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Abstract 

 

Background: Laboratories in Sweden have a big challenge when Sweden is a wide 
country and big parts is sparsely populated and many samples have limited 
durability. At same time as laboratories is a sensitive branch with high demands on 
time and quality which makes a functional internal and external logistic important. 

Purpose: The purpose is to increase the understanding of internal sample flows for 
companies who works with sample analysis, by analyse sample flows in companies 
that is analysing samples, from a logistic perspective. 

To answer the purpose, two research questions are formulated: 

 What limitations can be identified in internal sample flows from delivery to analyses 
done for companies working with analyses of samples? 

 How can limitations in internal sample flows be handled from delivery to analyses done 
for companies working with analyses of samples? 

Method: A case study has been made on Eurofins laboratory in Lidköping where 
data has been collected by interview studies and observations.  

Result: By the logistic perspective several possibilities to increase the efficiency 
have been found. By logistic tools proposals have been made how those hindrances 
can be handled. Those possibilities to increase the efficiency is: 

 Consolidation activities 

 Failsafe 

 Standardizations 

 Overlook unload/loading of trucks 

 Make the sample flow even during the week 

 

Conclusions: In this study have the writer made several recommendations for 
companies that is working with analysing samples. But it is important to consider 
that those recommendations are case-specific, but if same conditions occur is the 
result possibly to generalize. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Laboratorieverksamheten i Sverige ställer krav på väl fungerande 
logistik då Sverige är ett långt och delvis glesbefolkat land samtidigt som många 
prover har begränsad hållbarhet.  Samtidigt som laboratorieverksamhet är en relativt 
känslig verksamhet med höga krav på tid och kvalitet, det ställs därför höga krav på 
både den interna och externa logistiken. 

Syftet: Är att öka förståelsen kring effektivisering av interna provflöden, från 
konsolidering till provanalys för företag som arbetar med att analysera prover 
genom att analysera provflöden inom laboratorieverksamhet utifrån ett logistiskt 
perspektiv. 

För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: 

 Vilka begränsningar kan identifieras i interna provflöden från inleverans till utförd 
provanalys för företag som arbetar med analys av prover? 

 Hur kan begränsningar i interna provflöden hanteras från inleverans till utförd 
provanalys för företag som arbetar med analys av prover? 

Metod och genomförande: En fallstudie har genomförts på Eurofins 
laboratorium i Lidköping för att insamla empiri för studien. Med hjälp av teorier 
inom ämnesområdet logistik har sedan den insamlade empirin analyserats. 

Resultat: Genom att anta ett logistiskt perspektiv har flera 
effektiviseringsmöjligheter och slöserier uppdagats. Med hjälp av logistiska verktyg 
och teorier har sedan förslag på hur dessa slöserier kan hanteras. Dessa 
effektiviseringsmöjligheter är:  

 Konsolidera 

 Felsäkra 

 Se över rutiner standardisera 

 Se över av/på-lastning 

 Jämna ut flödet över veckan  

Slutsatser: I studien har författaren kommit fram till flera olika slutsatser för 
företag som är verksamma med analys av prover. Dock bör det tas hänsyn till att 
rekommendationerna är fallspecifika men är generaliserbara om samma 
förutsättningar finns.  

 

Nyckelord: Logistik, Provflöde, Slöserireducering, lean produktion, 
Flödeseffektivisering och laboratorier. 
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Inledning 

 

1 Inledning 

I det här kapitlet behandlas bakgrundsinformation till studien. Därefter presenteras studiens 
problembeskrivning, syfte, frågeställningar och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund  

Dagens samhälle präglas av en allt mer global marknad där en bidragande faktor är 
förbättrade kommunikations och transportmöjligheter (Douglas & Craig, 2010). 
Andra bidragande faktorer är att företag söker efter att minska kostnader och skapa 
skalfördelar (Gabrielsson et. al., 2006). Detta blir allt viktigare på grund av den 
ökade konkurrensen. Det blir också viktigt att bygga en konkurrenskraftig strategi 
baserat på företagets styrkor och svagheter. Dessa styrkor brukar benämnas som 
konkurrensfaktorer och brukar innefatta leveranstid, leveransprecision, kostnad, 
flexibilitet och kvalitet (Ward et. al., 1998), oavsett bransch så är dessa faktorer 
viktiga. 

Konkurrensfaktorerna delas ofta upp i två grupper ordervinnare och 
orderkvalificerare. Beroende på vilken marknad företag är verksamma i varierar det 
om en konkurrensfaktor är orderkvalificerare eller ordervinnare (Hörte & 
Ylinenpää, 1997). Med allt bättre transportmöjligheter och en marknad som blir allt 
mer global är tid ofta en ordervinnare, då kunder dels vill ha sina produkter snabbt 
men också för att långa ledtider ofta leder till högre kapitalbindning (Lumsden, 
2012). Från ett företags perspektiv ses tiden som ledtid och ifrån kundens perspektiv 
som leveranstid och brukar definieras som tiden från beställning till leverans men 
kan också delas upp, exempelvis i produktions eller konstruktionsledtid (Lumsden, 
2012). 

En följd av den globala konkurrenssituationen och att företag strävar efter att 
minska ledtiden är att allt fler företag anammar lean-filosofin och dess fokus på ”just 
in time” (JIT). JIT syftar till att leverera den exakta kvantiteten vid rätt tidpunkt. 
Begreppet lean är en tolkning av Toyotas produktions system (TPS) som har blivit 
en populär arbetsmetod i västvärlden under de senaste decennierna (Yen Chun Wu, 
2003; Womack et. al., 1990). Lean består av övergripande strategier och filosofier 
för hur en verksamhet ska drivas på ett effektivt och kundorienterat sätt (Sörquist, 
2012). Ett led i införandet av lean är att nå en grundläggande stabil produktionsnivå 
och ha kontroll över sina processer både internt och externt (Liker & Meier, 2006). 
Interna processer innefattar processer och aktiviteter som sker mellan och inom 
funktioner, avdelningar och processer på företaget. Detta inkluderar också 
interntransporter mellan olika enheter inom samma företag. Externa processer 
innefattar de processer och aktiviteter som sker mellan företaget, kunder och 
leverantörer (Closs & Savitskie, 2003). När ett företag avser en snabb tillväxt sker 
detta ofta genom uppköp av andra företag (Anthony et. al., 1990). Ett möjligt 
tillvägagångsätt vid införandet av lean för företag som har växt genom uppköp är 
att arbeta med standardiserat arbetssätt (Sörquist, 2012), vilket innebär att en 
standard arbetas fram för samtliga enheter inom företaget. Standardiserat arbetssätt 
är en vedertagen metod inom lean och innebär att en standard tas fram för hur 
arbetet ska ske så att samtliga enheter kan arbeta efter denna standard (Lean Forum, 
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2007 & Liker & Meier, 2006).  

Den globala konkurrenssituationen och ökat fokus på konkurrensfaktorerna som 
tagits upp i bakgrunden gör det intressant att studera företag som arbetar med 
provtagningsverksamhet d.v.s. företag verksamma med att analysera prover, 
eftersom de befinner sig i en bransch där det ställs höga krav på både ledtider och 
kvalitet samt att det är vanligt förekommande att växa genom uppköp. Genom att 
effektivisera provtagningsverksamheten så stärks företagets konkurrensfaktorer. 
Laboratorieverksamheten i Sverige ställer krav på väl fungerande logistik då Sverige 
är ett långt och delvis glesbefolkat land samtidigt som många prover har begränsad 
hållbarhet.  Samtidigt som laboratorieverksamhet är en relativt känslig verksamhet 
med höga krav på tid och kvalitet, det ställs därför höga krav på både den interna 
och externa logistiken. 

1.2 Problembeskrivning 

Provtagningsverksamhet är en traditionsbunden bransch där förbättringar av 
logistiska aktiviteter och de begränsningar som finns inte har haft hög prioritet. Med 
begränsningar avses de faktorer som förhindrar att verksamheten inte sker på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Men genom att förbättra logistiska aktiviteter kan dessa 
begränsningar minimeras, kostnader minskas och företags flöden kan förbättras 
avsevärt (Gattorna et. al., 1991). Inom sjukvården anser Anell (2005) att ledtid och 
kvalitet måste prioriteras, vilket bekräftas av läkarförbundet (2004) som skriver att 
kvalitet alltid kommer vara av högst prioritet inom sjukvården. Provtagningar inom 
sjukvården och provtagningsverksamhet är liknande verksamheter vilket gör att de 
slutsatser som dras om sjukvården provflöden kan appliceras i denna studie.  

För företag som arbetar med provtagningar och genomför kemiska och 
mikrobiologiska analyser inom lantbruk, livsmedel, miljö och har tillväxtstrategin att 
växa genom uppköp är arbetet med logistiska aktiviteter viktigt då det är en 
verksamhet som ställer krav på både ledtider och kvalitet. För den externa logistiken 
används standardtransporter till och mellan de olika laboratorierna, i form av väg 
och flygtransport där det är relativt enkelt att spåra proverna. Internt delas proverna 
för att testas för olika ämnen och delarna skickas till avdelningen/enheten som gör 
den specifika provtagningen. För att möjliggöra hög kvalitet, spårbarhet och korta 
ledtider internt efter delningen bör laboratorier arbeta med effektivisering av 
provflöden som framkommer i bakgrunden. Med provflöde avses i denna studie 
flödet av prover från att kunden lämnar in provet till dess att analysen av provet är 
utförd. Det första steget i att uppnå ett standardiserat arbetssätt är att identifiera 
och effektivisera de begränsningar som finns i ett provflöde för att sedan arbeta 
fram en ”standard” som senare kan implementeras på samtliga enheter inom 
företaget (Jeffrey & Meier, 2006; Sörquist, 2012). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

I bakgrund och problembeskrivningen framkommer betydelsen av att se över de 
interna provflöden och arbeta efter ett standardiserat arbetssätt, detta för att bemöta 
kunders krav på korta ledtider och hög kvalitet samt för att följa med i den 
kontinuerliga utvecklingen som sker i omvärlden, vilket leder till syftet med studien.  

Syftet är att öka förståelse kring effektivisering av interna provflöden, från konsolidering till 
provanalys för företag som arbetar med analys av prover. 

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats för att besvara syftet med studien. 
Där den första frågeställningen är:  

1. Vilka begränsningar kan identifieras i interna provflöden från konsolidering till utförd 
provanalys för företag som arbetar med analys av prover? 

I den andra frågeställningen kommer begränsningarna som uppdagats i 
frågeställning två att bearbetas och möjliga sätt att hantera begränsningarna kommer 
att diskuteras.  

