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Sammanfattning 
 
I dagens konkurrensutsatta värld förväntas företag lansera produkter eller tjänster som upplevs 
vara bättre än konkurrenternas. Kvalitet kan innefatta så mycket mer än bara produkten. 
Kunden förväntar sig bland annat att få tjänsten i tid, till konkurrenskraftigt pris och få god 
service efter köpet. Detta gäller speciellt e-handelsföretag då det finns sökmotorer såsom 
Pricerunner och Prisjakt som hjälper konsumenter att hitta den billigaste varan. 

För att företag ska kunna bibehålla lönsamhet är det viktigt att ha låga kostnader och att få fel 
görs i processerna. Fel leder till ökade kostnader och missnöjda kunder. En vedertagen 
lösning är standardiserat arbetssätt. Standardisering har använts i industrin framgångsrikt för 
att synliggöra fel. Standardiserat arbetssätt är en viktig grundsten i Lean.   

E-handelsföretag administrerar sina processer i ett affärssystem. Projektets 
problemformulering är således hur en sådan standardiseringsmodul borde se ut. Projektet har 
genomförts på det Stockholmsbaserade företaget Smozle AB. Företaget har som strategi att 
växa med nya verksamheter inom e-handel. Projektets syfte har varit att applicera 
standardisering och Lean för att ta fram en standardiseringsmodul i företagets affärssystem. 
En fallstudie genomfördes under perioden september 2010 till januari 2011.  

Arbetet resulterade i en fungerande standardiseringsmodul. Modulen hjälper företagets 
anställda i etablerandet och förvaltandet av standarder. Två standarder är redan etablerade i 
modulen. Standardiseringen har givit positiva resultat, både inom ordning och reda och 
flödesprocesser.  

Nyckelord: standardisering, Lean, affärssystem 
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1. Introduktion 
 
Kapitlet ska ge läsaren en introduktion till ämnesområdet standardisering samt utreda 
projektets problemformulering. Sedan presenteras studiens syfte och avgränsningar. 
 
Bakgrund 
Dagens rådande affärsklimat ställer stora krav på företagen. Ett konkurrenskraftigt företag 
förväntas att leverera nya produkter som upplevs vara bättre än konkurrenternas ur kundens 
perspektiv. Detta brukar benämnas upplevd kvalitet. För e-handel kan brister i kvalitet vara 
felaktig fakturering, stavfel i produktbeskrivning, lagersaldofel och sena leveranser. 1 Ju 
tidigare fel, desto lägre förädlingsvärde. Detta fick Toyota erfara under 2010 då dryga sju 
miljoner fordon återkallades på grund av felaktiga bromsar. 2  Problemet är hur felfria 
processer utvecklas. 3 
 
Problemformulering 
Företag och forskare har sedan länge försökt lösa ovanstående problem. En lösning kan vara 
standardisering och standardiserat arbetssätt. Standardiserat arbetssätt definieras som den för 
närvarande bästa och överenskomna metoden att utföra ett arbete, med hänsyn till säkerhet, 
kvalitet, leverans och kostnad. 4 Standardisering är på inget sätt nytt utan har funnits både i 
den akademiska världen och ute i industrin.  

Framtagna standarder lagras vanligtvis på papper och i affärssystem. E-handelsföretag som 
redan samlar sina affärer i ett affärssystem, önskar en dedikerad standardiseringsmodul. 
Problemet är hur en sådan modul bör se ut och fungera, varpå projektets frågeställningar är:  

• Hur kan en standardiseringsmodul se ut och fungera i ett affärssystem?  
• Vilka standarder kan etableras i modulen?  
• Hur förvaltas och förbättras standarder i affärssystemet?  

Syfte 
Studiens syfte är att applicera standardisering och Lean för att lösa dagliga problem inom e-
handel. Studien ska resultera i fungerande standardiseringsmodul. Studien bör vara intressant 
för studenter och företag som vill lära sig mer om standardisering. 

Avgränsningar 
Studien kommer att genomföras under begränsad tid, som är september 2010 till januari 2011. 
Den knappa tiden gör att undersökningen kommer att avgränsas till företaget Smozle AB i 
Stockholm. Två affärskritiska funktioner kommer att standardiseras med modulen för 
utvärdering.    

  

                                                
1 “Managing E-Commerce in Business”, J. Botha, C. Bothma, P. Geldenhuys, s. 300 
2 “Auto Industry Recalled 20 Million Vehicles in 2010”, Wallstreet Journal, 2010-12-29 
3 “Important Factors for E-Commerce”, M. Sonntag, S Reisinger, s. 5 
4 Föreläsning KTH, MG2019, M. Broman, Part Development AB, 2009-09-23/24 
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2. Metod 
 
Kapitlet tar upp författarnas arbetsgång med projektet från teoriinhämtning till att 
färdigställa rapport.  

Projektarbetet utfördes på Smozle AB. Företaget bedriver försäljning på Internet och i butik. 
Ämnesvalet standardisering valdes då företaget ville minska fel och reducera slöseri i sina 
processer. Företaget hade inga befintliga standarder. Fördelarna med standardiserat arbetssätt 
ansågs vara många, däribland att underlätta inlärningen hos nyanställda. Dessutom var det ett 
intressant ämne att studera för författarna. Företaget beskrivs utförligt i kapitel 4.  

Projektets arbetsgång kan delas in i fem faser; litteraturinsamling, skapande av algoritm samt 
modul i affärssystem, standardisering av två processer, utvärdering och att färdigställa 
rapport, se figur 1. Projektets GANTT-schema finns i bilaga 1.  

 
 

Figur 1: Projektets arbetsgång 

Studien genomfördes med ett deduktivt angreppssätt. Ett deduktivt angreppssätt lämpar sig 
väl för uppdragsbaserade projekt eftersom att teori härleds och sedan granskas empiriskt. En 
kvalitativ forskningsstudie genomfördes i form av intervjuer med anställda. Intervjuerna gav 
tillgång till bra primärdata. Tidsstudier utfördes på företaget för att få kvantitativa resultat.  
Sekundärdata var främst resultat av tidigare forskningsprojekt inom standardisering.  

Källkritik kan riktas mot det faktum att fallstudien ägde rum på författarnas egna företag och 
att de intervjuade på olika sätt är intressenter till författarna. Vid intervjuerna användes ingen 
diktafon. Däremot fanns stort utbud av vetenskapliga artiklar inom standardisering och Lean. 

	   	  

Teori Algoritm	  
och	  modul

Standardisera	  
två	  funktioner Utvärdering Färdigställa	  

rapport
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3. Teoridel 
 
Kapitlet tar upp projektets teoretiska grund, däribland de verktyg och metoder som har 
applicerats på Smozle AB. Först ges en kort introduktion till processer för att sedan gå 
djupare in i standardisering och Lean. 	  

Ett e-handelsföretag byggs upp av sina processer. En process definieras som en serie 
aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst. Processen har en väl definierad början och ett väl 
definierat slut. Dessutom är det definierat vad processen skall ta emot (indata), vad och vem 
som är kunden samt vilka de förväntade resultaten skall vara, se figur 2. Processer är 
repetitiva, det vill säga gjorda för att upprepas.  

 

Figur 2: En process med in- och utdata 

E-handelsföretag har både tekniska och administrativa processer. Ett exempel på teknisk 
process är paketering. Då skyddas en eller flera produkter från lager/butik med fraktsedel i en 
skyddande förpackning. Flödet av produkter är i tekniska processer enkelt att följa med blotta 
ögat. Varje process kan mätas, till exempel genomsnittlig lagertid. 5 

Företagets bokföring är en administrativ process. Administrativa processer är svårare att 
visualisera då det inte finns några fysiska produkter. Trots detta är bokföring en process där 
fel kan begås. 6 

Processer kan delas upp i värdeskapande och icke-värdeskapande tid. Den senare kallas för 
slöseri. Slöseri tillför inget värde till produkten eller tjänsten. Kunden vill inte betala för 
slöseri. För e-handelsföretag kan stora lager vara slöseri.  

Strävan att eliminera slöseri bör återfinnas i företagets principer. Principer bör vara väl 
förankrade i företaget.  För att faktiskt åstadkomma något krävs handling, varpå metoder 
hjälper till att strukturera problemlösning.  

