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Förord 
 
 
Examensarbetet slutför min civilingenjörsutbildning på maskinteknik med inriktning 

industriell produktion vid KTH (Kungliga Tekniska Högskola) i Stockholm. Arbetet har 

utförts under perioden juni till oktober år 2009 på Swe Deltaco AB i Flemingsberg. 

Arbetet har varit intressant och gett mig insikt i hur det är att arbeta med produktion. 

 

Inom ramen för examensarbetet har jag arbetat med områden som 5S, 7+1 slöserier och 

visuell styrning. Jag vill tacka min studiehandledare på KTH Mats Bejhem för hans hjälp 

och stöd. Jag vill även tacka Jimmy Persson min handledare på företaget, för ett bra 

samarbete och positivt bemötande. 

 

Ett stort tack till företaget Deltaco att gav mig ``fria händer´´ för att genomföra mina 

ändringar och lät mig fritt implementera min teori på deras arbetsplats. Under arbetet fick 

jag bygga och möblera om samt planera flödet utan hinder. Implementeringen av min 

teori och Lean-verktyg gav RMA Deltaco ett nytt ``gladare ansikte´´ och en trivsam 

arbetsplats. 

 

Tack till dem som har korrekturläst min rapport och gett mig synpunkter. Till dem hör 

Jonas Khil, Louise Schelin och Johanne Wilkens. 

 

 

Stockholm oktober 2009 

_____________________ 

 

Sam Trollgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

Sammanfattning 

Deltaco är ett medelstort företag som säljer IT-relaterade produkter till datorbutiker, 

installatörer, industrikunder etc. men ej till slutkund. Deltaco har ett dotterbolag i Finland 

och ett i Danmark och flera avdelningar i Flemingsberg. Examensarbetet gjordes på 

avdelningen som heter RMA ( Retur Material Authorization). RMAs uppgifter är att ta 

hand om returnerade produkter som omfattas av garanti.  

Företaget började i liten skala och har under åren expanderat snabbt. Detta har medfört att 

RMA avdelningen inte har vuxit på samma sätt som resten av verksamheten. Det har 

också medfört ett växande slöseri i form av inkurans och bristande felsökning. För att 

avdelningen hanterar produkter med ett värde som är mer än tre miljoner kronor om året, 

har det framkommit önskemål om att använda effektivare metoder för att organisera och 

styra verksamheten på avdelningen. Ett intressant alternativ är tillämpning av Lean 

Production och de metoder och arbetssätt som bland annat används flitigt inom 

fordonsindustrin.   

Målet med det här examensarbetet är att visualisera alla typer av slöserier för att bygga 

bättre arbetsrutiner och metoder baserade på Lean Production-teori.   

Examensarbetet började på en studie om hur och vilka verktyg inom Lean som kan 

tillämpas på avdelningen. En omfattande och detaljerad undersökning om arbetsläget på 

avdelningen gjordes med hjälp av Lean som t ex ”spagettikarta” och CAD-modulering 

för att visualisera strukturen i avdelningen. Därefter har stora förändringar, som t ex att 

ändra produktflödet genom att bygga nya arbetsstationer och skapa nya arbetsrutiner med 

hjälp av Lean.   

Examensarbetet resulterade i att Deltaco fick en grund till ”Lean-templet” som innehåller 

arbetsrutiner och visualiseringsmetoder. Till slutsatsen presenteras många 

förbättringsförslag till RMA-chefen och Deltacos ledningsgrupp för att förhindra 

slöserier och för att bygga klart Lean-templet. 
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Abstract 

Deltaco is a medium-sized company selling IT related products to computer retailers, 

installers, industrial customers, etc., but not for retail customers. Deltaco has subsidiaries 

in Finland and Denmark and many departments in Flemingsberg. The thesis was on the 

department called RMA (Return Material Authorization). RMAs tasks are to care for 

returned products covered by the warranty. 

 

The company started on a small scale and over the years has expanded rapidly. This has 

led to the RMA department has become congested, with a great increase in wastage and 

obsolescence. Because of the department handling products with a value of more than 

three million crown year, it became an apparent desire to use more efficient methods of 

organizing and controlling activities in the department. One interesting option is the 

application of Lean Production and the methods and means, among other things, is 

widely used in the automotive industry. 

 

 The goal of this thesis work is to visualize all types of waste in order to build better 

working practices and methods based on Lean Production theory.  

 

The thesis was a study of how and what Lean tools can be applied to the department. An 

extensive and detailed study of employment situation in the department was using Lean 

such as "spaghetti map" and CAD modeling to visualize the structure of the department. 

Subsequently, the major changes made in later parts of the work, such as changing the 

product flow by building new workstations, and create new work processes using Lean. 