2. Hur kan begränsningar i interna provflöden hanteras från konsolidering till utförd 
provanalys för företag som arbetar med analys av prover? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien behandlar det interna provflödet för verksamheter som är verksamma med 
provanalyser därmed kommer inga externa processer och aktiviteter behandlas. 
Studien syftar till att kartlägga och analysera det interna provflödet, de 
förbättringsförslag som identifieras kommer dock inte att införas i denna studie då 
det praktiska arbetet inte kommer att behandlas. För att hålla studien inom 
rammarna för examensarbetet kommer analysenheterna, provflödet i Lidköping 
samt inleverans/utleverans av prover på analysenheten i Jönköping att studeras 
övriga enheter inom koncernen kommer inte att behandlas i studien. För att studien 
ska rymmas inom ramarna för examensarbetet har inte själva analysen av provet 
studerats. 

 

1.5 Disposition 

Rapportens struktur beskrivs i Figur 1 och har fem huvudkapitel, Kapitel 1 inleder 
med bakgrund till studien och en problembeskrivning för att sedan presentera syfte, 
frågeställningar och avgränsningar som är gjorda för studien. I kapitel 2 presenteras 
den insamlade teorin som använts för att analysera och besvara frågeställningarna. 
Kapitel 3 syftar till att beskriva de metoder och verktyg som använts i studien samt 
hur studien utformats för att uppnå god validitet och reliabilitet. Studiens insamlade 
empiri samt analys behandlas i kapitel 4. Studien avslutas i kapitel 5 där studiens 
metoder och resultat diskuteras. 
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I de tre sista kapitlen redovisas de referenser som använts i rapporten samt sökord 
och bilagor.

Kap 1
• Inledning

Kap 2
• Teoretisk bakgrund

Kap 3
• Metod och genomförande

Kap 4
• Empiri och analys

Kap 5
• Diskussion och slutsatser

Kap 6
• Referenser

Kap 7
• Sökord

Kap 8

• Bilagor

Figur 1 Disposition 



Teoretisk bakgrund 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Kapitlet inleds med att studiens teorier kopplats ihop med respektive frågeställning för att ge en 
översiktsbild och göra det lätt för läsaren att följa studiens arbetsgång. Efter koppling av teorier 
beskrivs de teorier som använts för att besvara frågeställningarna. 

2.1 Teoretiskt ramverk 

För att ge läsaren förståelse för hur teorier och frågeställningar behandlar kapitlet 
har studiens teorier kopplas ihop med respektive frågeställning. Kopplingen mellan 
frågeställningar och teorier illustreras i Figur 2 och visar vilka teorier som hjälper till 
att besvara vilken frågeställning. 
 

 

Figur 2 Koppling teorier och frågeställningar 

 

För den första frågeställningen Vilka begränsningar kan identifieras i interna provflöden 
från konsolidering till utförd provanalys för företag som arbetar med analys av prover? för att 
öka förståelsen för förändringsprojekt inom branschliknande företaget har ett 
kapitel med lean i sjukvården använts som benchmarking. Analysen av den första 
frågeställningen har genomförts med hjälp av teorier kring flaskhalsar, 
kvalitetssäkring, och slöserier. Teorierna har använts för att finna vanligt 
återkommande begränsningar exempelvis onödigt långa ledtider och slöserier med 
stöd från litteratur inom ämnesområdet, med syfte att finna de områden som bör 
prioriteras vid effektivisering. 

För den andra frågeställningen Hur kan begränsningar i interna provflöden hanteras från 
konsolidering till utförd provanalys för företag som arbetar med analys av prover? syftar till att 
analysera de begränsningar som uppdagats i frågeställning två, genom att analysera 
begränsningarna och jämföra dem med litteratur inom ämnesområdet logistik och 
identifiera möjliga sätt att hantera och effektivisera begränsningarna. För att kunna 
genomföra analysen har teorier kring kvalitetssäkring, processkartläggning, 
slöserier, konsolidering, lean i sjukvården samt lagerutformning använts.  

Vilka begränsningar kan identifieras i 
interna provflöden från konsolidering till 
utförd provanalys för företag som arbetar 

med analys av provter?

• Flaskhalsar

•Kvalitetssäkring

• Lean i sjukvården

• Slöserier

•Tillvägagångssät vid 
förbättringsarbete

Hur kan begränsningar i interna 
provflöden hanteras från konsolidering till 
utförd provanalys för företag som arbetar 

med analys av prover?

•Kvalitetssäkring

•Konsolidering

• Lagerutformning

• Lean i sjukvården

•Processkartläggning

• Slöserier
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2.2 Lean  

Begreppet lean är en tolkning av Toyotas produktions system (TPS) som har blivit 
en populär arbetsmetod i västvärlden under de senaste decennierna (Yen Chun Wu, 
2003; Womack et. al., 1990). Lean innefattar strategier och filosofier för hur en 
verksamhet ska drivas på ett effektivt och kundorienterat sätt (Sörquist, 2012). 
Centralt inom lean är att göra rätt från början (Liker & Meier, 2006). Det 
huvudsakliga målet med lean är att uppnå hög effektivitet genom att reducera slöseri 
(Näslund, 2013). Tabell 1 illustrerar några huvudmål och verktyg inom lean. 

 

Tabell 1 Lean/JIT (Näslund, 2013) 

Aspekt Lean/JIT 

Mål (primärt) Reducera slöserier 

Mål (sekundärt) Ökad effektivitet 

Metodik Värdeflödeskartläggning 

JIT/pull-steg för steg 

Förändring Inkrementella projekt 

Verktyg Kaizen, Kanban, 5S, Jidoka, Smed, 
Poka-yoke, Heijunka 

 

För att implementera lean och lyckas är det viktigt att förankra konceptet lean i hela 
organisationen och att lyckas med de fyra nyckelfaktorerna ledarskap, styrning, 
finanser och kultur (Clegg et. al., 2010; Näslund, 2013). 
 

2.2.1 Slöseri 

Inom lean finns det sju vanligt förekommande slöserier och brukar benämnas som 
(Liker & Meier, 2006; Hines & Rich, 1997): 

1. Överproduktion 
2. Väntetider 
3. Transport 
4. Olämplig bearbetning 
5. Onödiga lager 
6. Onödig förflyttning 
7. Defekta produkter 

Företag som arbetar med lean strävar efter att reducera dessa sju slöserier för att 
uppnå högre produktivitet och minskade kostnader (Liker & Meier, 2006). Ohno 
(1988) tar också upp ej utnyttjande av anställdas kreativitet som en typ av slöseri. 
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Överproduktion anses vara det allvarligaste slöseriet då det ger sämre flexibilitet och 
kan påverka både kvalitet och produktivitet. Vid överproduktion tenderar ledtider 
att bli långa samt att det kan ta längre tid att finna defekta produkter. Väntetider 
uppstår när produkten varken förflyttas eller bearbetas, vilket påverkar både 
personalen och produkten som spenderar tid på att vänta. Transport uppstår varje 
gång produkten förflyttas och kan anses vara ett slöseri. En transport är ofta 
nödvändig men kan minimeras. Olämplig bearbetning kan innebära flera olika saker 
exempelvis, produkten tillverkas i fel maskin när det finns billigare alternativ eller 
att det finns alternativa sätt att designa produkten eller tillverkningsprocessen på för 
att få ner tillverkningskostnaden.  Onödiga lager brukar leda till längre ledtider och 
större lager. Ett annat problem med för stora lager är att felaktigheter döljs så att de 
inte kan förbättras. Genom att sänka lagernivåer kommer fel att uppdagas och kan 
därmed förbättras. I slutändan är ett stort lager en stor kostnad. Onödig förflyttning 
syftar på personalens förflyttningar. Ofta kan förflyttningarna minskas genom att 
skapa rutiner och standarder för hur arbetsmoment ska utföras. Defekta produkter är 
en direkt kostnad. Varje defekt produkt kostar pengar och därmed finns en strävan 
efter att ha så få defekta produkter som möjligt. Genom att exempelvis införa poka-
yoke lösningar eller jidokaenheter kan defekter helt eller delvis reduceras (Liker & 
Meier, 2006; Hines & Rich, 1997). 

2.2.2 Lean i sjukvården 

Provtagningsverksamhet och sjukvård har många likheter då både sjukvård och 
provtagningsverksamhet analyserar prover, därmed har ett kapitel om lean i 
sjukvården sammanställts i litteraturstudien. 
 
Inom sjukvården är lean ett begrepp som tar sig olika uttryck på olika institutioner. 
På större sjukhus handlar implementering av lean ofta om strategier och värderingar 
med centrala begrepp som patientvärde och slöserier (Rognes & Svarts, 2012). På 
mindre sjukhus handlar det ofta om att implementera mindre verktyg från 
leanfilosofin (Rognes & Svarts, 2012). Inom sjukvården finns två ytterligheter 
nämligen att antingen är exakt likadan från fall till fall annars behöver den 
individanpassas för varje patient (Rognes & Svarts, 2012). Idag strävar sjukvården 
efter att uppfylla båda ytterligheterna vilket är svårt. Standardisering ger effektivare 
flöden och kostnadsbesparingar men riskerar att ta bort möjligheten till 
individanpassning och lokala utvecklingsmöjligheter på olika sjukhus (Rognes & 
Svarts, 2012). Därför är det viktigt att skapa en standard som inte hämmar 
utvecklingen. 
 
De åtta slöserierna inom leanfilosofin kan enligt Brand (2013) tolkas för att bättre 
passa sjukvården: 
 
1. Överproduktion- onödiga undersökningar och behandlingar 
2. Väntan- patienter väntar onödigt länge i kö och personalen kan inte kan nyttja 
all tillgänglig tid 
3. Transport- onödiga förflyttning av material eller patienter  
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4. Överarbete- onödiga arbetsmoment eller information som hämtas och 
dokumenteras flera gånger 
5. Lager- dålig koll på vilka lagernivåer som behövs 
6. Rörelse- onödiga förflyttningar för personalen 
7. Fel- medicinska komplikationer eller misstag som behöver rättas till 
8. Outnyttjad kreativitet- önskemål och idéer från personal tas inte på allvar 
 
Lorentzon & Zewebrand (2014) identifierade slöserier inom medicinska 
laboratorieflöden där obalanser i flödet identifierades på grund av att olika remisser 
kräver olika åtgärder vilket i sin tur skapade slöserier i form av lager, transport och 
väntan. Lorentzon & Zewebrand (2014) föreslog i detta fall att det skulle underlätta 
att standardisera arbetet om ett enstycksflöde i form av pullprincipen införs. 
 

2.2.3 Tillvägagångsätt vid förbättringsarbete 

Vid förbättrings- och förändringsprojekt är det av stor vikt att arbeta systematiskt 
och strukturerat för att lösa befintliga problem. Det är också viktigt att se 
verksamheten i sin helhet för att uppdaga problem (Sörquist, 2012). Själva 
förbättringsarbetet kan delas upp i stegen: identifiera, lösa, genomföra och 
underhålla Figur 4. 

