att arbeta processorienterat är i grunden positivist, men som Goldkuhl (2000) 
tagit upp finns flera brister. Författarna upplevde Goldkuhls modell som alltför 
komplex för att den skall ha en praktisk tillämpning. Därför har vi utvecklat vår 
egen processmodell. Vi såg flera likheter mellan VOAC Hydraulics och Aero Ma-
teriels processer. Grunden till vår modell är baserad på VOAC Hydraulics modell 
som vi sen förädlat med intryck från övrig teori som tagits upp och besöket på 
barnklinken. Förutsättningarna för vår modell är ett företag med linjeorganisation 
som vill arbeta mer processorienterat men utan stora förändringar i organisationen 
eller arbetssättet. Tanken med vår modell, se figur 12, är att den skall ge klarhet 
vad som är viktigt för processen, både ingående och utgående. Processen skall 
kunna beskrivas med samma tydlighet som övriga rutiner och skall användas för 
att ge de anställda och ledning en helhetsbild.  
 
Processen börjar med att företaget listar de indata som är viktiga. Därefter visas de 
olika delprocesserna och slutligen ut där tydliga kundkrav skall specificeras. Det är 
mot dessa kundkrav som processen skall styras. Även företagets krav skall finnas 
med i modellen och målen sätts rimligen upp av ledningen och justeras efterhand. 
Samtliga punkter skall gå att mäta och stämmas av regelbundet för att säkerställa 
kvaliteten och identifiera behov av förbättringar. En processägare skall utses och 
lämpligen arbeta mellan 1 till 2 år, dels för alltid ha lite nya ögon på processen och 
för att det inte skall ses som en befattning utan en roll. Detta tror vi kan motverka 
revirstrider mellan processägaren och linjeorganisationen. I vår modell är process-
ägarens uppgift att ansvara för processen och säkerställa kvalitet och genomföra 
förbättringsarbete men inte att leda eller styra arbetet. Viktigt är att även definiera 
processens start och slut. 
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Figur 12 Vår framtagna processmodell. 

 

5.5 Processer på Aero Materiel 

För att svara på frågeställningen har vi valt att använda vår processmodell. Vi har 
valt vår processmodell då vi tycker att den ger en bra översikt och även definierar 
mål och kundnöjdhet. Själva processerna som valts tycker vi överensstämmer med 
hur företaget ser sin verksamhet. I nulägesbeskrivningen framgår det att företaget 
har försäljningsingenjörer som hjälper kunderna med konstruktionsarbetet. Det 
ligger utanför rapportens avgränsningar och har inte undersökts, eftersom det inte 
verkade relevant förrän långt senare i arbetet. Författarna tror att den verksamhet-
en kan definieras som en egen huvudprocess. För att illustrera hur modellen bör 
fyllas i har vi fyllt ut punkterna under kundtillfredsställelse och företagets mål. 
Dessa mål har inte blivit förankrade med Aero Materiel utan är författarnas för-
slag. Se figur 13.  



Resultat och analys 

 

40 

 

 

Figur 13 Vårt förslag på Aero Materiels huvudprocesser. 

 

I figur 12 saknas tydligt definierad start och slut samt processägare. Vi tror det är 
oerhört viktigt att definiera detta på respektive huvudprocess, nu har dock mo-
dellen tillämpas för att visa huvudprocesserna. Vi vill hävda att den här bilden kan 
jämföras med företagets affärsidé. 

Den första huvudprocessen är leverans av standardprodukter. I denna huvudpro-
cess agerar företaget som en grossist. På denna nivå finns processägare och start 
samt slut definierat, Se figur 14. Kundkraven från den övergripande nivån har 
även blivit mer konkreta och mätbara.  

 

Figur 14 Leverans av standardkomponenter. 
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Den andra huvudprocessen som finns på Aero Materiel är leverans av anpassade 
komponenter. I större delen av processen skiljer sig den inte från standard leve-
ransen. Även personalen är, förutom vid tillverkningen och inköp, densamma som 
vid standardleverans. Vid leverans av standardkomponenter är inköp en stödjande 
process medan leverans av anpassadekomponenter är inköp en del av huvudpro-
cessen. Det kan diskuteras men det är det synsättet vi har valt. Författarna vill un-
derstryka att det är processerna som är fokuseringen i processorientering och inte 
vem som gör vad. Med fortsatt tillväxt i både omsättning och antal anställda på 
Aero Materiel är det även möjligt att skillnaderna mellan de två huvudprocesserna 
ökar. Trots att processerna kan upplevas snarlika är det olika kundkrav och mål 
för företaget som är intressanta (Se figur 15).  