Standardiserat arbetssätt 
Standardiserat arbetssätt skapar möjlighet att förbättra och trimma processer och har använts i 
vitt skilda sammanhang; militärt, utbildningsväsende och sjukvård.7 En standard är inte 
nödvändigtvis det bästa sättet men det beskriver ett överenskommet arbetssätt. Det som 
utmärker många framgångsrika företag är inte deras spektakulära koncept utan det 
kompromisslösa sättet som de tillämpar det som redan är känt. 8 

                                                
5 “Six sigma best practices: a guide to business process excellence for diverse”, D. Kumar, s. 9-10 
6 Ibid 
7“SOP / Policy Letters”, Army Study Guide, 
http://www.armystudyguide.com/content/useful_files/SOPs_Policy_Letters/index.shtml 
8 Föreläsning KTH, MG2019, M. Broman, Part Development AB, 2009-09-23/24 

Indata UtdataProcess
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En standard beskriver vad som är normalt, varpå en standard är nödvändig för att upptäcka 
vad som inte är normalt, så kallade avvikelser. Avvikelser kan vara relaterade till säkerhet, 
kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet. Avvikelser är bränslet för arbetet med att utveckla 
standarden. Med visualisering upptäcks ofta avvikelser lättare.9 Standardiserat arbetssätt är en 
utgångspunkt och förutsättning för ständiga förbättringar. Detta är huvudanledningen till 
varför e-handelsföretag bör standardisera sina processer.  

Arbetet med att standardisera processer kan delas upp i två faser, se figur 3. Första steget 
beskriver processen. Det görs ofta genom att bryta ned arbetet i mindre steg. De olika 
arbetsmomenten beskrivs i text. Tidsstudier visar hur lång tid varje arbetsmoment tar. Syftet 
är att få överblick över arbetsinnehåll och arbetssekvens.10 

 

Figur 3: Tillvägagångsätt för att standardisera en process11 

Nästa steg är att följa uppkommen standard. Under arbetet kan data om avvikelser samlas in. 
Ständiga förbättringar bör ske utifrån dessa avvikelser. Alternativt kan företaget aktivt utmana 
flödet genom att sätta nya och tuffare mål. Exempel på detta är att sänka takttid eller att ta 
bort en station/operation. 12 På så sätt tvingas avvikelser fram.  Avvikelserna är det enda sättet 
att vidareutveckla standarden till rätt detaljeringsnivå. En genomförd förbättring måste 
återspeglas i standarden. Målet är således att ha effektiva, förutsägbara och 
avvikelseminimerande processer.13 

Historiskt har standarder sparats i pärmar, ofta lokalt det vill säga i närheten av platsen där 
själva operationen äger rum. På senare tid, har detta övergått till digital form.14  Affärssystem 
är ett samlingsnamn för digitala system som möjliggör drift av komplexa verksamheter eller 
underlättar en verksamhets styrning. Affärssystem hanterar traditionellt företagets interna och 
externa resurser. Sådana kan vara anläggningstillgångar (fastigheter), finansiella resurser 

                                                
9 Föreläsning KTH, MG2019, M. Broman, Part Development AB, 2009-09-23/24 
10 Ibid.  
11 Ibid.  
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 “Increasing quality control testing effeiciency with compliant-ready SOP digital forms”, T. Schmith, W. 
Lemmerz, C. Stumpf,  
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(värdepapper), material och humankapital (anställda). Utbildning kan ha central plats i 
affärssystem. 15  

En standardiseringsmodul i ett affärssystem kan således ta hand om etablerande och 
förvaltande av företagets standarder. Individuell anpassning gör det möjligt att rätt person får 
tillgång till rätt information. På så sätt undviks slöseri i form av överproduktion.16  

Define Measure Analyze Design Verify 
Metoden Define Measure Analyze Design Verify (DMADV) används för att ta fram 
produkter som inte finns i organisationen eller om produkten inte överensstämmer med 
aktuella kundkrav. Metoden fungerar på samma sätt med tjänster och är uppdelad i fem faser. 
17 

Define 
Syftet med första fasen är att tydliggöra projektet. Projektets omfång bör bestämmas tidigt för 
att undvika dubbelarbete senare. Dessutom måste projektet vara motiverat och stämma 
överens med företagets organisation och strategi. Projekt som inte kan motiveras, bör inte 
fortsätta längre än första fasen. 18 

Följande frågor besvaras; 

1. Vad ska göras? Vad ska göras om? 
2. Vem är kunden?  
3. Vad finns det för andra intressenter?  
4. Varför är projektet viktigt för organisation just nu? 
5. Överensstämmer företagets strategi med projektet? 
6. Vad är möjligheter med projektet internt och externt? 
7. Vad finns det för risker?  

Projektets risker är viktiga att kvantifiera i sannolikhet och utfall. För e-handelsföretag kan till 
exempel returhantering skattas med riskanalys, se tabell 1. En expert ska undersöka huruvida 
varan är defekt eller inte.  

Risk Sannolikhet Utfall Sammantagen	  risk
Expert	  upptagen Medium Hög Medium	  hög
Försenad	  leverans Medium Medium Medium
Utrustning	  borta Låg Låg Låg  

Tabell 1: riskanalys för returhantering 19 

Händelsens sammantagna risk är produkten av dess sannolikhet och utfall. I exemplet ovan 
kan sannolikheten att expert är upptagen skattas till medium. Skadan vid utfall får anses vara 
hög då inget test kan utföras utan experten. Sammantaget är risken medium hög. Riskerna 
                                                
15 “ERP and e-commerce”, The Internet encyclopedia, Volume 1, H. Bidgoli, 2004, s. 708 
16 “For CRM, ERP, and SCM, SAP Leads the Way”, CRM magazine, C. Bailor, 2006-07 
17 “Six sigma best practices: a guide to business process excellence for diverse”, D. Kuma, s. 14-17 
18 Ibid. 
19 “The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques”, T. Kendrick, s. 172-174 
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försenad leverans och utrustning borta behandlas analogt. Första fasen är avklarad när 
preliminära mål är nedskrivna i projektplan, eventuella hinder har en lösning samt att externa 
och interna risker har tilldelats sannolikhet och utfall.  

Measure 
I andra fasen ligger fokus på att förstå såväl interna som externa krav. Interna krav kan 
komma från anställda eller ledningen. Konsumentens krav finns utanför företaget och därmed 
externt. Nästa steg är således att samla in rätt data. Kvaliteten på insamlad data har visat sig 
ha stark korrelation med projektets utfall. Detta görs lämpligen genom att prioritera 
intressenterna och kunderna från fas ett. Insamling kan göras med kundenkäter, observationer 
med flera. Det kan även ske med brainstorming. Kraven översätts sedan till egenskaper med 
matrisen Quality Function Deployment 
(QFD), se figur 4. 

Genom att finna relationen mellan 
kundkrav (besvarar frågan vad?) och 
produktegenskaper (besvarar frågan 
hur?) översätts kundens röst till 
utvecklarens röst. Utvecklarens röst ska 
uttryckas med mätbara 
produktegenskaper för att kunna 
kontrollera hur väl produkten stämmer 
överens med designkraven. Sambanden 
graderas i matrisen med starkt (9), 
medium (3) och svagt förhållande (1).20 

Ett kundkrav ska vara 
lösningsoberoende, tydligt, specifikt och 
positivt. Det behöver nödvändigtvis inte 
vara så att alla kunder eller segment 
tycker lika. Kundkrav får inte utesluta 
tänkbara lösningar.21 Matrisen bör visa 
vad som är viktigt för kunden, vad som 
måste variera och hur bra produkten 
måste vara för att tillfredsställa kunden.22  

Kundkrav kan klassificeras med KANO-modellen. Modellen utvecklades för att differentiera 
kundernas behov. Behov kan enligt modellen vara uttalade (UB), outtalade (OB) eller 
basbehov (BB), se figur 5. 23 

                                                
20 “Managing Safety: Challenges Ahead volume 1”, P. Chaturvedi, s. 272 
21 Föreläsning 2 på KTH i kursen Integrerad Produktion,  J. Kjellberg, s. 8-12 
22 “Total Quality Management”, P.N. Mukherjeem, s. 100 
23 “Design for Six Sigma: A Roadmap for Product Development”, K. Yang, B. S. EI-Haik, 2009, s. 133-135 

Relation 
vad/hur	   

Produkt-‐
egenskaper 

(hur?) 

Kund-‐
krav 
(vad?) 

Figur 4: Matrisen QFD 
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Figur 5: KANO-modellen med uttalade, outtalade och basbehov. Fritt från. 24 

Basbehov avser behov som förväntas tillfredsställas av en viss produkt. Kunderna blir 
missnöjda om dessa inte uppfylls. Basbehov anses så självklara att det inte går att fråga 
kunderna om dem. Uttalade behov är funktioner som kunderna upplever som viktiga. Den 
som bäst tillfredsställer uttalade behov vinner konkurrensfördelar. Outtalade behov är behov 
som kunderna inte kan sätta ord på men som ger hög tillfredsställelse. 