 

Figur 3 Förbättringsprocessen (Sörquist, 2012). 

 

Under steget identifiera söks information om verksamhetens processer för att 
uppdaga förbättringsmöjligheter. Detta kan ske med olika metoder exempelvis 
genom analys av sekundärdata, insamling av information från medarbetare och 
kunder eller genom att göra processanalyser i form av värdeflödeskartläggning 
(Sörquist, 2012). Med fördel kombineras olika insamlingsmetoder för att få fram 
valid data (Sörquist, 2012). 

Under steget lösa ska det fastställas hur problemet ska lösas och vilken metod som 
är lämplig för att lösa problemet. När problemet är löst ska lösningen implementeras 
i verksamheten vilket sker under genomförandefasen. För att säkerhetsställa och säkra 
förbättringarna över tiden ska dessa underhållas vilket är sista fasen i Sörquists (2012) 
förbättringsprocess. 

Identifiera Lösa Genomföra Underhålla
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2.2.4 Kvalitetssäkring 

Kvalitet definieras på många olika sätt beroende på företags och organisationers 
karakteristik men tre av de vanligaste definitionerna är enligt Almaraz (1994) de 
definitioner som Eming (2000), Juran (1988), and Crosby (1995) använder sig av: 

 Användarbasserad: Till vilken grad som användarens behov och nöjdhet 
uppnås 

 Produktbasserad: Att själva produkten håller önskad kvalitet 

 Tillverkningsbasserad: Mäts ifrån procent av fel och omarbeten som sker 
och krävs under tillverkning 

Att tillverka defekta artiklar är en av de sju slöserierna (Liker & Meier, 2006; Hines 
& Rich, 1997). Inom ej producerande verksamheter skulle det kunna likställas med 
svinn eller andra kvalitetsbrister (Brand, 2013). För att säkerhetsställa att 
kvalitetsbrister inte uppstår bör verksamheter arbeta med att kvalitetssäkra sina 
processer inom verksamheten. Inom lean finns det ett flertal verktyg för att 
kvalitetssäkra sina processer. Tre vanligt förekommande verktyg för att 
kvalitetssäkra processer inom lean är Poka Yoke-lösningar, standardiserat arbete 
och kaizen (Liker & Meier, 2006; Lean forum, 2007). 
 
Poka Yoke innebär att en lösning införs för att fel inte ska kunna uppstå. Det vill 
säga en poka yoke-lösning är en felsäkring för att defekta produkter eller fel ska 
kunna undvikas (Liker & Meier, 2006; Lean forum, 2007). Syftet med poka yoke är 
(Liker & Meier, 2006; Lean forum, 2007: 

 förhindra att felaktiga komponenter kommer in i processen 

 förhindra tillverkning av defekta produkter 

 förhindra att defekta produkter kan gå vidare till nästa process 

Standardiserat arbete innebär att en standard skapas för hur aktiviteter ska utföras. 
Denna standard beskriver vad som ska göras, hur det ska göras och i vilken 
ordningsföljd (Jeffrey & Meier, 2006; Sörquist, 2012). Det finns många fördelar att 
arbeta med standardiserat arbete det skapar möjlighet till att förbättra processer, 
bättre kontroll över processer, minskad variation och bättre kvalitet (Emiliani, 2008) 
samt att det förenklar arbetet med att hitta och identifiera avvikelser. 

Kaizen innebär arbete med ständiga förbättringar genom att stegvis förbättra 
processen. Många små förbättringar ger gemensamt en förbättrad process (Sörquist, 
2012). För att lyckas implementera kaizen ska alla medarbetare engageras i 
förbättringsarbetet och enligt Imai (1986) ska kaizen drivas på de tre nivåerna 
ledning, grupp och individnivå. Kaizen bygger på följande punkter (Wittenberg, 
1994): 

 Börjar med människan 

 Fokus ligger på människors insatser 

 Människor arbetar i en process 

 Processer förbättras kontinuerligt 
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 Förbättrad process ger förbättrat resultat 

 Förbättrat resultat ökar kundnöjdheten 

2.3 Kartläggning av processer 

Vid kartläggningar finns det många metoder och verktyg för att skapa och illustrera 
ett flöde. I detta kapitel förklaras de metoder och verktyg som varit en del av 
studien. 

2.3.1 Processkartläggning 

Målet med processkartläggning är att identifiera slöseri och aktiviteter som inte 
tillför något värde för att få en lean verksamhet (Hines & Rich, 1997).  Första steget 
vid en processkartläggning är att skapa en övergripande bild över nuläget där 
samtliga aktiviteter och processer ritas ut i kartläggningen (Sörquist, 2012). Dessa 
aktiviteter kan sedan delas upp i inte värdeskapande, nödvändiga men inte 
värdeskapande och värdeskapande (Hines & Rich, 1997).  Kategorin inte 
värdeskapande är rent slöseri som kan elimineras direkt, det kan exempelvis vara 
väntetider eller extra hantering. Den andra kategorin, nödvändiga men inte 
värdeskapande aktivteter kan reduceras för att bli mindre kostsamma exempelvis 
förflyttningar från punkt A till punkt B. Den sista kategorin är värdeskapande 
aktiviteter är aktiviteter som tillför värde på produkten till exempel kan det vara 
bearbetning eller målning. 
 
Sörquist (2012) definierar en process som en begränsad mängd av samordnande 
aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte och kännetecknas bland annat av:  

 Processer har en tydlig början och ett tydligt slut, en process är en följd av avgränsade 
aktiviteter 

 Processer har kunder och leverantörer, kan vara både externa och interna 

 Processer är repetitiva, innebär att en process kan upprepas vid flertalet tillfällen 

 Processer beskriver flödet i verksamheten, processer beskriver arbetsmoment, 
aktiviteter och flöden som utförs i verksamheten 

 Processer skapar kundvärde, en process har som målet att skapa ett kundvärde 
som både kan vara till en intern eller extern kund 

 Processer har bestämda syften och mål, anledningen till att en process finns till är 
att det finns ett behov att uppfylla, det vill säga att processen har ett tydligt 
syfte och mål 
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2.3.2 Spagettidiagram 

Ett av de sju slöserierna är onödiga förflyttningar (Liker & Meier, 2006; Hines & 
Rich, 1997). För att identifiera onödiga förflyttningar skapas ofta ett 
spagettidiagram. Metoden att kartlägga förflyttningar går ut på att en 
verklighetsbaserad bild skapas över det område som ska kartläggas där samtliga 
förflyttningar som sker ritas upp (Lean forum, 2007). Praktiskt går metoden ut på 
att en kollega följs när han/hon utför sitt arbete, exempelvis ställer en maskin. Varje 
förflyttning eller aktivitet han/hon utför dokumenteras på spagettidiagrammet 
(Lean forum, 2007). 

 

2.4 Orsaker till långa ledtider 

Ledtid definieras enligt Lumsden (2012) som den tid det tar från beställning tills 
dess att leverans sker. Detta innefattar aktiviteter som ordermottagning, 
orderbehandling, planering, konstruktion, tillverkning och distribution. Ledtiden 
kan också mätas på delar av flödet exempelvis tid för konstruktion. Genom att korta 
tiden för aktiviteter i flödet kan den totala ledtiden minskas, exempel är att korta 
tillverkningstider, eliminera onödiga väntetider och minska flaskhalsars påverkan på 
flödet (Christopher, 2005). 

2.4.1 Flaskhalsar 

En flaskhals är de aktiviteter som begränsar verksamhetens prestation (Buddas, 
2014). Flaskhalsar kan exempelvis vara de aktiviteter med längst ledtid eller en 
aktivitet där det ofta inträffar händelser som påverkar utförandet exempelvis 
reparationer (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008). Det är också viktigt att ha i 
åtanke att inget system kan vara snabbare än flaskhalsen (Belasco, 1988). Det finns 
två sätt att identifiera en flaskhals i ett system. Antingen går det att mäta köer innan 
aktiviteter eller undersöka kapaciteten i samtliga aktiviteter. Den aktivitet som har 
längst köer eller lägst kapacitet brukar benämnas som en flaskhals (Lumsden, 2012). 

2.4.2 Push/pull tillverkning 

För tillverkande företag brukar det nämnas två typer av styrning av materialflödet 
pushtyp och pulltyp (Jonsson & Mattson, 2010). Vid styrning av materialflöden med 
push sker produktion och materialstyrning utan att slutanvändaren auktoriserat 
aktiviteterna i produktionsflödet (Jonsson & Mattson, 2010). Om produktion och 
materialflöden styrs genom pull styrs och auktoriseras produktion av 
slutanvändaren (Jonsson & Mattson, 2010). Skillnaden mellan push och pull är 
därmed att i push styrs tillverkningen från företaget och företaget bestämmer vilket 
behov som är prognosticerat. Vid pull är det slutanvändaren som styr behovet 
(Jonsson & Mattson, 2010). Fördelen med att använda pull är att slutanvändaren 
styr behovet och en produkt som passar slutanvändarens behov (Mandyam, 2012). 
Därmed undviks tillverkning av en produkt som inte slutanvändaren har behov av. 
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2.4.3 Konsolidering 

Genom konsolidering av aktiviteter och processer i försörjningskedjan kan 
kostnader och resursbehov minskas. Men för att uppnå önskat utfall vid strukturella 
förändringar i försörjningskedjan bör det finnas en förståelse och ett 
helhetsperspektiv då det finns många faktorer att ta hänsyn till. Genom att se 
försörjningskedjan som en helhet och förbättra försörjningskedjans prestation i sin 
helhet uppnås både bättre lönsamhet och företaget uppnår konkurrensfördelar 
(Chan & Qi, 2003). 

Enligt Sambasivan et. al., (2009) finns det flera olika faktorer som är viktiga för 
styrning och mätning i en försörjningskedja: 

 Försörjningskedjan ska ses som en helhet och mäta prestationer i sin helhet 

 Försörjningskedjans behöver koppla företagets prestationer med företagets 
mål 

 Det kan vara nödvändigt att fördela och förflytta aktiviteter inom 
försörjningskedjan 

 För en lyckad konsolidering behöver samarbete uppmuntras inom 
försörjningskedjan 

 Det är viktigt att motivera personal och förbättra kommunikation inom hela 
försörjningskedjan 

 

2.5 Lagerutformning 

För utformning av lager finns olika principer som lämpar sig till olika typer av 
verksamheter. Huvudprinciperna för lagerutformning är linjärt, u-format, 
triangulärt och cirkulärt flöde (Lumsden, 2012). 

Den linjära lagerutformningen innebär att godset kommer in i ena änden av 
anläggningen och ut genom den andra Figur 5.  

 

Figur 4 Linjär lagerutforming 

 

Nackdelen med linjär lagerutformning är att godset alltid måste transporteras 
genom hela anläggningen från godsmottagningen till utleverans. Den linjära 
lagerutformningen är ofta fördelaktig vid stora volymer och få artiklar. Fördelen 
med lagerutformningen är att godsflödet blir tydligt i lagret. Dock leder ofta den 
ökade transportsträckorna till högre kostnader (Lumsden, 2012). 
 