 

Figur 15 Leverans av anpassade komponenter. 

 

Vid en order där både standard och anpassande komponenter beställs går flödet 
ihop mot slutet vid packningen. 

 

Figur 16 Leverans av order med både standard och anpassade komponenter. 
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5.5.1 Hur kan företaget förbättra sina processer? 

Vår slutsats är att Aero Materiel som första steg skall börja arbeta aktivt med sina 
processer och prioritera upp den delen i verksamheten. Detta innebär i praktiken 
att det skall finnas mer dokumentation över hur processerna ser ut samt tydliga 
processägare för alla processer. I dokumentationen bör det även stå hur arbetet 
med styrning och utse processägare skall ske. En ambition vi har haft är att göra 
processorienteringen mer konkret och erbjuda företaget ett enkelt arbetssätt. Re-
sultatet av det arbetet är vår processmodell. Vår uppfattning är att Aero Materiel 
och andra företag kan använda modellen för att lättare beskriva sina processer.
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6 Diskussion och slutsatser 

I vårt avslutande kapitel inleder vi med en självgranskning över metoderna och genomförandet av 
arbetet. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser och ger rekommendationer för fortsatt för-
bättring på området och vad Aero Materiel bör göra. Syftet med arbetet var att ge Aero Materiel 
kunskap i hur deras processer ser ut i dagsläget och på vilka områden processerna kan förbätt-
ras.  

Frågeställningar: 

1. Vilka är huvudprocesserna hos Aero Materiel? 

2. Vilka förbättringsåtgärder kan företaget vidta? 

 

6.1 Metoddiskussion 

Flera olika metoder har använts för samla in underlag till examensarbetet. Tanken 
med metodvalen var att börja med en kartläggning av flödet för att tidigt ge oss en 
bild av företaget och vara till stöd för att svara på hur processerna ser ut i dagslä-
get. Efter kartläggningen användes intervjuer för att ta reda på mer inom främst 
marknad. Benchmarking valdes för stöd till förbättringsförslagen då barnkliniken 
har fått utmärkelser för deras arbete med processer. 

6.1.1 Benchmarking 

Det sista vi valde att göra var benchmarking. Förutom besöket fick vi information 
från ett tryckt häfte och en presentation. Det gav oss möjligheten att jämföra in-
formationen från tre olika källor. Trots att barnkliniken är en offentlig verksamhet 
med betydligt fler anställda än Aero Materiel bedömer vi att det mesta som vi 
lärde oss på kliniken går att applicera på små och medelstora privata företag. 
Bland annat hur organisationen arbetar med processer och hur de definieras. 

6.1.2 Kartläggning av flödet 

Vi valde att göra en kartläggning av flödet för att hjälpa oss att beskriva dagens 
processer men även för att ha som stöd i det efterföljande arbetet och ge oss insikt 
i företaget. Modellen som valdes föreslår att man har flera deltagare och att dessa 
skall vara väldigt aktiva. På grund av författarnas önskan att köra kartläggningen så 
snart som möjligt kunde företaget bara få fram två deltagare. En tidigare förvar-
ning och avstämning av planeringen med företaget tidigare hade i efterhand varit 
att föredra eftersom vi då hade kunnat få fler deltagare till kartläggningen. Delta-
garna hade kunskap om hela flödet och efter diskussionen kom det mesta fram 
men vi tror att fler deltagare hade skapat dynamiken i rummet som krävs för få 
fram flera olika perspektiv. Vi anser att arbetet med kartläggningen var framgångs-
rikt och att vi nådde målen vi hade. Skulle vi göra om det idag hade vi först sett till 
att säkerställa att fler deltagare varit med. 
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6.1.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes utan några störningar men författarna tycker så här i 
efterhand att den här delen kunde ha gjorts bättre. Vad som framkom i intervjun 
var framförallt hur processerna såg ut och vi kunde då validera det mot kartlägg-
ningen. Vi hade möjligheten att komplementera genom att e-posta intervjuperso-
nerna eller gå förbi och fråga vilket vi gjorde ett flertal gånger. 