Analyze 
Tredje fasen tar fram alternativa koncept. Förslagen behöver inte vara på detaljnivå utan ska 
på schematiskt sätt beskriva produkten. De olika alternativen utvärderas mot varandra, 
förslagsvis med PUGH-matris, se figur 6. 25 

 
Figur 6: Alternativ utvärderas med PUGH-metoden 26 

                                                
24 Ibid.  
25 “Springer handbook of engineering statistics”, H. Pham, 2006, s. 968 
26 “Modular product design”, G. Erixon, R. Stake, 2003, s. 34 
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Utvärderingskriterier är produktegenskaper från QFD och företagsspecifika kriterier. 
Utvärderingen börjar med alternativ som referens. Alternativen märks som bättre (+), lika (=) 
eller sämre (-), varpå summan visar vilket alternativ som är mest lämpligt.  27 

Design 
När ett koncept är valt, påbörjas arbetet på detaljnivå. Tidigare faser har medvetet hoppat över 
detaljerna för att spara tid. Om projektet ämnar lansera en fysisk produkt, kan en prototyp 
framställas för att bestämma detaljer. Detta fungerar dock inte för processer. Processer bör 
istället utvecklas med hjälp av simulering. Svårigheten i fjärde fasen beror ofta på 
komplexiteten hos produkten. På samma sätt som i tidigare faser, bör arbetet genomsyras av 
QFD-matrisen för att säkerställa att kundens krav fortfarande beaktas.  

Verify 
Den femte och sista fasen undersöker huruvida den slutgiltiga designen är lämplig som 
slutprodukt. Om den klarar verifiering, kan arbetet med implementering ta vid. 
Implementationen underlättas väsentligt om det finns dokumentation från projektets gång. 
Utförande bör ske i liten skala (pilotkörning) till en början för att kunna samla in data om 
eventuella brister. Därefter kan fullskalig implementation planeras och genomföras. Följande 
checklista bör användas;  

1. Implementation i liten skala har utvärderats med positivt resultat.     
2. Plan finns för fullskalig implementation.  
3. Projektet har lämnats över till implementationsgrupp.   

Produkten utvärderas med passande nyckeltal. Nyckeltalen valdes i andra fasen (measure). 
Det är viktigt att projektgruppen utvärderar sin egen insats och projektet som helhet för att ta 
lärdom inför nya projekt. 28  

Presentation Lean 
Idén med Lean är inget nytt, inte ens i Sverige. KTH/IVF hade gästforskare inom ämnet redan 
1980.29 Lean föddes i Japan efter andra världskriget, där många företag hade ont om pengar. 
Taiichi Ohno var personen som grundade Lean på Toyota.  

Lean kan definieras som när ”ett företag eller organisation fungerar på den mest effektiva och 
ändamålsenliga nivån samt att eliminera slöseri och i stort sett alla icke-värdeskapande 
aktiviteter”. Det finns sju plus en olika former av slöseri; 

1. Överproduktion är till exempel när det finns för mycket statistik eller för mycket 
information som inte används. Överproduktion leder till andra former av slöseri.  

2. Lager binder kapital och måste hanteras fysiskt.  
3. Omarbete kan till exempel vara defekta varor som skickats i retur från kund. I många 

fall hade dessa kunnat identifieras tidigare och därmed sparat in upparbetat kapital.  

                                                
27 Ibid.  
28“Value Stream Mapping Non-Manufacturing Processes”, 
http://www.imec.org/imec.nsf/All/Value_Stream_Mapping_NonManufacturing_Processes 
29 Föreläsning KTH, MG2019, T. Stjernstoft, 2009-09-28 
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4. Transporter kan vara när bristfällig information gör att anställda måste gå tillbaka för 
att ställa följdfrågor.  

5. Outnyttjad kreativitet är till exempel när anställda inte känner till affärssystemets 
funktioner varpå de utvecklar en egen Exceluträkning.  

6. Väntan kan vara när företaget väntar på nya varor från leverantör.   
7. Rörelse kan vara onödiga rörelser den anställde gör för att det inte är ordning och reda 

vid arbetsplatsen.  
8. Överarbete innebär att den anställde utför mer arbete än vad kunden vill ha. Exempel 

på detta är onödiga kontroller och onödigt hög kvalitet. 30 

Slöseri är ofta dolt i processerna. Ordning och reda är en viktig förutsättning för att slöseri ska 
bli synligt, varpå metoden 5S finns. Det finns många andra verktyg inom Lean, se figur 7. 31   

 

 

Figur 7: Grafisk beskrivning av Lean 

Bilden visar på de många verktyg och tankesätt som genomsyrar Lean. 32 Basen för Lean är 
standardiserat arbetssätt, där förutsägbara processer driver bort slöseri. Med förbrukstyrd 
produktion styrs produktionen efter verkligt behov. Detta reducerar onödigt stora lager. 
Dessutom fås bättre och jämnare flöde med enstycksförflyttning och balanserade flöden. 
Vidare kan en bra layout minska transporter och rörelser. Omarbete kan minskas om man gör 
rätt från början; ”rätt från mig”.  Att ha korrekta kontrollmetoder är av stor betydelse.  

I ett Lean-system får inte maskiner gå sönder, varpå fokus finns på underhåll och ständiga 
förbättringar. Detta syns i figuren ovan, där husets tak står för ständiga förbättringar, Kaizen. 
Kaizen ska vara en naturlig del av arbetet och ska främst göras ”på golvet”. Arbetsplatsnära 
förbättringsarbete ger rätt förbättringar och ökar motivation hos de anställda genom ökat 
ansvar. 

                                                
30 “Effects of Lean Management on Company Value”, S. Petschnig, s. 13-14 
31 Föreläsning KTH, MG2019, T. Stjernstoft, 2009-09-28 
32 “Lean maintenance: reduce costs, improve quality, and increase market share”,  R. Smith, B.  Hawkins, s. 7-10 
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Verktygslådan 
Verktygen QFD, PUGH, KANO och riskanalys har nämnts i DMADV, varpå de utelämnas 
nedan. Istället presenteras fyra verktyg; fem varför, visualisering, 5S och värdeflödesanalys.  

Fem varför 
Fem varför är en metod för att enkelt nå grundorsaken till ett problem. 33 Följande exempel 
från e-handel visar på enkelheten; 

1. Varför har det kommit en retur? Kunden har ångrat sig och vill inte ha varan 
2. Varför vill inte kunden ha varan? Fel storlek. 
3. Varför var det fel storlek? Företaget skickade fel.  
4. Varför skickade företaget fel? Otydlig märkning av produkt och packsedel.  

Grundorsaken till returen är således företagets otydliga märkning. En lösning skulle kunna 
vara att ha tydligare märkning.  

Visualisering 
Med tydliga mätare som visar läget i realtid, så kan operatören se om processen beter sig 
normalt eller inte. För ett e-handelsföretag finns mycket statistik i databaser, vilket kan 
visualiseras med en graf i affärssystemet. Visualisering kan engagera samtliga anställda i 
företagets processer. 34 

Ett vanligt sätt att visualisera materialbehov är med Kanbans. Istället för centralstyrd 
produktion, kan Kanbans styra produktionen. När det uppstår materialbrist på en arbetsstation 
så skickar arbetarna ett Kanbankort till stationen bakom för att signalera materialbehov. 
Genom att titta på var Kanbans finns i fabriken så kan man omedelbart se var det finns 
flaskhalsar i produktionen.35 

5S 
5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades 
ursprungligen på Toyota. Första steget är att sortera (sieri) verktyg och material som används 
på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte behövs.  

Nästa steg står för att systematisera (seiton) det som är nödvändigt så att det är lätt 
tillgängligt. Ge det en given lämplig plats och tag bort annat, varpå rörelseslöseri minskar. 
Nästa steg innebär att städa (seiso) regelbundet. Liten städning varje dag och en större 
rengöring varje vecka. Fjärde steget är att standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Femte 
och sista steget är att se till (shitsuke) att ordningen hålls. Detta kan göras med att-göra-listor. 

Värdeflödesanalys 
Merparten av tiden för varje aktivitet är ofta icke-värdeskapande aktiviteter som skapar 
onödiga kostnader och långa ledtider. Syftet med värdeflödesanalys är att visa var det finns 

                                                
33 “Innovation, product development and commercialization: case studies and key”,  D. Rafinejad, p. 337-339 
34 “The visual factory: building participation through shared information”, M. Greif, s. 175 
35 “The process-based organization: a natural organization strategy”, G. Crosetto, M. Jorge, s. 104 



14 
 

förbättringspotential i flödet.36 Det optimala flödet består av endast värdeskapande aktiviteter. 
37 

Värdeflödesanalys är inte lika intuitivt när det gäller administrativa processer. Exempel för e-
handelsföretag är att skapa offerter, inköp, leverantörreskontra och orderhantering.38 Det 
faktum att det är information och inte fysiska varor gör det svårt att identifiera samtliga 
flöden. Till exempel kan kundtjänst involveras i offerter, fakturering och telefonförsäljning. 
Trots detta, kan e-handelsföretag analyseras med värdeflödesanalys. Arbetet följer vanligtvis 
fyra steg, se figur 8.   