I en u-formad lagerutformning anländer och levereras godset ut i samma ände Figur 6. 
Denna lagerutformning möjliggör att gods kan placeras i lager efter en ABC-
uppdelning vilket minskar transportarbetet. Nackdelen med den u-formade 
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lagerutformning är att den kan minska möjligheten till att expandera (Lumsden, 
2012). 

 

 

 

 

 

Den cirkulära lagerutformningen Figur 7 ger kostnadsbesparingar 
vid anläggning och planering av lagret då samma port kan 

användas för både inleveranser och utleveranser (Lumsden, 2012). 

 

 

 

 

 

Figur 7 Cirkulär lagerutformning 

Figur 5 U-formad lagerutformning 
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3 Metod och genomförande 

Under metod och genomförande redogörs hur studien genomförts gällande vilka metoder och verktyg 
som använts för att uppfylla studiens syfte. Kapitlet innehåller beskrivning av arbetsprocessen och 
de metoder som använts för att insamla data. Slutligen presenteras hur data analyserats och hur 
författaren arbetat för att få god validitet och reliabilitet. 

3.1 Arbetsprocessen 

Studien har delats upp i fem faser sträckt över vårterminen 2015, Figur 7. Som stöd 
vid planeringen och framtagningen av projektplaneringen av studien har Sörquist 
(2012) projektmodell används. 

 

 

Figur 6 Projektplanering 

 

Studien inleddes vecka ett, där ett första möte hölls med Eurofins. Tillsammans 
diskuterades lämpliga ämnesområden för studien. Den generella problembilden 
som finns inom provtagningsverksamhet diskuterades. Diskussionen behandlade 
vilket perspektiv, angreppssätt och ämnesområde som studien skulle behandla då 
provtagningsverksamhet historiskt sett inte lagt stort fokus på logistiska 
förbättringar. Gemensamt med Eurofins togs beslutet att fokusera studien på den 
interna logistiken som både är intressant från Eurofins sida, utifrån utbildningens 
ämnesområde och ur ett generellt perspektiv d.v.s. det finns en generell problembild 
och fler företag som står inför liknande problem. Genom att studera Eurofins 
behov trattades problemet ner. Därefter studerades befintliga teorier inom 
sjukvården samt ämnesområdet logistik för att formulera syftet och 
frågeställningarna formulerades syftet och frågeställningarna: Vilka begränsningar kan 
identifieras i interna provflöden från konsolidering till utförd provanalys för företag som arbetar 
med analys av prover? och Hur kan begränsningar i interna provflöden hanteras från 
konsolidering till utförd provanalys för företag som arbetar med analys av prover? 

Under förstudien har problemområde, syfte och frågeställningar samt val av 
metoder för studien arbetats fram. Litteraturstudien har främst använts till att 
analysera de resultat som har framkommit under fallstudiens gång under studiens 
sista fas, dataanalys.  

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dataanalys

Fallstudie

Litteraturstudie

Förstudie

Problemformulering
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3.2 Ansats 

I studien har en kvalitativ ansats använts vilket innebär att det är forskarens 
uppfattningar och slutledningar som är centrala (Holme & Solvang, 1997). Den 
kvalitativa ansatsen har valts utifrån studiens syfte, att öka förståelse kring effektivisering 
av interna provflöden, från konsolidering till provanalys för företag som arbetar med analys av 
prover. För att möta syftet har en kvalitativ ansatts använts. Studien sker i form av 
en fallstudie med syfte att öka förståelse kring effektivisering av interna provflöden 
där författarens insamlade information kommer att tolkas och slutledas med hjälp 
av litteratur inom ämnesområdet. För att besvara frågeställning ett har en empirisk 
studie gjorts på företaget med syfte att samla in data för att identifiera hur ett 
provflöde ser ut. För frågeställningarna två och tre ligger den empiriska studien till 
grund och har analyserats genom en deduktiv ansats, för att genom teorier inom 
ämnesområdena identifiera begränsningar och hur det är möjligt att hantera dessa 
begränsningar. En deduktiv ansats innebär att logiska slutsatser fås utifrån ett 
verkligt fall genom att utgå från teori inom ämnesområdet (Olsson & Sörensen, 
2011).  

 

3.3 Fallstudien 

Studien är ett tilldelat uppdrag från Eurofins med syfte att öka förståelse kring 
effektivisering av interna provflöden. För att uppnå studiens syfte att öka förståelse 
kring effektivisering av interna provflöden, från konsolidering till provanalys för företag som arbetar 
med analys av prover fanns det ett behov av att kartlägga hur ett generellt provflöde 
ser ut. För att kunna kartlägga ett provflöde togs beslutet att genomföra studien i 
form av fallstudie. Valet att utföra studien i form av fallstudie styrks av Patel & 
Davidsson (2003) som menar att en studie i form av fallstudie lämpar sig väl för att 
bygga en ökad förståelse för ett eller få undersökningsobjekt. 

För studien har de främsta verktygen för att insamla data varit intervjuer och 
observationer. När det gäller val av design på fallstudien är det två saker som bör 
beaktas, antalet fall som studien avser och antalet analysenheter som ska undersökas 
(Yin, 2007).  Studien omfattat två analysenheter och ett fall, de analysenheter som 
har studerats är provflödet på Eurofins anläggning i Lidköping samt konsolidering 
och kontroll av prover på laboratoriet i Jönköping. 

Fallstudien har skett på företaget Eurofins i deras produktionsenhet i Lidköping 
som ansvarar för analys av prover inom miljö, livsmedel och vatten samt på 
inleverans/utleverans på enheten i Jönköping. Mer om Eurofins finns under 4.1. 
Området som har analyserats är Eurofins interna provflöden, från konsolidering till 
provanalys för att se om det kan identifieras begränsningar i provflödet och hur dessa 
begränsningar kan hanteras. 

 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer och observationer samt litteraturstudie.  
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3.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna för studien har varit semistrukturerade för att kunna ta del av data som 
vid en helt strukturerad intervju kunde ha gått förlorad eftersom den 
semistrukturerade intervjuformen ofta leder till följdfrågor (Patel & Davidsson, 
2003). Vid varje intervju har det funnits en agenda och ett syfte med förberedda 
frågor. Genom frågorna har intervjuerna varit öppna och genom att ställa 
följdfrågor som varför? och hur? har information som annars gått förlorad kunnat 
ta del av studien genom de tankar och idéer som intervjupersonerna haft. Studierna 
som gjorts har främst varit för att skapa en kartläggning över provflödet samt för 
att ta reda på vad och hur Eurofins tidigare arbetat med lean och förbättringsarbeten 
för att få en helhetsbild. Intervjufrågorna som har använts för att skapa en 
kartläggning över provflödet har varit enkla exempelvis: Vad händer? Hur? och 
Varför? och skett i samband med observationerna. De genomförda intervjuerna har 
skett enskilt på plats på Eurofins i Lidköping. 

För att få önskat omfång och besvara studiens syfte att öka förståelse kring 
effektivisering av interna provflöden, från inleverans till provanalys för företag som 
arbetar med provtagningar har personal på olika befattningar intervjuats enligt 
Tabell 2. Syftet med intervjuerna var att dels få fram data för att kunna kartlägga det 
interna provflödet men också för att kunna besvara frågeställningarna: Vilka 
begränsningar kan identifieras i interna provflöden från konsolidering till utförd provanalys för 
företag som arbetar med analys av prover? och Hur kan begränsningar i interna provflöden 
hanteras från konsolidering till utförd provanalys för företag som arbetar med analys av prover? 
De genomförda intervjuerna finns beskrivna i Tabell 2 med personens befattning, 
hur många gånger intervjuobjekten intervjuats och hur omfattande intervjuerna var 
finns dokumenterat. Samtliga intervjuer har spelats in för att inte någon information 
ska kunna försvinna. Efter varje intervju har den insamlade informationen i form 
av inspelningar gåtts igenom och de delar som besvarat syftet och frågeställningarna 
har dokumenterats i form av skriftliga anteckningar 

Tabell 2 Intervjuer 

 

Befattning Fokus 
Antal intervjuer 

(st) 
Tidsåtgång 
genomsnitt (h) 

Logistics Manager Allmänt/frågor 4 0.75 

Lean koordinator Förändringsarbete 1 1.5 

Team ledare Provflöde 1 2 

Laboratoriepersonal Provflöde 2 1 

 
Logistic managern har varit den kontaktperson på Eurofins som verkat som 
handledare på företaget. Logistic managern har varit delaktig under hela studien och 
har verkat som ett bollplank, besvarat frågor och oklarheter som uppstått under 
studien. För att studien både ska vara till nytta för Eurofins har logistic managern 
funnits där för att validera studien och dess resultat. Intervjun med Lean koordinatorn 
gjordes för att få ett perspektiv över vad som tidigare har gjorts och hur Eurofins 
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arbetat med lean och förändringsarbete. Intervjuerna med team ledare samt 
laboratoriepersonal är den viktigaste källan för att kartlägga hur ett provflöde ser ut i 
nuläget Den information som samlats in genom dessa intervjuer i kombination med 
observationer gav det underlag som behövts för att skissa upp provflödena. 

3.4.2 Observationer 

Innan observationen påbörjas ska den vara designad och väl anpassad för studien. 
I studien har det använts öppna observationer som innebär att de deltagare som 
medverkat i observationen är medvetna om att de blir observerade (Holme & 
Solvang, 1997). För att få ut så mycket som möjligt har ett kombinerat passivt/aktivt 
förhållningssätt tagits, det vill säga att under stora delar av observationerna har 
observationerna skett genom att en passivt granskande roll tagits för att se hur de 
dagliga rutinerna fungerar. För att få förståelse för rutinerna har det varit nödvändigt 
att kliva in i en aktiv roll med frågor kring vad som händer och varför. De områden 
som observerats finns i Tabell 3, områdena livsmedel och miljö har studerats för att 
kartlägga provflödet. Då det uppdagades återkommande felskick under 
kartläggningen gjordes en studie på i Jönköping över inleverans/utleverans. 
Anledningen till att datainsamling skett genom observationer beskrivs på ett bra vis 
av Lofland (1971) “To observe, as a mundane, day-to-day operation in the field is to orient one’s 
consciousness and one’s actions explicitly to look, to listen and to ask ”what’s happening” It is to 
ask one’s self: What is the order in or ”meaning off” what’s happening?”  