6.1.4 Validitet och reliabilitet 

De två kritiska frågorna är om vi har mätt och undersökt rätt saker på rätt sätt. I 
den första frågeställningen om hur processerna ser ut på Aero Materiel är förfat-
tarnas åsikt att vi har valt en bra metod med flödeskartläggningen. Reliabiliteten 
hade kunnat stärkas genom upprepa kartläggningen för att se om det blev samma 
resultat och genom att följa en order igenom systemet. Den andra frågeställningen 
rörande förbättringar valde vi att utgå främst från teorin och besöket på barnklini-
ken. Vi har lagt vikt på organisera processerna utifrån teorin snarare än mäta pro-
cessens variation och genomloppstid för att hitta praktiska förbättringar. Process-
förbättringar skulle kunna haft fokus på genomloppstid men vi valde att fokusera 
på ett mer övergripande plan. Vi tycker att våra förbättringsförslag har högre reli-
abiliteten då teori har varvats med praktiska undersökningar och utan att det är 
några större skillnader. Slutsatsen är att vi upplever att vårt arbete har god validitet 
och reliabilitet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att hjälpa Aero Materiel att förbättra processerna på företaget. I vårt 
arbete har vi dels med hjälp av teorin sett hur VOAC har designat sina huvudpro-
cesser, tagit upp Goldkuhls (2000) kritik mot processorientering och gjort en 
benchmarking på barnkliniken. Med det som bakgrund gjorde vi en egen pro-
cessmodell. 

Det är troligt att våra slutsatser hade blivit annorlunda om vi studerat andra före-
tag och annan teori men vi är övertygade om att vårt arbete och slutsatser kan vara 
en bra grund i synnerhet för Aero Materiel men även för andra organisationer. Vår 
modell ger enligt oss all den information som en organisation behöver för att 
komma igång med arbetet att utveckla processerna.  
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med vår rapport var att ge Aero Materiel underlag för hur de bör arbeta 
med sina processer och som stöd för att ge förslagen skulle vi först utreda hur de 
arbetar idag. En av de första slutsatserna som vi drog var att Aero Materiel största 
behov är att arbeta med processer. I den nuvarande dokumentationen listas samt-
liga processer avdelningsvis och inte en enda går igenom två eller fler avdelningar 
därför tror vi att företaget i dagsläget inte kan dra nytta av alla de fördelarna som 
finns med processorientering. Införandet av processorienteringen är en långsiktig 
strategi och med företagets planerade expansion tror vi att Aero Materiel kommer 
ha stor nytta av vårt arbete. 

Som vårt teoriavsnitt har tagit upp finns det flera olika modeller att arbeta efter 
när det gäller processer och hur dessa skall se ut. Det finns även olika synsätt på 
vad som gör en process en stödprocess eller en delprocess och tolkning kan vari-
era mellan olika organisationer. Oklarheterna till trots så är processorientering vik-
tigt och vi tror att med vår modell blir det lättare att göra rätt. 

6.3.1 Förslag på åtgärder för Aero Materiel 

Vi rekommenderar Aero Materiel att göra följande fyra åtgärder för att bli mer 
processorienterat.  
 

Definiera huvudprocesser och delprocesser 

Det första steget är att dokumentera och definiera processerna mer likt det som 
nämnts i teorin. Främst att få ner antalet till ett par stycken. Processerna bör även 
vara kopplade mot företagets vision och strategi. Vårt förslag för huvudprocesser 
är ”Leverans av standardkomponenter” och ”Leverans av anpassade komponen-
ter”.  
 

Välj en arbetsmodell för ledning och styrning 

Ledningen måste bestämma sig för om och hur företaget skall arbeta processori-
enterat. Vi tror det bästa för Aero Materiel är att utgå från modellen av Västra Gö-
talandsregionen eller Dicander Alexandersson, m.fl. (1998). 
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Bygga kunskap 

För att lyckas med processledningen och implementeringen behöver Aero Mate-
riel bygga upp kompetensen i organisationen. Kompetens och kunskap byggs upp 
med erfarenhet, att lära genom att göra det i praktiken är en bra start för Aero 
Materiel. Ett första steg kan vara att arbeta med processer i en workshop där de 
anställda applicerar sina kunskaper på den nuvarande verksamheten. Arbetet med 
processen kartläggs kontinuerligt för att mäta framgången. Som stöd till inlärning 
tycker vi att företaget ska erbjuda personalen boken ”Att lyckas med processled-
ning” av Dicander Alexandersson, m.fl. (1998) som är lättläst och bra till att 
komma igång med processtänkandet. Längre in i arbetet tror vi att de anställda 
även bör gå en kurs för att få fördjupade kunskaper om processarbete. Vår sista 
rekommendation till Aero Materiel är att vid eventuella behov hyra in en konsult 
som coach för att säkra kompetens på området. 