 

Figur 8: Tillvägagångsätt för värdeflödesanalys 

Första steget är att välja ut en eller flera produkter i en produktfamilj. De ska följa samma 
processteg, endast små avvikelser bör förekomma. Ibland är det svårt att hitta den för 
metodiken optimala produktfamiljen, glöm då inte att metodiken är till för flödet och inte 
tvärtom. Ofta ger den ändå många nya insikter och förbättringsförslag.  

Andra steget är att beskriva nuläget. Detta görs genom att följa produktens väg från dörr till 
dörr, till exempel en beställning från orderläggning till leverans. Vid varje process samlas 
aktuell data in. Detta görs lämpligen med tidsstudier. Tidsstudier är en så kallad direktmetod 
där mätningen sker vid arbetsplatsen medan det utförs. Verktyg kan vara stoppur och 
videoupptagning. 39 Kartan kan innehålla olika symboler, se figur 9.  

  

                                                
36 http://www.htindustrial.se/index_files/vardeflodesanalys.htm,  
37 Föreläsning KTH, MG2019, T. Stjernstoft, 2009-09-28 
38 “The complete lean enterprise: value stream mapping for administrative”, B. Keyte, D. Locher, s. 8-12 
39 “A guide for time studies”, G. Levenson, s. 29-31 
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Figur 9: symboler som används i värdeflödesanalys 40 

Under en processruta finns ofta informationsruta som innehåller information relevant till 
processen, däribland cykeltid, processtid, takttid och ställtid. Traditionellt lager visas med en 
triangel där det inte finns någon koppling till nedströms processer, så kallat tryckande flöde. 
Lean förespråkar istället dragande lager i form av supermarket. En tredje sort av lager är FIFO 
som säkrar att produkter byggs i rätt följd. Glasögonen betyder att en operatör kontrollerar 
aktiviteten.  41  

Nästa steg är att kvantifiera hur väl processen fungerar. Det görs med kvoten värdehöjande 
tid/genomloppstid, se figur 10. 42 

 

 

Figur 10: andel värdehöjdande tid 

Kvoten visar på andelen tid som är värdeskapande. Kvoten kan förbättras genom att höja 
värdeskapande tid eller minska icke-värdeskapande tid. Det senare görs genom att eliminera 
slöseri.  

Vidare ritas ett framtida tillståndsdiagram. Diagrammet ska visa upp ett bättre värdeskapande 
flöde. Processen producerar helst i kontinuerligt flöde mot framtida takt. Andra processer kan 
kombineras, elimineras eller omfördelas. Supermarket används för att styra produktionen där 
kontinuerligt flöde inte existerar uppströms.  

Produktionsorder bör skickas till endast en process, så kallad pacemaker. Man bör utveckla 
förmågan att tillverka varje artikel varje dag i processerna uppströms. Glöm inte vem som är 
kunden. 

Nästa steg är att ta fram en handlingsplan som överbryggar framtids- och nuläge. 
Handlingsplanen genomförs och följs upp. För e-handelsföretag kan förbättring fås genom att 
eliminera onödiga processer, förbättra flödet av information och justera hur beställningar 
hanteras.43 

                                                
40 “Lean maintenance: reduce costs, improve quality, and increase market share”, R. Smith, B. Hawkins, s. 130-
132 
41 Ibid.  
42 Föreläsning KTH, MG2019, T. Stjernstoft, 2009-09-28 
43 “The complete lean enterprise: value stream mapping for administrative”, B. Keyte, D. Locher, s. 73-74 
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Poka-yoke och defensiv design 
Poka-yoke betyder att felsäkra på japanska. Poka-yoke är inte bara att förebygga fel utan även 
att upptäcka när det har blivit fel eller defekter på en produkt eller tjänst. Att införa system 
som förebygger och upptäcker fel är ofta billiga.44 Ett annat ord för poka-yoke är defensiv 
design. Med defensiv design menas att man undersöker samtliga sätt en kund kan använda 
tjänsten eller produkten. På så sätt är utvecklaren beredd på det mesta. 45 
 
Utvärdering och nyckeltal 
Det kan vara svårt att identifiera generella nyckeltal som passar samtliga verksamheter, då de 
ofta beror på företagets processer och organisation. Vanliga nyckeltal berör tid (inlärning, 
snabbhet, leveranssäkerhet, ledtid), kvalitet (andel defekter, returer) och finans (vinst, 
bruttomarginal). 46	  
	  
Nyckeltal ska vara så enkla att ta fram att detta kan göras av verksamheten själv och därmed 
snabbt kunna återkopplas för ständiga förbättringar. Nyckeltalen måste vara lätta att förstå, 
realistiska, mätbara och tydliga i vad de mäter. 47 De ska inte heller gå att manipulera. Antalet 
nyckeltal får inte vara för stort utan det gäller att hitta nyckeltal som ger relevant information.	  
Det kan urskiljas två olika sorter av nyckeltal. Resultatet i en pågående fotbollsmatch kallas 
för resultatbaserat nyckeltal. Övriga mått såsom antal passningar inom laget beskriver istället 
processen. Lean menar att man bör följa processindikatorer istället för resultatindikator48, 
vilket kan sammanfattas med;  

“Westernes count the golden eggs, wheras the 
Japanese pay more attention to the health of the goose”. 49  

För att sammanfatta projektets teoridel, kan det sägas att	   effektiva processer är ett viktigt 
konkurrensmedel inom e-handel. Minskat slöseri leder till lägre kostnader och nöjdare kunder. 
Standardisering är ett sätt att få förutsägbara processer och på så sätt driva bort slöseri. För 
detta, finns många verktyg inklusive visualisering, 5S och värdeflödesanalys. Dessa verktyg 
har sitt ursprung i Lean. 

En modell för att realisera en produkt är DMADV. Modellen används när produkten inte finns 
eller om den inte möter aktuella kundkrav. Teorin ovan har valts för att skapa en 
standardiseringsmodul på Smozle AB. DMADV lämpar sig för att strukturera upp arbetet med 
affärssystemets modul. Standardiseringsmodulen ska dessutom stödja ständiga förbättringar, 
Kaizen.    

                                                
44 “Poka-yoke: improving product quality by preventing defects”, N. Kogyo Shimbun, s. 29 
45 “Defensive design for the Web: how to improve error messages, help, forms, and other crisis points”, M. 
Linderman, J. Fried, s.  
46 “Lean six sigma for supply chain management: the 10-step solution process”, J. Martin, s.  
47“Mobilizing the Right Lean Metrics for Succcess”, 
http://www.qualitydigest.com/may06/articles/02_article.shtml, 2011-01-02 
48 “The visual factory: building participation through shared information”, M. Greif, s. 175 
49 Ibid. 
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4. Bakgrund Smozle AB 
 
Kapitlet presenterar företaget för fallstudien, däribland historik och framtida mål.  
 
Smozle AB grundades år 2001. Företaget hade vid starten som ändamål att utveckla och starta 
upp olika Internetbaserade tjänster. År 2007 skedde en övergång mot e-handel då företaget 
köpte verksamheten Röda Stjärnans Militaria (RSM). RSM säljer sovjetiska samlarobjekt 
såsom medaljer och uniformer. Samlarobjekten är nästan uteslutande unika vilket betyder att 
det inte går att köpa in fler. Detta gör företaget lite speciellt. Över tiden har dock utbudet 
breddats till mer standardvaror såsom byggsatser, kläder och airsoft.  
 
År 2009 förvärvades ytterligare två verksamheter inom e-handel. Smozle AB har en uttalad 
strategi att expandera med nya verksamheter. Nya verksamheter kan antingen köpas in eller 
skapas från ”scratch”. Hösten 2010 flyttades butiken till Roslagsgatan.   
 
Verksamheterna administreras i ett gemensamt affärssystem. Affärssystemet tar hand om 
försäljning, betalningar, löpande bokföring med mera. Ett tidigare utvecklingsprojekt på 
företaget har lett till modulindelat affärssystem. Affärssystemet består idag av 16 moduler, 
vilka alla förutom en är realiserad i kod. Den som inte är realiserad ännu är 
standardiseringsmodulen.  
 
Företagets yttersta mål med det här projektet är att få en fungerande standardiseringsmodul i 
sitt affärssystem. Standardiseringsmodulen ska stödja de anställda i sitt 
standardiseringsarbete. För att kunna skapa modulen som gör detta, bör framtagandet av 
modulen vara systematiskt. Dessutom bör arbetet dokumenteras väl. Som bonus lär sig 
företaget mer om Lean. Detta kan vara betydelsefullt i framtiden.  
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5. Standardiseringsmodul i affärssystem 
 
Kapitlet förklarar framtagandet av modulalgoritmen enligt DMADV. Dessutom presenteras 
och motiveras de verktyg som använts. 