 

Tabell 3 Observationer 

Område När  Tidsåtgång (h) 

Livsmedel 2 mars 2015 (dag) 2 

Miljö 2 mars 2015 (dag) 2 

Jönköping 
inleverans/utleverans 

11 mars 2015 
(kväll/natt) 

5 

 

Observationerna på miljö och livsmedel skedde i samband med intervjuerna med 
teamledare och laboratoriepersonal för att ge en bild av hur arbetet utförs på 
respektive avdelning. Observationerna har lett till en kartläggning av provflödena 
och bidragit till att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Det identifierades 
begränsningar tidigt i provflödet genom intervjuer och observationer vid 
inleveransen på företaget. En omfattande observation över hur inleveransen skedde 
på företaget genomfördes för att identifiera möjliga felkällor i Jönköping. Vid 
inleveransen undersöktes faktorer som påverkade det interna provflödet.  
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3.4.3 Litteraturstudien 

Litteraturen i studien har använts för att analysera de data som samlats in under 
fallstudien. Genom valet av litteratur inom studiens ämnesområde i form av böcker 
och vetenskapliga tidskrifter har studiens syfte besvarats. De artiklar som använts i 
studien finns på databasen Emerald och Primo och nås genom sökord som inbound 
logistic, perishability logistic, consolidation, quality management och lean i sjukvården. Den 
facklitteratur som använts i form av böcker behandlar ämnesområdena logistik, 
produktion och lager. För teorikapitlet som behandlar lagerutformning har 
Lumsden (2012) används som enda källa trots att flera författare skriver inom 
ämnesområdet anser författaren att denna litteratur behandlar lagerutformning på 
ett tillfredställande vis. 

3.5 Dataanalys 

Genom fallstudien har empiri samlats in för att kartlägga hur ett generellt provflöde 
ser ut. Empirin har sammanställts i form av en kartläggning där Eurofins provflöden 
på miljö och livsmedel finns sammanställda i två processkartor. Under analysen av 
frågeställning ett Vilka begränsningar kan identifieras i interna provflöden från konsolidering 
till utförd provanalys för företag som arbetar med analys av prover? har kartläggningen 
jämförts med teorier inom ämnesområdet logistik genom en helhetsanalys vilket 
innebär att analysen sker i sin helhet och i sitt sammanhang (Borum & Enderud, 
1979). För att identifiera vilka begränsningar som finns i ett generellt provflöde. När 
begränsningarna identifierats har frågeställning två Hur kan begränsningar i interna 
provflöden hanteras från konsolidering till utförd provanalys för företag som arbetar med analys av 
prover? analyserats gentemot teori inom ämnesområdet logistik genom användning 
av den deduktiva ansatsen, även denna analys har skett genom helhetsanalys. För 
att analysera den insamlade empirin skapades ett teoretiskt ramverk. Ramverket har 
fått kompletteras och justeras under studiens gång för att stötta empirin och vara 
inom ämnesområdena för dataanalysen. Under dataanalysen har hela tiden den 
insamlade empirin och de teorier som tagit del av studien varvats, det vill säga att 
under dataanalysen har empirin fortlöpande jämförts med teorierna inom 
ämnesområdet för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Hur dataanalysen 
har skett finns sammanställt i Figur 7 där arbetsgången beskrivits.  Den insamlade 
empirin har lett till kartläggning av provflödet som har analyserats i två steg för att 
först identifiera begränsningar och sedan ta fram lösningar för hur begränsningarna 
kan hanteras. 
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Figur 7 Dataanalys 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses vad som undersöks, att rätt saker mäts och dokumenteras (Patel 
& Davidsson, 2003). Därmed mäts validiteten utefter hur korrekt och giltig studien 
är (Bell, 2006). För att hålla en bra validitet i studien har intervjuernas design varit 
till stor hjälp. Sedan har personalen på företaget varit till stor hjälp då deras åsikter 
har bekräftat eller uteslutit områden för djupare studier. Då flera olika anställda samt 
vedertagna teorier inom ämnesområdet används har validiteten på studien stärkts. 
 
För att ha en bra extern validitet är de metoder och utförandet av fallstudien noggrant 
dokumenterade för att kunna generaliseras på ett liknande fall. I studien har 
författaren tagit del av studien Lorentzon & Zewebrand (2014) gjort om medicinska 
laboratorieflöden för att öka studiens generaliserbarhet. Extern validitet avser i 
vilken grad som studien kan generaliseras och upprepas på ett annat fall (Merriam, 
1994). Genom att ha en väl dokumenterad fallbeskrivning stärks den externa 
validiteten (Leedy & Ormrod, 2005). Den interna valideten mäts genom hur trovärdiga 
studiens slutsatser är och om det som avsetts att studera har studerats. Genom att 
noggrant formulerat frågeställningar och designat studien efter syftet så har det 
säkerhetsställt att rätt områden har studerats sedan har även flera olika datakällor 
har använts vilket lätt till att den interna validiteten stärkts. 
 
Med reliabilitet avses i vilken grad som studien kan genomföras och upprepas vid 
ett senare tillfälle med likvärdigt resultat (Merriam, 1994) och enligt Yin (2003) är 
målet med reliabilitet att minimera risken för misstag och att studien blir partisk. 
Därför har ett metod kapitel skrivits där samtliga metoder för hur studien 
genomförts finns beskrivna. När studien skett i form av fallstudie handlar det 
mycket om i vilken grad det går att följa och spåra insamlade data som tagit del av 
studien. För att hålla en bra reliabilitet i studien har all insamlad data granskats noga 
och när oklarheter uppstått har de retts ut tillsammans med berörda personer. 
Under intervjuerna har det både förts anteckningar och intervjuer har spelats in. 
Förhållningsättet med anteckningar och inspelningar har möjliggjort att 
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sammanställa intervjuerna och jämföra med de anteckningar som förts under 
intervjutillfällena, vilket har gjorts tätt efter samtliga intervjuer som ger bättre 
riktighet när intervjuminnena fortfarande är färska. Förhållningsättet har minimerat 
risken för att viktig information ska gå förlorad.  På detta sätt har studiens reliabilitet 
stärkts genom att hela tiden kontrollera att all data är riktig. Enligt Bell (2006) är det 
ett bra mått på reliabilitet om olika tillvägagångssätt och intervjuer ger likvärdiga 
resultat. Då observationer och intervjuer har stämt bra överens anses studien ha en 
bra reliabilitet. Att använda sig av olika metoder för att insamla data benämns ofta 
som triangulering och ger ett vidare perspektiv över problemområdet (Yin, 2003). 
 
 



Empiri och analys  

25 

4 Empiri och analys 

Kapitlet inleds med en introduktion av företaget Eurofins. Där efter följer den insamlade data som 
samlats in under fallstudien i form av en beskrivning över det interna godsflödet. Avslutningsvis 
analyseras det interna godsflödet gentemot de insamlade teorierna för att besvara frågeställningarna 
ett och två. 

4.1 Eurofins 

Eurofins är en koncern med fokus på laboratorieverksamhet. De genomför kemiska 
och mikrobiologiska analyser inom lantbruk, livsmedel och miljö. I dagsläget är 
Eurofins verksamma i 36 länder och har över 190 laboratorium. I Sverige finns fem 
laboratorier, Stockholm, Jönköping, Lidköping och Kristianstad Figur 8. 
Laboratorieverksamheten i Sverige ställer krav på väl fungerande logistik då Sverige 
är ett långt och delvis glesbefolkat land samtidigt som många prover har begränsad 
hållbarhet. I stora delar av Sverige används vägtransporter men i det rosa området i 
Figur 9 används vägtransport i kombination med flyg för att kunna leverera prover 
i tid. Laboratorieverksamhet är en relativt känslig verksamhet med höga krav på tid 
och kvalitet, det ställs därför höga krav på både den interna och externa logistiken. 
Studien behandlar den svenska laboratorieverksamheten i Lidköping och 
inleverans/utleverans i Jönköping. 

 

Figur 8 Eurofins Sverige 

För de externa och interna transporterna har Eurofins ett enhetligt 
färgmärkningssystemsystem, för spårning av prover som skickas till och mellan 
laboratorierna, Figur 10. Färgmärkningssystemet syftar till att skapa kontroll över 
transporter till laboratorierna och mellan respektive laboratorium.  
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Enheten i Lidköping har i 
dagsläget två skilda provflöden livsmedel och miljö. Livsmedel analyserar prover inom 
livsmedel och djurfoder. Miljö analyserar prover inom miljö och vatten. Historiskt 
sett har livsmedel och miljö varit två separata företag men hör idag till Eurofins. Att 
Eurofins har två separata provflöden beror på att det krävs olika analysmetoder för 
olika typer av prover, samt att det fortfarande ses som två skilda delar 
organisatoriskt då historiken har stor påverkan över företagskulturen.  En 
översiktlig bild över respektive provflöde för livsmedel och miljö finns i bilaga ett 
och två.  Det är också värt att nämna att Eurofins har tydliga variationer i antal 
provanalyser som ska genomföras per dag, på onsdagar är det som mest prover som 
anländer till laboratorierna. 

4.1.1 Konsolidering prover Jönköping 

Eurofins interna provflöde startar på företagets två logistikhubbar därför 
undersöktes inleverans/utleverans samt konsolidering i Jönköping.  
 
Eurofins interna provflöde startar vid företagets logistikhubbar som konsoliderar 
och skickar vidare prover till den avsedda destinationen. De prover som ska till 
Lidköping konsolideras i Jönköping. Transportören anländer till Jönköping där 
först proverna lossas. Proverna anländer till port ett enligt Figur 10 och ska placeras 
på uppmärkt plats för att laboratoriepersonalen enkelt ska se vad som har anlänt 
och vart ifrån. Därefter lossar transportören möjligt returgods (kylväskor) i port 
tvåoch ställer returgodset på avsedd plats, Figur 10. Själva lossningen av gods sker 
genom styckvis hantering av samtliga prover, de lastas av på mindre vagnar. Efter 
lossning tar transportören med de prover som ska skickas vidare som ställts på 
uppmärkt plats för utleverans vid port ett sorterat efter destination. Hur lång tid 
lossning och lastning tar är mycket varierande beroende på varifrån transportören 
kommer d.v.s. vart transportören har hämtat upp prover samt vilket dag det är och 
om det är hög/låg-säsong. 
 
När proverna anlänt till Jönköping kontrolleras samtliga emballage för att se vilket 
laboratorium proverna ska analyseras i. Laboratoriepersonalen öppnar och 
kontrollerar vilken typ av prov som anlänt och granskar även följesedeln. De prover 

Figur 9 Färgmärkningssystem 
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som testas i Jönköping märks med ID-taggar vid kontrollen och de som skickas 
vidare färgmärks efter Eurofins färgmärkningssystem.  Därefter lastas proverna 
som skickas vidare på vagnar och ställs på avsedd plats för utleverans. Vid 
observation av kontrollen uppmärksammades det vid något tillfälle att 
laboratoriepersonal vid kontrollen sprang iväg för att hjälpa en kollega och tog med 
de följesedlar som denna kontrollerade vid tillfället. Under observationen som 
skedde uppmärksammades att rutinerna inte följdes. Varken laboratoriepersonal 
eller transportör ställde gods på avsedd plats. Transportören ställde inkommande 
prover utanför laboratoriet och laboratoriepersonalen körde ut de prover som skulle 
skickas vidare direkt till transportören.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
När proverna anlänt till Lidköping kontrolleras de igen och grovsorteras. Under 
kontrollen framkom att det blivit felsorterat i Jönköping. Vilket medförde att provet 
i fråga skickades tillbaks till Jönköping. 