 

Pilotprocess 

När personalen är utbildad bör processägare utses för att arbetet skall komma 
igång på allvar. Med hjälp av coachen kan en pilotprocess väljas ut. En processle-
dare utses som med hjälp och stöttning från coachen kartlägger och leder proces-
sen. Lärdomar från projektet tas tillvara av företaget och individen. När mätning, 
styrning av processen fungerar så går företaget vidare med en ny process. Det hela 
upprepas till samtliga processer är implementerade på företaget. 

6.3.2 Förslag till fortsatt arbete 

Att införa processägare och definiera processerna på Aero Materiel är en början 
mot att skapa en processorienterad organisation. En lärdom av besöket på barn-
kliniken är att förändringsarbete tar lång tid att genomföra. Vår uppfattning är 
därför att de direkta åtgärder vi redan föreslagit kan framstå som enkla men de kan 
ändå ta lång tid att implementera. För rekommendationer på fortsatt arbete är vårt 
perspektiv ett par år framöver. Vi föreslår att Aero Materiel försöker att utvidga 
processerna till att även inkludera kunder och leverantörer i förbättringsarbetet. 
Detta för att göra processen från leverantör till kunden mer optimerad vilket alla 
inblandade tjänar på. För att säkra kvalitetsförbättringar rekommenderar vi även 
Aero Materiel att använda sig av SIQ modellen och göra en utvärdering av företa-
get. Eftersom SIQ modellen enligt barnkliniken är mycket omfattande är det även 
kostsamt att göra utvärderingen. Vårt förslag är därför att arbeta med en del av 
modellen i taget. Den delen som väljs ut kan användas dels som förbättringsom-
råde och dels för kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring fås genom att dokumentera det 
företaget hittills har gjort. 
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6.3.3 Förslag till fördjupning 

Processorientering försöker rätta till de fel och brister med kvaliteten som uppstår 
i en linjeorganisation. Vi efterlyser mer fördjupning på brister med processoriente-
ring. Vi har med vår modell försökt att rätta till en del av detta tillkortakommande 
men vi är övertygade om att mer går att göra på det området. Författarna tror att 
ett företag som har saknat kvalitetsarbete och börjat med processorientering blir 
betydligt effektivare, däremot är vi osäkra på effekten om ett företag som arbetar 
med ständiga förbättringar i en linjeorganisation övergår till processorienterad or-
ganisation. Eftersom processorienteringen enligt teorin ofta läggs ovanpå den lin-
jeorganisationen blir ledningen och ansvarsfrågan mer komplex. Vidare fördjup-
ning skulle kunna visa huruvida det går att ersätta linjeorganisationen helt med 
processorientering eller möjligen något helt nytt.
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Frågor vid halvstrukturerade intervjun 
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Bilaga 1 

 

Intervju med säljare på Aero Materiel 
 
Inledning:  

 Beskrivning av ramarna för intervjun 

 Bakgrundsinformation 

 Hur kommer dokumenteras, löpande text inte citeras. 

Syfte: 
Få en tydligare bild av hur processen går till på marknad, från ordern till orderbekräftelse. 
 
Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat på Aero Materiel? 
Vad har du för typ av kunder? 
 
Fråga 1) 
Kan du beskriva vilka moment du gör från att en kund skickar en offert till orderbekräf-
telse? 
Fråga 2)  
Om ett artikelnummer inte överensstämmer med det som ni har på Aero Materiel, vad 
gör du då? 
Fråga 3) 
Finns det några andra händelser som leder till att arbetet görs annorlunda än om artikel-
nummer saknas, hur ofta händer det? 
Fråga 4) 
Upplever du att du har full förståelse för hela processen, från att du registrerar en order 
tills produkterna når kunden?  
Fråga 5) 
Vilka är era ordervinnare, varför köper kunder från er? Gör ni någon uppföljning på det? 
Fråga 6) 
Om en kund ringer och undrar om statusen på ordern, kan du svara på det?  
 
Fråga 7) 
En kund ringer och undrar om en speciell artikel, du rekommenderar x och det blir en 
beställning. Sparas någon kommentar om kundensönskemål i databasen? 
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Fråga 8) 
Har du använt dokumentationen som finns på företaget? Hur upplevde du den? 
 
Fråga 9)  
Upplever du att det finns många undantag i hur en order hanteras? Kan du berätta mer 
om några?  
 

Fråga 10) 
Vad vet du om företagetsmål de kommande åren? 
 
Fråga 11) 
Känner du till något förbättringsarbete som gäller för marknadsavdelningen? 
 
Fråga 12)  
Finns det något du anser skulle behöva förbättras? 