Arbetet med att ta fram standardiseringsmodulen delades in i algoritm och realisering. En 
algoritm består av väldefinierade instruktioner. Algoritmen var underlag för 
programmeringen. Algoritmen beskriver etableringen och förvaltandet av standarder på 
Smozle AB. Vid framtagandet av standardiseringsmodulen var ett systematiskt angreppssätt 
viktigt. Valet av metod föll på DMADV.  

Define 
Första steget var att definiera projektet. Stor vikt lades på att identifiera kunden och dess krav. 
Kunden ansågs vara företagets anställda De anställda hade specifika krav på modulen, se figur 
11. Kundbehoven togs fram genom brainstorming med både beställare (företagsledning) och 
användare (anställda).   

 

Figur 11: kundkrav från anställda på Smozle AB 

Kundkraven kontrollerades mot företagets övergripande strategi. Synen på långsiktighet, 
enkelhet och god dokumentation var gemensamma för företag och kund. Projektet 
samordnades med företagets övergripande tidsschema. Utöver projektets avgränsningar 
begränsades arbetet av företagsspecifika händelser, se figur 12.  

 

Figur 12: tidsschema med händelser för Smozle AB 

I oktober flyttade företaget till nya lokaler. Flytten ställde till stora problem under två veckor 
då företaget drev två butiker parallellt. Företaget hade mycket omfattande julförsäljning, 
vilket pausade standardiseringsarbetet. Händelserna var okända från början av projektet men 
kunde förutspås i en riskanalys, se figur 13. 
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Riskhändelse Konsekvens Sannolikhet Utfall Åtgärd 
För komplext Används ej Hög Hög Enkelhet 
Försening av 
projekt 

Hinner bli 
inaktuellt 

Låg Medel Genomdriva deadline 

För dyrt Blir halvfärdigt Låg Hög Kostnadseffektivitet 
Användare 
förstår inte 
bakomliggande 
mening 

Använder inte 
standardiserat 
arbetssätt 

Medel Medel Utbilda och befäst 
arbetet med 
standardisering 

Vardagliga 
problem gör att 
standardiserings-
projekt 
prioriteras ned 

Projektet rinner 
ut i sanden 

Medel Hög Utveckla iterativt, 
med fokus på 
grundversion som 
ständigt förbättras. 
Kaizenimplementering 
viktig. 

Modulen blir 
svår att 
programmera 

Modulen 
implementeras 
aldrig, därmed 
värdelös 

Medel Hög Gör modulen enkel att 
programmera. 

Figur 13. Riskanalys för standardiseringsmodulen 

Största risken med projektet ansågs vara att algoritmen skulle bli för komplex och med 
utfallet att den inte skulle färdigställas. En ofullständig modul ansågs vara värdelös för 
företaget. Åtgärden enkelhet valdes. Risken att vardagliga problem för företaget, exempelvis 
en kraftig försäljningsökning över jul identifierades. Utfallet skulle då vara att projektet rann 
ut i sanden. Åtgärden var att arbeta iterativt. När riskanalysen var klar, kunde arbetet med att 
ta fram mätbara mål ta vid. 

Measure	  
Andra fasen ämnade finna de egenskaper hos standardiseringsmodulen som driver 
kundkraven, så kallade Critical to Quality. För att kunna prioritera de uppkomna kundkraven, 
användes KANO-klassificering, se figur 14. Möjliga klasser var uttalat behov (UB), outtalat 
behov (OB) eller basbehov (BB).   

 

Figur 14: kundbehov klassificerade med KANO 

Med KANO identifierades viktiga behov. Högt prioriterade kundbehov var lågt 
utbildningsbehov för användaren, enkel inmatning och att modulen skulle vara mycket 
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användarvänlig. Prioriteringen stämde väl överens med riskanalysen, där den största risken 
var att modellen inte skulle bli klar eller användbar.  

Nästa del av arbetet var att finna mätbara egenskaper som driver standardiseringsmodulens 
kundbehov. Matrisen Quality Function Deployment användes för att omvandla kundbehov till 
mätbara egenskaper, se figur 15. Varje kundkrav ställdes i relation till modulens egenskaper.  
	  

 

Figur 15: Quality Function Deployment för aktuella kundkrav 

Resultatet av QFD visade bland annat att de produktegenskaper som rörde tydlighet och 
enkelhet var av stor vikt. Dessa drivs av produktegenskaperna ”integrerade exempel och 
instruktioner” och ”tydligt märkta knappar och fält”. Ett mindre viktigt kundkrav var ”god 
dokumentation av framtagna standarder”. Dokumentation var dock ett krav från ledningen för 
att underlätta ständiga förbättringar.  

Att kvantifiera modulens produktegenskaper var svårt. En fysisk produkt kan ha mätbara 
egenskaper i form av storlek, strömstyrka och hästkrafter. En standardiseringsmodul kan 
utvärderas i hur väl varje enskild standard fungerar. De nämnda produktegenskaperna kan 
mätas, men blir inte lika intuitiva och självklara som för en fysisk produkt, se tabell 2.  

 

Tabell 2: kvantifierade mått av produktegenskaper 
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Att finna målvärden handlar mycket om kompromisser. Detta exemplifieras med 
produktegenskapen ”integrerade exempel och instruktioner” vars mått är ”utbildning för att 
kunna använda modulen”. Två timmars utbildning i detta ansågs lagom. Det ansågs varken för 
mycket (kostsamt) eller för lite (mycket fel).  

Analyze 
Tredje steget ämnade skapa ett övergripande koncept för standardiseringsmodulen. I arbetet 
med att ta fram en algoritm, ställdes projektgruppen inför olika val.  Exempel på detta var hur 
visualiseringen skulle presenteras. Antingen kunde det presenteras på en egen dedikerad sida i 
affärssystemet eller lokalt nära processen. De olika alternativen jämfördes sedan med 
varandra, se PUGH-matris figur 16.  

  

Figur 16: Gemensamma PUGH-matriser för samtliga uppkomna val 

Alternativen tilldelades bättre (+), lika (=) eller sämre (-) utifrån respektive produktegenskap. 
Alternativet med högst summa ansågs vara lämpligast för modulen. Två huvudinriktningar av 
standardiseringar identifierades, se tabell 3. Områden standardiseras med ordning och reda 
och processer standardiseras med värdeflödesanalys.  

 

Tabell 3: skillnader mellan områden och processer 
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De två använder sig av olika verktyg. Att ha en gemensam algoritm för dessa två ansågs svårt. 
Kundkraven ”allmängiltig modell, passa alla standarder inom Smozle AB” och ”mycket 
användarvänligt” stred i viss mån mot varandra. För att tillgodose kundkraven delades 
algoritmen upp i två olika flödesscheman. Konkret lades villkorssatsen för att särskilja 
flödesprocesser och statiska områden, se figur 17.  

 

Figur 17: övergripande algoritm för standardiseringsmodul 

De två första stegen ”definiera och förbered projekt” och villkorssatsen är gemensamma för 
samtliga standarder. Steg ett definierar standarden tydligt med textinmatning, vilket driver 
kundkraven ”god dokumentation av standarder” och ”långsiktighet”.  

Steg två behandlar villkorssatsen. För en person som inte kan Lean kan detta vara svårt att 
förstå. Med exempel (bild och text) guidas användaren rätt. Steg två driver kundkraven 
”allmängiltig modell för samtliga standarder” och ”god användarvänlighet”. Därefter följer 
standardiseringsarbetet olika vägar. Statiska områden systematiseras med 5S. Flödesprocesser 
systematiseras med värdeflödesanalys och operationsbeskrivningar. Steget ständiga 
förbättringar är gemensamt och därmed oberoende av standardens natur. Den övergripande 
algoritmen var nu bestämd. 

Design 
För att bryta ned varje moment i delmoment användes simulering för att iterera fram den 
optimala utformningen. För den kompletta algoritmen, se bilaga 2.  

Ordning och reda för statiska områden 
På Smozle AB kan packbord och lager/butik vara exempel på statiska områden. 
Systematiseringen inleds med att ladda upp en före-bild. Bilden kompletteras med kort 
beskrivning om utgångsläget och dess brister. Därefter inventeras samtliga artiklar som finns 
på bilden. Dessa sorteras efter hur ofta de används, varpå figur 18 visas som stöd i modulen. 
Enbart verktyg som används varje dag i området ska finnas kvar i enlighet med sortera (seiri).  
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Figur 18: stöd till användaren för sortering50 

Efter sortering ska verktygen systematiseras (seiton), varpå affärssystem kan vägleda med 
tydliga exempel. Dessutom integreras en timer, där användaren uppmanas mäta tiden för 
arbetssekvensen när verktygen placeras på olika platser. Modulen sorterar mätningar efter tid, 
där layout med kortast tid rekommenderas. 