4.1.2 Internt provflöde livsmedel 

I det här kapitlet sammanfattas och beskrivs den insamlade empirin över 
provflödet på livsmedel i Lidköping. 

Inleverans och Kontroll: Provflödet på livsmedel i Lidköping inleds med att proverna 
levereras in till laboratoriet med transportör eller direkt via kund genom stora 
porten inlastning/utlastning bilaga 3. När proverna anländer tas de emot av 
laboratoriepersonalen som signerar och godkänner leveransen och antecknar 
tidpunkt för inleverans. Detta görs främst för att många prover har begränsad 
hållbarhet. Därefter kontrolleras leveransen gentemot följesedel och om kunden har 
tillräckliga specifikationer för hur provanalysen ska ske. 

Vanligt förekommande är att kunden inte vet exakt hur eller för vilka ämnen provet 
ska testas. Vid enklare ärenden löser ansvarig laboratoriepersonalen ”strul” 
gemensamt med kund, strul är den benämning som laboratoriepersonalen använder 
sig av. Om det är avancerat strul går det vidare till laboratoriets kemister som reder 
ut oklarheter med kunden.  

Figur 10 Skiss inleverans/utleverans Jönköping 
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Efter inleveranskontrollen registreras samtliga prover in i datorn och placeras i lager. 
Beroende på provets karakteristik lagerhålls provet i väntan på analys antingen i 
kylrum eller i lager i anslutning till inregistreringen. Från lager hämtar 
laboratoriepersonalen proverna vid analys i ett fifoliknande1 system med undantag 
för de prover som benämns som IL 2. 

Felskick och miljö: Det är vanligt förekommande att prover skickas fel. Till stor del 
hänger det ihop med att kunden inte vet exakt hur eller för vad provet ska testas. 
Vanligaste felskicket är att prover som ska till miljö skickas till livsmedel. 
Laboratoriepersonalen på livsmedel får då springa till miljö med proverna. Enligt 
laboratoriepersonalen anländer felskickade prover som är adresserade till miljö 
många gånger per dag. I nuläget kan laboratoriepersonalen inte uppskatta hur 
frekventa dessa felskick är då dessa inte dokumenteras. 

Beredning och analys: När proverna är kontrollerade, oklarheter är lösta samt att 
proverna är inregistrerade och placerade i kylrum alternativt hylla är nästa steg 
beredning av proverna. Beredningen görs på olika sätt och varianter beroende på 
provets karaktär. Vanligt förekommande är att laboratoriepersonalen maler ner 
provet med olika grovlek beroende på vad som ska analyseras. Därefter delas och 
skickas provet för analys. Beroende på typ av analys skickas provet till olika 
avdelningar antingen till miljö eller till andra laboratorier i Sverige. 

4.1.3 Internt provflöde miljö  

I kapitlet sammanfattas och beskrivs den insamlade empirin över provflödet på 
miljö i Lidköping. 

Inleverans: Provflödet på miljö i Lidköping inleds med att proverna levereras in till 
laboratoriet, med transportör eller direkt från kund via inleveransporten bilaga 4. 
Dagtid ska endast prover avsedda för miljö levereras via inleveransporten bilaga 4. 
Alla prover som anländer till Eurofins kvälls eller nattid ska anlända till miljö 
oberoende om de senare ska till miljö eller livsmedel.  

Proverna som anländer på natten anländer i transportbärare i form av kylväskor 
från Eurofins transporthubbar i Jönköping och Stockholm. Proverna levereras in 
till ett mellanlager av transportören i väntan på att laboratoriepersonalen kan ta hand 
om provleveransen.  

                                                 
1Fifo- First in first out 
2  IL- Prover med högre priorited pga begränsad hållbarhet 
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Prover som anländer dagtid levereras in till en obemannad disk antingen direkt av 
kund eller via transportör. Disken är obemannad på det sätt att det inte finns 
personal stationerad där. Teamledaren ansvarar dock för att ta emot prover som 
anländer. I praktiken blir det ofta den som är närmast som sköter mottagningen av 
prover. Prover som blivit felskickade och ska till livsmedel läggs direkt i en låda 
avsedd för livsmedel. Avdelningarna livsmedel och miljö har arbetat fram ett 
lampsystem. Då prover anländer till miljö som är avsedda för livsmedel trycker 
laboratoriepersonalen på en knapp så att en lampa tänds på livsmedel som signalerar 
att prov/prover har anlänt. Hur stort problemet med felleveranser avsedda för 
livsmedel är svårt att uppskatta då detta inte dokumenteras. De prover som ska 
analyseras på livsmedel hamnar direkt i ”lådan”. Hur länge proverna får vänta innan 
laboratoriepersonal på livsmedel har möjlighet att hämta proverna varierar 
beroende på hur mycket det finns att göra. 

Inregistrering och grovsortering: När proverna har levererats in till laboratoriet 
inregistreras de i affärssystemet. I samband med inregistreringen görs en kontroll av 
proverna så att proverna anlänt till rätt laboratorium samt att kunden har lämnat 
tillräckliga specifikationer över vad provet ska analyseras för. Om det är otillräckliga 
specifikationer eller något som saknas hamnar provet i diversehyllan där ansvarig 
laboratoriepersonal reder ut oklarheter med kund. De prover som blivit 
fellevererade skickas vidare till det avsedda laboratoriet eller avdelningen. Efter 
inregistreringen är gjord grovsorteras proverna efter vilken typ av prov, slam, 
bränsle, recipient, avlopp eller dricksvatten. Där hämtar sedan 
laboratoriepersonalen proverna när de är färdiga med det föregående provet. 

Delning och provanalys: Efter grovsorteringen anpassas proverna efter varje 
analysmetod som används för respektive prov, detta görs i flera steg genom delning 
av provet, bilaga 2. För att kunna rita upp ett hanterbart provflöde har en förenklad 
bild över provflödet gjorts. Varje enskilt prov kan exempelvis komma till 
laboratoriet i upp till 15 olika behållare som i sin tur delas X antal gånger i varje 
delning. Vissa prov behöver endast två delningar medans andra behöver tre. Utöver 
det förekommer också korsade flöden mellan de olika kategorierna slam, bränsle, 
recipient, avlopp eller dricksvatten. För att ytterligare göra flödet mer komplext kan 
delar av proverna skickas till antingen livsmedel alternativ ett annat laboratorium i 
Sverige då vissa analysmetoder som används går in under en annan kategori. 
Exempelvis kan ett prov på miljö behöva analyseras på livsmedel då analysmetoden 
som krävs endast finns på livsmedel. Under den tredje delningen blir provet 
metodspecifikt det vill säga varje prov anpassas för respektive analysmetod. Mellan 
delningarna förekommer det att prover försvinner enligt både laboratoriepersonal 
och logistikmanagern. I vilken omfattning prover försvinner kan inte i nuläget 
uppskattas då det inte dokumenteras. Problemet anses därför inte vara 
”omfattande” i nuläget men konsekvenserna av ett prov påverkar Eurofins negativt 
i form av missnöjda kunder. 
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4.2 Analys 

I kapitlet analys kommer frågeställningarna att analyseras utifrån det teoretiska 
ramverket. 

4.2.1 Begränsningar i provflödet 

I kapitlet identifieras de begränsningar som uppdagats i provflödet. 

 
En jämförelse har gjorts mellan Eurofins två olika provflöden i Lidköping för att 
uppdaga begränsningar. Eurofins två provflöden i Lidköping är åtskilda, vid behov 
samarbetar dock miljö och livsmedel med varandra och använder de tekniska 
resurser som är speciella för respektive provflöde då inte alla analyser kan ske inom 
det egna provflödet. Vissa analyser kräver en analysmetod som ligger under en 
annan kategori än vad det egna provflödet kan analysera. Provflödena skiljer sig 
också mellan dag och kvälls/nattid. Dagtid har livsmedel och miljö olika 
inleveransställen enligt bilaga 3 och 4, på natten levereras alla prover in till miljö 
som sorterar och skickar vidare proverna till rätt avdelning. Provflödet på livsmedel 
samt miljö har många likheter och i grund och botten sker det liknande aktiviteter i 
båda provflödena. Däremot har laboratoriepersonalen olika benämningar på 
aktiviteterna i flödet, exempelvis det som miljö ser som ”delning” ser livsmedel som 
”beredning” och det som heter ”strul” på livsmedel är ”diverse” på miljö. I 
bilagorna två och tre finns provflödena på miljö och livsmedel beskrivna, dessa 
kartor över provflödet speglar hur provflödet ser ut på respektive avdelning, men 
också hur laboratoriepersonalen ser på provflödet och hur de olika aktiviteterna 
benämns. Som synes sker samma aktiviteter i det inledande skedet i de båda 
provflödena. Det är först vid delning eller beredning som det blir större skillnader i 
provflödena.  
 
Att samma aktiviteter sker i två skilda provflöden på ett och samma företag kan ses 
som slöseri (Liker & Meier, 2006; Hines & Rich, 1997). Genomförandet av samma 
arbete flera gånger är en fråga om hur mycket resurser som krävs för att utföra 
aktiviteten vilket i slutändan blir en direktkostnad för personal. Genom att granska 
provflödena på miljö och livsmedel uppdagas att aktiviteter som inleverans, 
inregistrering, strul/diverse och felskick sker i provflödena både på livsmedel och 
miljö fast med olika benämningar. Det är möjligt att ha två parallella provflöden 
men då miljö och livsmedel lånar resurser från varandra i form av specifika 
analysmetoder så är detta inte någon optimal lösning. 
 
Ett centralt begrep inom lean är enligt Liker & Meier (2006) “rätt från början”.  På 
Eurofins förekommer det frekventa felskick i Lidköping mellan livsmedel och miljö 
detta leder till slöserierna: onödiga transporter, förflyttningar, lager och väntetider, 
vilket i sin tur leder till längre ledtider på grund av extraarbete. Dessa felskick går in 
under tillverkningsbasserad kvalitet enligt Almaraz (1994) då de leder till en typ av 
omarbete i form av transporter. Då proverna anländer till fel bolag blir det även en 
flaskhals, främst då för livsmedel som hanterar felskicken (Fitzsimmons & 
Fitzsimmons, 2008) då proverna både får ligga och vänta tills laboratoriepersonal 
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på livsmedel har tid att åtgärda felet och den extra tid det tar för personalen att 
transportera felskicken mellan avdelningarna. I nuläget registreras det inte när 
felskickade prover anländer till Lidköping vilket leder till att det är mycket svårt att 
uppskatta storleken på problemet. Utifrån intervjuerna med både 
laboratoriepersonal på livsmedel och miljö är det något som inträffar många gånger 
per dag. Felskickade prover leder till en ökad hantering av prover och ökar risken 
för att prover kommer bort eller blir liggande längre tid än nödvändigt i lager. I 
värsta fall är det ett högt prioriterat prov, som kommer fel vilket kan ställa till 
problem då proverna måste analyseras snabbt.  
 