Förbrukningsmaterial ska ha ett lager i anslutning till förbrukningen. Modulen uppmanar 
användaren att kontrollera varje verktygs underhållsutrustning i enlighet med städa (seiso). 
Exemplet som visas är ett reservlager batterier till packvågen. Användaren ska beräkna och 
fylla i orderpunkter och orderkvantiteter i en matris. Modulen föreslå lämpliga leverantörer 
för respektive material. 

Standardisering (seiketsu) underlättar framtida underhåll och städning genom att presentera 
ett exempel.  Det finns även verktyg som hjälper till att implementera exempelvis 
städinstruktioner direkt i affärssystemet. Exempel kan vara att efter varje skickad försändelse 
ska städning signaleras.  

Det sista s:et är kanske det svåraste att få in i ett affärssystem. Det handlar mer om 
företagskultur. I slutet av modulen finns dock system som stödjer Kaizen och det framtida 
arbetet. Visualiseringen är mycket viktig del av Kaizen. Allt som standardiseras i föregående 
steg bör nu visualiseras. Verktyg som lätt försvinner bör fästas på området med snören eller 
skruv. Rekommendationer och exempel visas i standardiseringsmodulen.  

Flödesorienterade processer 
Nu ska en handlingsplan tas fram för att omvandla utgångs- till framtidsläge. Användaren 
laddar ned en färdig mall i Excelformat. Efter bearbetning laddas handlingsplanen upp i 
modulen. Modulen läser in filen och lägger in aktuella deadlines i företagets kalender.  
I steg-för-steg-guiden finns tillfälle att initiera nya standardiseringsprojekt som användaren 
kan ha kommit på under arbetets gång. Eventuella substandarder kan läggas in i en 
bevakningslista i modulen. Varje delprocess dokumenteras i modulen med hjälp av färdiga 
mallar. Mallarna visar på vad som måste fyllas i, exempelvis sekvens, tid och operation. 
Bilder kan laddas upp för att beskriva texterna. På så sätt visualiseras 
operationsbeskrivningarna.  

 	  

                                                
50 Föreläsning KTH, MG2019, M. Broman, Part Development AB, 2009-09-23/24 
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Ständiga förbättringar 
En standard blir snabbt inaktuell i ett företag som växer snabbt. Standardiseringsmodulen 
stödjer användaren med avvikelserapportering. Detta kan ske på två sätt. Det första är 
automatisk avvikelserapportering. Om användaren vill automatisera detta, behövs nyckeltal 
och gränsvärden. Exempel på sådant nyckeltal kan vara antal upplagda artiklar senaste 30 
dagarna, se figur 19.  

 

Figur 19: mätare för antalet upplagda artiklar senaste 30 dagar 

Mätaren placeras lokalt vid processen i affärssystemet. Dessutom kan epost skickas 
automatisk om nyckeltalet över- eller understiger satta gränsvärden.  Vissa processer kan inte 
följas upp i realtid i modulen eftersom att informationen inte finns lagrad digitalt. Då kan 
användaren själv rapportera avvikelser, se figur 20.   

 

Figur 20: avvikelserapportering i affärssystemet med 5 varför 

Rapporteringen länkas från specifik process. Därför är länken alltid nära till hands. Sidan 
initieras en kort utredning i form av 5 varför. Syftet är att avvikelser snabbt ska rapporteras 
och korrigeras. 

 

Upplagda	  artiklar	  
senaste	  30	  dagar



25 
 

Verify 
Standardiseringsmodulen verifierades med två pilotkörningar; packbord och inleverans. 
Resultatet av dessa pilotkörningar samt utvärdering av modellens nyckeltal användes för att 
verifiera om modellen uppnådde de uppsatta målen. Nedan följer en kort beskrivning av de 
två pilotkörningarna. 

Då Smozle AB är ett e-handelsföretag är det väldigt viktigt med paketeringen av utgående 
leveranser. För detta ändamål har ett dedikerat packbord inrättats. Det är mycket viktigt att 
paketeringen går fort och har hög driftsäkerhet. Samtliga beställningar bör skickas från 
företaget samma dag.  

Genom att initiera ett standardiseringsprojekt inom ordning och reda för packbordet hoppas 
Smozle få färre avvikelser. Följden av detta blir snabbare leveranser och i slutändan nöjdare 
kunder. Skalbarheten för att kunna upprätta fler packbord bör också underlättas då det finns 
en standard. 

Nästa område som behöver standardiseras är inleverans. Smozle AB har tidigare haft 
konkurrensövertag då de kunnat lägga upp unika produkter snabbt. Processen är komplex då 
den innehåller många steg. Varje enskild artikel ska fotograferas, beskrivas i text, prissättas, 
märkas upp och dessutom stämmas av mot inköpslistor. Det kan ofta handla om hundratals 
artiklar som ska läggas upp inom loppet av enstaka dygn.  

Utöver utvärderingen av de två pilotkörningarna ovan valdes nyckeltal för modulen i sig. 
Modulens egna kvantifierade mått togs fram med QFD i tidigare steg. 
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6. Resultat 
 
Kapitlet presenterar fallstudiens resultat. Pilotkörningarna ämnade verifiera 
standardiseringsmodulen i enlighet med DMADV-metodens sista steg.  

Packbord 
Historiskt sett har ordningen på packbordet inte varit tillfredsställande. Det största problemet 
har varit att nödvändig utrustning (sax, tejp och frankeringsvåg) har saknats. Dåligt flöde i 
arbetsrörelser har gett upphov till tidsförluster. För att kompensera detta har företaget byggt 
upp onödigt stora lager av verktyg och förbrukningsmaterial, se figur 21.  

 

Figur 21: före-bild vid packbord 

I figuren kan man identifiera olika former av slöseri. A visar på onödigt stora lager av 
kontorstejp. Kontorstejpen används inte för paketering. B visar två tejpdispenser för 
paketeringstejp, trots att endast en behövs. Mellan A och B syns två vågar som är avsedda för 
frankering, vilket är onödigt många.  

C visar på oupplagda produkter på golvet. Oupplagda varor tillför inget för paketering. D 
visar på ohållbar förvaring av paketerade paket. Företaget har två logistikpartners i form av 
Posten och Schenker. Nuläget kunde summeras i följande punkter; 

1. Onödiga varor och verktyg finns i området. 
2. Packbordet är ostrukturerat utan naturliga platser för verktyg, som lätt försvinner. 

A B

C

D
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3. Arbetsplatsen är inte städad och ren, med fel som följd. 
4. Standarder saknas, de få moment som har försökts standardisera är inte visualiserade. 
5. Det finns inga regler att följa, men inte heller någon självdisciplin.  

För att ordna upp packbordet beslutades att ett standardiseringsprojekt skulle genomföras. 
Avgränsningen var viktig då packbordet står i ett trångt utrymme. Därefter kunde arbetet 
genomföras i standardiseringsmodulen. 

 

Figur 22: efter-bild  

Bilden ovan visar på omfattande förbättringar. Redan den inledande sorteringen gav upphov 
till en reduktion på 83 % av de verktyg och artiklar som fanns vid packbordet. Exempelvis är 
kontorstejpen borta och oupplagda varor flyttade.  

Genom att placera verktygen på ett sådant sätt att rörelserna minimerades kunde tiden att 
paketera reduceras med 51 %, trots i övrigt oförändrad process. Som exempel kan nämnas sax 
och tejpdispenser, som placerats optimal för vår högerhänta personal. 

Genom att flytta skrivaren reduceras operatörens transporter med 92 %. I dagsläget sker allt 
arbete precis i anslutning till packbordet. Alla verktyg har märkts upp på sin specifika plats. 
Systematiseringen visualiserades, se figur 23.  
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Figur 23. Fastsnörad tejpdispens och sax 

För att omöjliggöra att sax eller tejpdispenser försvinner, har dessa fästs med snöre. Detta är 
en form av poka-yoke. Vidare märktes papperskorg och sopskyffel upp på samma sätt som 
övriga verktyg. Städningen sker varje dag, se figur 24 för städrutiner.  
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Figur 24: anvisningar för städning  

Dessutom tillsågs att förbrukningsvaror fanns på plats. Underhåll av förbrukningsmaterial 
underlättades genom visualiserade och lättåtkomliga lager. Extra batterier till vågen 
placerades på platsen, även dessa försedda med orderinformation. Sådan information visar 
aktuell orderpunkt, orderkvantitet och leverantör.  

Det avslutande steget var att göra så mycket som möjligt visualiserat för att standarden skall 
efterföljas. Samtliga anvisningar skrevs ut och sattes upp. Genom denna typ av visualisering 
kunde andelen felaktiga paketeringar reduceras till noll under testveckan. Det är i dagsläget är 
princip omöjligt att lägga utgående paket fel eller att missförstå flödet, se figur 25.  

 

Figur 25: bilden visar visualiserade instruktioner 
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Sorteringen redan under paketering underlättade. Bilden ovan visar visualiseringen av 
utgående paket. Genom denna standard kunde en onödig sortering elimineras och tid sparas. 
Tydligt märkta påsar såg till att standarden efterföljdes. 

Arbetet med visualisering och avvikelserapporter förstärktes med utbildning. Samtliga 
berörda operatörer diskuterade kring standarden och Kaizen. Avvikelser rapporteras med länk 
direkt från packsedeln, se figur 26.  

 

Figur 26: avvikelserapportering på packsedel 

Ett exempel på rapportering var avvikelsen ”dålig belysning” som rapporterades första dagen. 
Det sattes upp en starkare lampa ovanför packbordet inom 24 timmar. Standardiseringsarbetet 
gav upphov till förbättringar av paketeringen, trots att processens uppbyggnad var oförändrad, 
se tabell 4. 

Muda Då Nu Förbättring
Transporter 13 m 1 m Reduktion med 92 %
Inventarier och verktyg 200+ st 35st ca 83 % reduktion.
Rörelser 5m:45s packtid 2m:50s packtid 51 % redution av packtid
Väntan på förbr. Materiel 2 avvikelser /vecka0 avvikelser /vecka Nollvision uppfylld
Överbearbetning 1 extra sortering Integrerat Ett moment borttaget
Överproduktion 1 dubbelpaketering /vecka 0 Nollvision uppfylld
Defekt paketering 11 åtgärder /vecka1 åtgärd /vecka 91 % förbättring  

Tabell 4: nyckeltal och förbättringar för packbord 

Förbättringarna baseras på en veckas studie av packbordet. Paketeringstiden har minskat med 
51 %, Dessutom har standardavvikelsen minskat från 95 sekunder till 12 sekunder. 
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Inleverans 
Målet med att standardisera inleveranser är att drastiskt sänka mängden bundet kapital, få ett 
större sortiment samt få bättre kvalitet på bilder och produkttexter.  

Kunden definierades som inköparen vilken önskar få sina inkommande artiklar upplagda. 
Varorna kommer från leverantör det vill säga efter inköparen har lagt beställning. Således 
styrs kundens efterfrågan av inleveranser från leverantörer. Detta var en viss skillnad mot 
vanliga värdeflöden, där det eftersträvas att kunden drar produkter genom processen. 
Flödeskarta över utgångsläget visas i figur 27.  

 

Figur 27: flödeskarta över nuläget 

Kartan visade på mycket allvarliga brister. Genomloppstiden var över två veckor. Andelen 
värdehöjande tid var 0,1%. Flaskhalsen är framförallt fotograferingen, se tabell 5. 
Fotograferingen har haft stora problem med sin utrustning, vilket har gett oberäknelig 
tillgänglig tid. 

 

Tabell 5. Tabell över tidsåtgång för operationer 

Ett problem av lång tid i lager är att oupplagda produkter har flyttats runt i lokalen. Många har 
dessutom nått butik och på sätt ”försvunnit” ur flödet. På grund av bristande utrustningen, 
långa transporter och avsaknaden av standarder, har fotograferingen gjorts i enorma satser. 
Framtidsläge visas i figur 28. 

Ledning Utkorg	  
till	  butik

Gods	  från
leverantör

Packa	  upp
gods

180

Foto-‐
grafering

10

Upp-‐
läggning

Märkning
av	  vara Utleverans
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Figur 28: flödeskarta över framtidsläge 

Processen ”märkning” slogs ihop med uppläggningen. FIFO-kön garanterar kontinuerligt 
enstycksflöde. Uppackningen fick instruktioner om att placera blandade produkter i kön, i 
syfte att lägga upp minst en typ av artikel varje dag. Ställtider minskades i fotostudion med 
bättre utrustning. Ett minneskort placerades i vardera Kanbankorg.  

Av yttersta vikt var också att visualisera antalet produkter som inte är upplagda och 
implementera en striktare FIFO-kö. På så sätt kunde inte artiklar som blivit uppackade bli 
liggandes i evigheter. För att få en acceptabel takttid och minska ställ upprättades en helt 
omarbetad lina för uppläggning, där varje delsteg var så fysiskt nära det tidigare steget som  
möjligt.  

Genomloppstiden för inleverans antogs minska från två veckor till en dag. Andelen 
värdehöjande tid tiodubblades. Dessutom förbättrades kvaliteten på produktbilder och texter. 
En handlingsplan togs fram för att snabbt implementera förbättringspotentialen. Detta projekt 
fick mycket hög prioritet och resurser sköts till för att skyndsamt få till förändringarna. 
Handlingsplanen fokuserade dels på inköp av nödvändig utrustning och dels på att flytta allt 
som behövs till rätt plats, se tabell 6.  

15	  s 60	  s 4	  min

2	  min

Utkorg	  
till	  butik

Gods	  från
leverantör

Packa	  upp
gods

6	  timmar

Foto-‐
grafering

Uppläggning
+märkning

60	  s

180
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Tabell 6: handlingsplan för inleverans 

Arbetet gick fort och handlingsplanen hölls, mycket tack vare de att projektet prioriterades. 
Under arbetets gång stod det snabbt klart att flera standardiseringsprojekt behövde initieras 
och genomdrivas. Standarder initierades för fotostudio, uppläggningsbord (där man skriver 
produkttexter, prissätter, märker upp med mera), ingående- samt utgående kö. Dessa 
standarder genomfördes på analogt sätt som packbordet, se tabell 7. 

 

Tabell 7: Sammanfattning över utvalda förbättringsresultat. 

Aktivitet	   Plan	   Ans.	   Klart	  datum	   Utfall	   Budget	  
Röj	  upp	  
område	  för	  
processen	  

Ta	  bort	  SK-‐MEs	  saker	   FG	   D+2	   	   0	  
Placera	  ej	  upplagda	  saker	  i	  
kö	  

FG	   D+3	  
	  

	   0	  

Röj	  fotostudio	  och	  
dataplats	  

FG	   D+6	  
	  

	   0	  

Upprätt	  
betaversion	  

Upprätta	  preliminär	  
kamera	  med	  belysning	  

HJ	   D+7	   	   500kr	  

Upprätta	  dator	  med	  
internet	  och	  märkmateriell	  

HJ	   D+10	   	   500kr	  

Implementera	  
Lean	  och	  
standardisera
de	  processer	  

Köp	  kamera	  och	  
minneskort	  

ME	   D+14	   	   10.000kr	  

Anpassa	  Kanban	   Hj	   D+17	   	   500kr	  
Initiera	  standard(er)	   HJ	   D+19	   	   2.000kr	  

Avsluta	   Dubbelkontrollera	  kaizen-‐
rutiner	  och	  standarder	  för	  
förbättring	  

ME	   D+20	   	   0	  

Dokumenter	  lärdomar	  och	  
stäng	  projektet	  

ME	   D+21	   	   0	  	  
(summa	  
13.500kr)	  

	  

Aktivitet	   Plan	   Ans.	   Klart	  datum	   Utfall	   Budget	  
Röj	  upp	  
område	  för	  
processen	  

Ta	  bort	  SK-‐MEs	  saker	   FG	   D+2	   	   0	  
Placera	  ej	  upplagda	  saker	  i	  
kö	  

FG	   D+3	  
	  

	   0	  

Röj	  fotostudio	  och	  
dataplats	  

FG	   D+6	  
	  

	   0	  

Upprätt	  
betaversion	  

Upprätta	  preliminär	  
kamera	  med	  belysning	  

HJ	   D+7	   	   500kr	  

Upprätta	  dator	  med	  
internet	  och	  märkmateriell	  

HJ	   D+10	   	   500kr	  

Implementera	  
Lean	  och	  
standardisera
de	  processer	  

Köp	  kamera	  och	  
minneskort	  

ME	   D+14	   	   10.000kr	  

Anpassa	  Kanban	   Hj	   D+17	   	   500kr	  
Initiera	  standard(er)	   HJ	   D+19	   	   2.000kr	  

Avsluta	   Dubbelkontrollera	  kaizen-‐
rutiner	  och	  standarder	  för	  
förbättring	  

ME	   D+20	   	   0	  

Dokumenter	  lärdomar	  och	  
stäng	  projektet	  

ME	   D+21	   	   0	  	  
(summa	  
13.500kr)	  

	  

a
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Som synes har framförallt mängden produkt i arbete minskats till följd av standardiseringen 
och effektiviseringen. Även väntan och transporter har kunnat minimeras genom att analysera 
layout och säkerställa funktionsduglighet på material. 

 

Figur 29. Simulering av produkter i arbete i supermarketen 

Figuren visar antalet varor i arbete i den supermarket som avgränsar fotograferingen och 
uppläggningen. Syftet är att utjämna flödet mellan dessa då de har olika cykeltider. Antalet 
varor styrs av Kanbankorgar. Kanbankorgarna roterar genom hela processen. Uppläggaren 
skickar korgen till uppackningen som lägger en vara i korgen. Sedan skickas korgen genom 
FIFO till fotografering.  