Eurofins har arbetat fram rutiner över hur aktiviteter ska utföras på både miljö, 
livsmedel och under konsolideringen i Jönköping. Genom att granska provflödena 
framkommer det att miljö och livsmedel har olika rutiner och standarder för vad 
olika aktiviteter heter och hur de genomförs. Under konsolideringen i Jönköping 
uppmärksammades att de rutiner och den standard som finns inte följdes. 
Standardiserat arbete skapar möjlighet till att förbättra processer, skapa bättre 
kontroll över processer, minska variation i processer och skapa bättre kvalitet 
(Emiliani, 2008) samt att det förenklar arbetet med att hitta och identifiera 
avvikelser. 
 
Ett tidskrävande moment i Jönköping är lossning/lastning av prover och returgods. 
Beroende på varifrån och under vilken dag proverna anländer varierar tidsåtgången. 
Lossningen och lastningen sker genom styckvishantering. Hantering av proverna 
kan kopplas till slöseriet transport som uppstår varje gång produkten förflyttas och 
kan anses vara ett slöseri. En transport är ofta nödvändig men kan minimeras (Liker 
& Meier, 2006; Hines & Rich, 1997). Att lossa och lasta genom styckvis hantering 
leder till onödiga förflyttningar enligt Liker & Meier, (2006), Hines & Rich, (1997) och 
Brand (2013). Ofta kan förflyttningarna minskas genom att skapa rutiner och 
standarder för hur arbetsmoment ska utföras. 
 
På Eurofins är det stor skillnad på antalet anlända prover under veckan med onsdagar 
som den dag där flest prover anländer. Det skapar obalans i flödet då det vissa dagar 
finns många prover att analysera och andra med betydligt färre prover. Detta skapar 
svårigheter i form av kapacitetsplanering samt hur mycket personal som behövs 
respektive dag.  
 
För att summera har i detta kapitel har följande begränsningar identifierats: 
 

 Liknande aktiviteter sker i båda flödena 

 Frekventa felskick 

 Rutiner 

 Extraarbete av/på-lastning av prover 

 Ojämnt provflöde över veckan 
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4.2.2 Hantering begränsningar i provflödet 

I detta kapitel behandlas frågeställning tre vilket innefattar hur begränsningar i 
interna provflöden kan hanteras från konsolidering till utförd provanalys för företag 
som arbetar med analys av prover. 

Flertalet aktiviteter sker på både miljö och livsmedel där författaren ser möjligheter 
till att konsolidera aktiviteterna dvs slå samman aktiviteter för att minimera 
dubbelarbete. Detta skulle leda till att provflödet blir effektivare och får bättre 
lönsamhet enligt Chan & Qi (2003). De berörda aktiviteterna är inleverans, 
inregistrering, kontroll, strul/diverse och felskick. Genom att konsolidera skulle 
Eurofins undvika de onödiga transporterna mellan miljö och livsmedel som 
påverkas av de felskick som sker till Eurofins. Konsolidering skulle också 
möjliggöra att inleveransprocessen kan ske på samma sätt dag/kväll och natt. För 
att kunna genomföra detta behöver enligt Sambasivan et. al., (2009) hela 
försörjningskedjan ses i sin helhet. För Eurofins skulle detta innebära att se till vad 
som är bäst för de två provflödena miljö och livsmedel i Lidköping. Det är viktigt 
att de förändringar som avses att göra är kopplade till företagets mål och att berörd 
personal involveras (Sambasivan et. al., 2009). Lorentzon & Zewebrand (2014) 
identifierade slöserier inom medicinska laboratorieflöden. De uppdagade att det 
fanns obalanser i flödet på grund av att olika remisser kräver olika åtgärder som i 
sin tur skapade slöserier i form av lager, transport och väntan. För att kunna arbeta 
med ett standardiserat arbetssätt föreslår Lorentzon & Zewebrand (2014) ett 
enstycksflöde av pull-principen. Obalanserna inom det medicinska laboratorieflödet 
liknar de obalanser som finns på Eurofins då deras prover kräver olika åtgärder. 
Genom att då konsolidera aktiviteter ser författaren att det skulle kunna förenkla 
den dagliga styrningen och ett samarbete skulle kunna ske mellan livsmedel och 
miljö för att minska obalansen av provanalyser på veckobasis då det finns prover av 
både IL-typ och sådana som inte är brådskande, om ett enstycksflöde enligt pull-
princip införs skulle ett jämnare flöde uppnås.  
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Tidigare identifierades att Eurofins har problem med felleveranser då det skickas fel 
prover till fel laboratorium. Vanligast förekommande är att det anländer prover till 
fel laboratorium i Lidköping men det förekommer också att prover som ska till 
andra laboratorium belägna i Sverige anländer till antingen miljö eller livsmedel i 
Lidköping. För att studera påverkande faktorer gjordes en utökad studie på 
analysenheten i Jönköping. Under studien i Jönköping uppdagades flera olika 
möjliga felkällor nämligen att rutiner för inleverans/utleverans inte följdes, 
följesedel/sedlar togs med när annan aktivitet utfördes istället för att låta 
följesedel/sedlar ligga kvar vid tillhörande prover samt att inleverans/utleverans 
skedde på samma ställe. Standardiserat arbete skapar möjlighet till att förbättra 
processer, bättre kontroll över processer minskad variation och bättre kvalitet 
(Emiliani, 2008) samt att det förenklar arbetet med att hitta och identifiera 
avvikelser. På analysenheten i Jönköping finns det standarder och rutiner att arbeta 
utifrån men då dessa inte följdes blir det svårt att identifiera de avvikelser som sker 
och vad dessa avvikelser beror på. Genom en utredning, över varför inte rutiner 
följs möjliggörs en minskad variation och bättre kvalitet (Emiliani, 2008). För att 
förhindra framtida felleveranser kan Eurofins införa någon typ av Poka yoke 
lösning vilket skulle förhindra att fel kan uppstå (Liker & Meier, 2006; Lean forum, 
2007) eller arbeta med kaizen för att stegvis förbättra sina processer (Sörquist, 2012). 
För att implementera och lyckas med kaizen ska alla medarbetare engageras i 
förbättringsarbetet och enligt Imai (1986) ska kaizen drivas på tre nivåer ledning, 
grupp och individnivå. Därför bör denna implementering inledas med att engagera 
och få med samtliga medarbetare på de tre nivåerna ledning, grupp och individnivå. 

 
Eurofins har arbetat fram rutiner och standarder för hur aktiviteter skall utföras. I 
Lidköping uppmärksammades det dock att de två provflödena miljö och livsmedel 
på många sätt har liknande karakteristik, dock används olika begrepp på miljö och 
livsmedel och de har olika syn på hur ett provflöde ser ut. Genom att skapa en 
standard över provflödena skapas möjlighet till att förbättra processer, skapa bättre 
kontroll över processer, uppnå minskad variation och bättre kvalitet på processerna 
(Emiliani, 2008). 
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I Jönköping uppmärksammades extra arbete vid av/på-lastning av prover. Inleverans 
och utleverans sker på samma ställe trots att det finns två möjliga av/på-
lastningsställen i anslutning till labbet. In- och utgående prover gick samtliga från 
port ett. I dagsläget levererar transportören först in anländande prover i port ett 
därefter lastas returgods av i port två. Efter avlastningen av returgods lastar 
transportören på utgående prover i port ett.  I dagsläget kan lagerutformningen 
liknas vid en cirkulärlagerutformning (Lumsden, 2012) med undantag för 
returgodset som lossas i port två. I dagsläget leder lagerutformning till extraarbete 
för transportören då transportören behöver växla flera gånger mellan de två 
portarna. Genom att införa en u-formad lagerutformning skulle transportarbetet 
kunna minskas (Lumsden, 2012) samt möjliggöra att utgående och anländande 
prover hålls isär vilket minskar risken för att misstag kan göras. Då Eurofins redan 
har två portar för inleverans och utleverans krävs ingen större investering vid 
införandet av det u-formade flödet. 
 
Sammanfattat har följande metoder för att hantera de identifierade begränsningarna 
framkommit: 

 Konsolidera 

 Felsäkra 

 Se över rutiner och standardisera 

 Se över av/på-lastning 

 Jämna ut flödet över veckan 
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5 Diskussion och slutsatser 

I kapitlet diskuteras först studiens resultat och de metoder som använts för att besvara 
frågeställningarna. Avslutningsvis sammanfattas de slutsatser som dragits under studien och 
rekommendationer för fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  

Vilka begränsningar kan identifieras i interna provflöden från konsolidering till utförd provanalys 
för företag som arbetar med analys av prover? 
 

Beroende på provers och företags karakteristik skiljer sig provflöden åt.  Genom att 
ha studerat Eurofins två provflöden i Lidköping och bl.a. tagit del av Lorentzon & 
Zewebrand (2014) studie om effektivisering av medicinska laboratorier drar 
författaren slutsatsen att företag som arbetar med provanalyser kan arbeta med 
benchmarking, då provflöden har liknande karakteristik. Proven anländer till labbet 
där det kontrolleras och registreras in i datorsystemet, varefter proven lagerhålls. 
Det är när provet förbereds för den specifika analysmetoden som provflödena 
börjar skilja sig från varandra.  

De begränsningar som uppdagats rör både miljö och livsmedel. Genom att gå vidare 
med de områden som identifierats i denna studie kommer både miljö och livsmedel 
gynnas. De begränsningar som identifierats är: 

 Liknande aktiviteter sker i båda flödena 

 Frekventa felskick 

 Rutiner 

 Extraarbete av/på-lastning av prover 

 Ojämnt provflöde över veckan 

 

Hur kan begränsningar i interna provflöden hanteras från konsolidering till utförd provanalys för 
företag som arbetar med analys av prover? 