Genom att variera antalet korgar så styrs mängden PIA. För få korgar så kan väntan kan 
uppstå. För många korgar och onödiga lager bildas framför flaskhalsen. En optimal nivå var 
fem Kanbankorgar med nuvarande processer. Genom att ha visuella signaler väljer 
operatörerna huruvida fotografering eller uppläggning behövs. På så sätt utjämnas flödet och 
utnyttjandet av operatörerna blir maximalt. Produkter i lager mellan stationerna är i princip 
försumbara.  

Eftersom en del av företagets konkurrenskraft består i att snabbt och träffsäkert lägga upp 
stora mängder artiklar, är ständiga förbättringarna av denna standard av stor vikt. Varje sida 
för produkthantering länkar till avvikelserapporter. På så sätt kan operatören snabbt påkalla 
uppmärksamhet vid avvikelse. Utöver detta finns automatisk avvikelseuträkning i systemet. 
Där mäts automatiskt tiden det tar för en artikel att gå från inkön till färdigupplagd artikel. 
Statistiken lagras i affärssystem.   

Enheter
i	  buffert

4
3
2
1
0

Tid	  (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Uppläggare Uppläggning Uppläggning Uppläggning Uppläggning Uppläggning Uppläggning
Kameraman	   F F F Uppläggning F F F Uppläggning F F F Uppläggning F F
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7. Diskussion och utvärdering 
 
Kapitlet diskuterar rapportens resultat och utvärderar standardiseringsmodulen. Kapitlet 
avslutas med kritisk granskning författarnas egna reflektioner.  

Smozle AB har som strategi att växa kraftigt i framtiden. Detta gör att företaget kommer att 
behöva nyanställa. Utan standarder försvåras inlärningen och de anställda utföra arbetet på 
olika sätt. Standardiseringsmodulen utvärderas utifrån de två pilotkörningarna packbord och 
inleverans.  

Utvärdering packbord 
Arbetet med att standardisera företagets packbord visade sig ge stora fördelar samtidigt som 
det var enkelt att göra. Resultatet visade på att både väntevärdet och standardavvikelsen har 
minskat. Genomsnittlig tid för paketering har minskat tack vare 5S, trots det faktum att själva 
processen är oförändrad.  
 
Arbetet med 5S var lättare att lära ut än flödesarbetet, vilket gör det till en kandidat för tidig 
utbildning. 5S kan verka självklart för insatta men för butikspersonal är det inte så. Framtiden 
får utvisa huruvida det är möjligt att med rådande rutiner bibehålla ordningen nästa jul. Om 
det visar sig svårt, bör ett nytt packbord upprättas parallellt.  
 
Utvärdering inleverans 
Arbetet med värdeflödesanalys visade sig ge stora fördelar. Genomloppstiden reducerades 
med 90 %. Viktigt att poängtera är det faktum att inköpsavdelningen är både kund och 
leverantör för den interna process inleverans. Inköpsavdelningen önskar få inkommande varor 
upplagda och inlevererade så fort det bara går och utan fel. Detta ställer till det för 
värdeflödesanalys som vanligtvis används med extern kund och försäljningsprognoser. De 
gängse Principerna med Lean gäller i viss mån inte då kunden även är leverantör.  
 
Det faktum att företagets varor är unika samlarobjekt gör det hela ännu mer intressant. Det 
finns inget sortiment som kunderna känner till, vilket kan liknas vid en antikaffär. En gammal 
medalj kanske inte kommer in mer på grund av dåligt utbud. Att enbart möta enskilda kunders 
efterfrågningar skulle inte vara lönsamt då priset generellt ligger mellan 50 – 500 kr. Däremot 
kan små och ofta förekommande inköp göras.  

I och med detta kan många lärdomar dras. Först och främst är kommunikation av yttersta vikt 
då det kan förbättra planeringen av skiftarbete. Inköparen vet ungefär när lagd beställning 
kommer till företaget. Detta borde kunna signaleras i företagets och de anställdas kalendrar. 
Flera skift behövs om dagens inleverans överstiger 180 produkter för att nå företagets mål om 
inleverans samma dag. Effektiviseringen av processen kan ske genom att utmana processen 
med lägre takttid. 

Ständiga förbättringar i processen måste stödjas av utbildning inom just värdeflödesanalys. 
Värdeflödesanalysen är dock inte lika intuitiv som 5S, varpå sådan utbildning bör läggas efter 
ordning och reda. Först då kan den anställde lära känna sina processer och hitta flaskhalsar.  
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Utvärdera standardiseringsmodulen 
Verifieringssteget avslutar DMADV-metoden. Verifieringen av modulen drivs av hur 
framgångsrika de två pilotkörningar var. Det faktum att både packbord och inleverans blev 
effektivare tyder på att standardiseringsmodulen fungerar. Trots att packbord och inleverans 
använder sig av olika verktyg kan de finnas i samma standardiseringsmodul. Detta visar på att 
det går att generalisera modulen till olika standarder.  
 
En första generalisering kan vara visualisering. Kanbans är ett exempel på fysisk visualisering 
av materialbehovet i inleverans. I framtiden kan liknande visualisering tänkas ske direkt i 
affärssystemet för andra processer.  
 
Vidare visar verifieringen på behovet av utbildning. Utbildning, bör ske i och utanför 
affärssystemet. I framtiden kan det tänkas att man skulle kunna torrköra 
standardiseringsmodulen för att skapa fiktiva standarder med ”learning by doing”.  
 
Packbord och inleveranser visar på hur samordning och koordinering kan balansera arbetet på 
företaget. En kraftig ökning av inköp bör planeras och kommuniceras till de anställda. På så 
sker arbetet i rätt antal skift. Under julförsäljning kan temporära stationer för paketering sättas 
upp.  

Kritisk granskning 
Det finns alltid viss risk med att kombinera en akademisk studie med en fallstudie på aktivt 
företag. Risken finns att man lämnar det akademiska arbetet för att prioritera det 
vinstdrivande arbetet i företaget. Detta gäller framförallt för lönsamma tillväxtföretag. 
Företagets försäljningsökning i december 2010 var nära att senarelägga arbetets gång. 
Riskanalysen poängterade detta, varpå åtgärden var att fokusera på enkelhet och iterativt 
arbete. Dessutom är DMADV en väldigt ambitiös metod. Det kan i värsta fall ta så mycket tid 
att det rinner ut i sanden. Företagsspecifika händelser som resor är något att ta hänsyn till.  

De anställda som användes för att genomdriva vissa mätningar och svara på 
utvärderingsfrågor är anställda av författarna. Detta är inte helt förenligt med önskan att 
genomföra en objektiv studie. Eventuella vinklingar har dock ganska litet genomslag i den 
framtagna standardiseringsmodulen.  

Ytterligare skillnader finns att beakta i de utvärderingsgrunder som finns mellan de 
företagsmässiga och akademiska synsätten. Ett utmärkt akademiskt arbete kan vara värdelöst 
för företaget och tvärt om. Rapporten kan ha mycket litet värde för företaget.  

Den kanske största men samtidigt mest svåröverskådliga felkällan är det faktum att 
rapportskrivarna och företagsledningen är samma personer. Detta ger ett ensidigt angreppssätt 
och risken får anses vara stor att invanda arbetssätt får genomslag. En objektiv analys och 
numeriskt angreppssätt var ett sätt att minimera påverkan. Fördelen är dock att 
informationsspridning mellan uppdragsgivare och författarna varit direkt, vilket gett en 
möjlighet till djup analys. 

Förslag till framtida forskning 
Framtida forskning inom området bör fördjupa sig i hur samordning och kommunikation bör 
ske i organisationen. Att de anställda tidigt får veta när extraordinära inköp väntas levereras 
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gör arbetet jämnare. Det kan göras genom att bredda värdeflödesanalysen något och därmed 
inkludera inköparen tydligare. Även för ett litet företag som Smozle AB, blev arbetet med 
DMADV väldigt omfattande. Svårigheten var inte att använda modulen utan att ta fram den.  

Egna reflektioner 
Under ett så pass omfattande arbete som detta, uppkommer självklart egna reflektioner kring 
arbetet. Även om de inte passar i någon av arbetets övriga delar, kan de vara av intresse. En 
reflektion som gjordes var kring det faktum att arbetet gjordes på författarnas egna företag. 
Det var dels kul att kunna implementera en teoretisk modell på en skarp verksamhet. Att 
genomföra ett arbete av detta slag på ”företagets tid” hade inte varit möjligt. Att lägga ned 
mycket tid på dokumentation och modellutarbetning är helt enkelt inte möjligt. Att däremot 
genomföra projekt utifrån ett forskningsperspektiv möjliggör mer grundligt genomförande. 
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Bilaga 1. GANTT-schema 
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Bilaga 2. Komplett algoritm 
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