Studien är fallspecifik men de slutsatser som tagits är generaliserbara om samma 
förutsättningar finns. Genom att hantera de begränsningar som finns i ett provflöde 
möjliggörs ett effektivare provflöde och kvaliteten i provflödet kan förbättras. De 
begränsningar som uppdagats i studien är: 

 Konsolidera 

 Felsäkra 

 Se över rutiner och standardisera 

 Se över av/på-lastning 

 Jämna ut flödet över veckan 
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Det har identifierats att liknande aktiviteter sker på provflödena miljö och livsmedel. 
Detta är något som inte behöver vara dåligt utan kan ibland vara nödvändigt, det är 
inte heller säkert att det blir billigare att konsolidera aktiviteter. Dock bör detta 
utredas, det bör också vara till hjälp för att skapa känslan av att båda flödena hör till 
samma företag och ta bort känslan av ”vi och dem” som är vanligt förekommande 
inom verksamheter och företag. Genom att konsolidera aktiviteter skulle det också 
möjliggöra att skapa ett flöde istället för dagens två vilket skulle kunna främja 
samarbete inom företaget. 
 

Att felsäkra och förhindra att fel kan uppstå är alltid något positivt. Däremot hur 
företag väljer att göra vad? är beroende på vad som passar bäst för just det företaget. 
I studien föreslås kaizen och poka yoke som möjliga åtgärder för att arbeta med 
förbättringar av leveranskvalitet och felsäkring. Det finns fler metoder att arbeta 
med för att hålla hög kvalitet eller så kan ett eget system skapas det viktiga är att ett 
kontinuerligt kvalitetsarbete sker. 
 
Genom att se över rutiner och standardisera, möjliggörs effektivare flöden och 
kostnadsbesparingar enligt Rognes & Svarts (2012). Men det är viktigt att tänka på 
att standarden inte får hämma individanpassning och lokala utvecklingsmöjligheter 
Rognes & Svarts (2012). Något som är värt att fundera över är vilken grad och hur 
rutinerna och standarden skall utformas då det är viktigt att främja fortsatt 
utveckling både på individ och provflödes nivå.  
 
Se över av/på-lastning kommer att leda till en kostnadsbesparing, det är dock möjligt 
att behålla av/på-lastning i samma port men i sådana fall bör lastbilarna packas 
annorlunda för att undvika att transportören behöver göra extra förflyttningar. 
Dock är det fördelaktigt att packa returgodset längst in då detta har hög fyllnadsgrad 
då proverna har betydligt sämre.  

Dessa förbättringsområden hör på många sätt ihop, förbättras ett område kommer 
även andra områden att förändras. Därför bör förbättringar först göras i början av 
flödet för att undvika att onödiga förändringar genomförs. Då det är möjligt att 
genom förändring av aktiviteten innan kommer den efterföljande aktiviteten 
förändras och kräva en annan förändring än vad som från början var tänkt. Vilka 
förändringar som Eurofins än väljer att gå vidare med är det viktigt att förankra 
konceptet i hela organisationen och att lyckas med de fyra nyckelfaktorerna 
ledarskap, styrning, finanser och kultur (Clegg et. al., 2010; Näslund, 2013). 
Författaren anser att ett välförankrat förbättringsprojekt inom organisationen har 
stor chans att uppfylla önskat utfall.  
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5.2 Metoddiskussion 

Den framtagna projektplaneringen Figur 11 har varit till stor hjälp för att planera 
och genomföra studien, genom tidsplaneringen har deadlines hållits. Den 
arbetsgång som planerats i projektplaneringen har möjliggjort ett strukturerat arbete 
genom hela studien. De valda datainsamlingsmetoderna intervjuer samt 
observationer har varit tillfredställande för att besvara studiens syfte och varit 
relevanta för att besvara frågeställningarna. Genom användning av fler data källor 
som exempelvis dokumentgranskning och enkäter skulle studien kunna stärkts. 
Genom användandet av både intervjuer och observationer samt att intervjuerna 
spelats in har medfört att de kunnat jämföras mot varandra, för att säkerhetsställa 
att inte felaktig data tar del av studien har validiteten kunnat styrkas. För att kunna 
genomföra studien på andra fall och andra analysenheter har arbetsgången och de 
metoder som använts för att insamla data noggrant dokumenterats. För att stärka 
reliabiliteten skulle fler fall kunnat studeras både på andra bolag inom Eurofins eller 
andra verksamheter som arbetar med provtagning. 

 

Figur 11 Projektplanering 

Den deduktiva ansatsen i frågeställning två och tre anses ha varit en lämplig ansats 
för att besvara frågeställningarna och dra slutsatser ifrån fallstudien med hjälp av 
teorier inom ämnesområdet logistik. Alternativt kunde en abduktiv ansats ha 
använts för studien men författaren anser att den deduktiva ansatsen har fallit väl 
ut för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 
Författaren valde att formulera problemet gemensamt med Eurofins då målet med 
studien var både att studera ett verkligt problem som företaget ansåg nödvändigt, 
finna ett problemområde inom ämnesområdet logistik och som är intressant ur ett 
generellt perspektiv. Genom angreppssättet anser författaren att ömsesidig nytta har 
kunnat nås med studien. För att göra en mer djupgående studie skulle studien haft 
ett snävare syfte. Dock var inte detta möjligt då författarens kunskap inom 
laboratorieverksamhet var mycket begränsad innan denna studie. 
 

Genom förstudien kunde omfattningen avgränsas och problemområdet ringas in. Det 
har varit till stor hjälp genom hela studien då litteraturstudien kunde påbörjas och 
avgränsat tidigt under studien. Det var också till stor hjälp när det kom till att 
formulera studiens syfte samt frågeställningar vilket var nödvändigt för att 
fortskrida i arbetet. 
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Med hjälp av litteraturstudien har samtliga frågeställningar kunnat besvaras med 
litteratur inom ämnesområdet. Den litteratur som samlats in genom facklitteratur 
samt vetenskapliga artiklar har skapat ett teoretiskt ramverk som gemensamt med 
den insamlade litteraturen har kunnat besvara frågeställningarna och uppnå syftet 
med rapporten. För att ytterligare ha styrkt det teoretiska ramverket skulle fler 
vetenskapliga artiklar och studier inom vården kunnat användas för att på sådana 
sätt benchmarka inom liknande bransch. Dock anser författaren att den litteratur 
som använts har varit tillräckligt omfattande för studien. 
 
Fallstudien har varit nödvändig i studien då det har varit nödvändigt att studera hur 
ett provflöde kan se ut. För att kunna besvara frågeställningarna Dock valde 
författaren att genomföra en fallstudie med endast ett fall, det gör enligt Leedy & 
Ormrod (2005) att det kan vara svårt att generalisera resultatet. Däremot om 
fallstudien skulle upprepas idag på företaget skulle liknande resultat fås men 
eftersom företag förändras över tid gör också studiens resultat det om den görs igen 
vid ett senare tillfälle. För att ytterligare styrka studien kunde den ha utökats med 
ett eller flera fall dock har inte det känts nödvändigt och rymdes inte inom 
examensarbetet då studiens omfattning behöver vara begränsad till målen för 
kursen. Det skulle dock varit möjligt att djupare studera endast ett flöde för att på 
så vis få ett större djup på studien. För att verifiera att insamlad data har logistic 
managern verifierat att denna är korrekt. Detta att verifiera data med en källa kan 
innebära att data blir vinklad, det har dock inte varit några större justeringar som 
behövts göras, så risken för vinklad data har varit liten.    
 
Dataanalysen för frågeställning ett och två har skett genom en helhetsanalys, vilket 
innebär att analysen sker i sin helhet och i sitt sammanhang (Borum & Enderud, 
1979). Den insamlade empirin i fallstudien har analyserats gentemot det teoretiska 
ramverket som är insamlat under litteraturstudien vilket fallit bra ut för att besvara 
frågeställningarna, då vedertagna teorier har använts har detta stärkt studiens 
resultat. Genom att analysera fallstudien gentemot det teoretiska ramverket i sin 
helhet har gett möjlighet till att ta ett vidare perspektiv och se Eurofins provflöden 
i Lidköping samt konsolideringen i Jönköping i ett övergripande perspektiv för att 
se vad som kan skapa gemensamma fördelar för provflödena miljö och livsmedel. 
Perspektivet har varit till hjälp för att se Eurofins som en gemensam enhet vilket är 
nödvändigt vid konsolidering enligt Sambasivan et. al., (2009). Alternativt 
angreppssätt för analysen kunde varit att granska provflödena varför sig och sedan 
dra slutsatser därifrån men författaren anser att innan detta görs bör gemensamma 
begränsningar som rör både miljö och livsmedel uppdagas. 
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5.3 Slutsatser  

I det studerade provflödet har effektiviseringsmöjligheterna identifierats: 

 Konsolidera 

 Felsäkra 

 Se över rutiner standardisera 

 Se över av/på-lastning 

 Jämna ut flödet över veckan 

Genom att gå vidare med effektiviseringsmöjligheterna möjliggörs, minskat 
resurserbehov, frigörelse av tid och onödigt arbete minimeras vilket är slöserier 
(Liker & Meier, 2006; Hines & Rich, 1997). Att standardisera arbetet kommer leda 
till att fortsatta effektiviseringsmöjligheter möjliggörs då en standard möjliggör och 
förenklar arbetet med fortsatta förbättringar (Emiliani, 2008). De förslagna 
effektiviseringsmöjligheterna passar inte alla företag. Däremot rekommenderas att 
se över sina provflöden och identifiera begränsningar som är väsentliga för 
verksamheten. Att ta fram en standard är dock något som rekommenderas i alla 
provflöden och verksamheter då det medför att framtida effektiviseringsmöjligheter 
kan identifieras. Om Eurofins väljer att gå vidare med någon/några av de föreslagna 
sätten att hantera begränsningarna som uppdagats rekommenderas starkt att sista 
fasen i Sörquists (2012) förbättringsprocess underhåll tas på allvar för att 
säkerhetsställa att rutiner och gjorda förändringar fungerar på sikt. 

5.4 Vidare studier 

Studien har syftat till att identifiera begränsningar som finns i ett provflöde för att i 
frågeställning två gå in på hur dessa begränsningar kan hanteras. Fortsatta studier 
föreslås både på fallföretaget och på andra företag. När det gäller konsolidering av 
aktiviteter behöver det insamlas data för att identifiera resursbehovet idag och vad 
förväntat utfall kan bli efter en konsolidering. Med hjälp av exempelvis ett 
spagettidiagram kan Eurofins kartlägga tidsåtgången och göra någon typ av 
tids/frekvensstudie för felskicken mellan miljö och livsmedel vilket är en bra metod 
enligt lean forum (2007) för att kartlägga förflyttningar. Om Eurofins väljer att gå 
vidare med att standardiserat arbete bör vidare studier göras på ett provflöde för att 
sedan kunna appliceras på Eurofins andra provflöden. Det är dock viktigt att 
standarden inte påverkar individanpassning och lokala utvecklingsmöjligheter på 
olika provflöden (Rognes & Svarts, 2012). 
 
Studien har gått in kortfattat på förbättringsförslag dessa kan fördjupas och för att 
generalisera studiens resultat bör liknande studier göras på andra företag.
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