 

 Through the thesis work, Deltaco will be provided with a base to "Lean-temple" which 

contains operating procedures and visualization techniques. In the conclusion there are 

presented many suggestions for improvement to the RMA director and Deltacos leader to 

prevent waste and to build Lean temple. 
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1 Inledning 

________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten. Kapitlet inleds med en presentation av 

företaget. Därefter presenteras arbetets huvudsakliga problemformulering i RMA-

Deltaco. Vidare presenteras rapportens syfte och målsättning, vilka avgränsningar som 

gjorts samt metoden. 

________________________________________________________________________ 

1.1 Om företaget 

Deltaco grundades 1991 och ingår sedan 2005 i NOCOM-koncernen. Företaget har 60 

anställda som ger service till cirka 4000 kunder i främst Skandinavien. Företagets 

affärsidé är att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett brett och 

attraktivt sortiment av IT-relaterade produkter till IT-marknaden i Norden. 

Deltacos kundkrets omfattar distributörer, elektronikbutiker, industrikunder, installatörer, 

PC-byggare, postorderföretag och återförsäljare. Deltacos huvudverksamhet finns i 

Sverige, men utöver detta har Deltaco dotterbolag i Finland och Danmark samt 

samarbetspartners i Norge, Estland och Holland. Deltacos huvudsakliga 

försäljningskanaler är e-handeln på Internet.  

Deltaco har många avdelningar och RMA (Return Material Authorization) är en av dessa 

supportavdelningar. På RMA arbetar personer som även arbetar på andra avdelningar, t 

ex kundsupport och försäljning. RMAs uppgift är att ta hand om fellevererade eller 

trasiga produkter som omfattas av garantin samt att ge kundsupport. Mer detaljer om 

RMAs uppgift, samt informations- och produktflödet i företaget presenteras i kapitel 4.  

1.2 Problembeskrivning 

Företaget började i liten skala och har under åren expanderat snabbt. Detta har medfört att 

vissa avdelningar inom företaget har blivigt överbelastade. En av dessa är RMA som 

hanterar returprodukter. Det har framkommit önskemål om att kunna använda effektivare 

metoder för att organisera och styra verksamheten på avdelningen. Ett intressant 

alternativ är tillämpning av Lean Production och de metoder och arbetssätt som bland 

annat används flitigt inom fordonsindustrin.  
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De problem som finns på RMA kan ställas upp i följande punkter: 

 

 En icke fungerande testprocess: 

Returnerade produkter testas inte, vilket får konsekvenserna att kunden får ersättning 

för en produkt som inte är trasig. RMA skickar tillbaka produkten till leverantören som 

då inte godkänner garantibytet. En sådan felaktig process kostar företaget frakt fram 

och tillbaka, undersökningsavgift från leverantören, samt en begagnad produkt som inte 

går att sälja eftersom företaget enbart säljer nya produkter i obrutna förpackningar. 

 Obalanserat produktflöde: 

Stora återförsäljare väntar ofta med att skicka returer till RMA tills de har fyllt en hel 

pall. Det leder till att det slumpmässiga returflödet är omöjligt att planera. När en stor 

retur kommer in händer det att andra processer blir liggande, t.ex. övriga retur-

hanteringar och support till kund.  

 Begagnade produkter som inte går att sälja: 

På grund av dåliga eller otydliga garantiavtal med vissa leverantörer, byts vissa trasiga 

produkter inte ut mot nya utan repareras. Då Deltaco inte säljer begagnade varor 

innebär detta att Deltaco står med en produkt de inte kan sälja och måste själva ersätta 

kunden.  

Dessa produkter samlas i stora högar i flera månader i RMA. Produkterna står i vägen 

och stör arbetsflödet. Detta gör att lokalen är trång och att produkterna tappar värde för 

att det alltid kommer nya versioner till marknaden. I slutändan tvingas företaget att sälja 

av dessa produkter med förlust. 

 Dålig sortering och ordning: 

Dålig sortering och ordning som gör det svårt att hitta produkter eller följa 

produktmängder i hyllorna för att ta beslut när de ska skickas till leverantören. Eftersom 

personalen har dålig överblick över produkterna, vet de inte vilken leverantör de tillhör 

eller hur länge har legat i hyllan. Visa produkter ``försvinner´´ och letandet är 

tidskrävande. 

 Dubbelarbete: 

I vissa moment uppstår dubbelarbete som beror på avsaknad av riktlinjer, t ex händer 

det ibland att blanketten om den returnerade produkten måste fyllas i flera gånger.   

 Otydliga arbetsuppgifter: 

Inte alla arbetsuppgifter är tydliga för personalen, vilket gör att flödet kan stanna i vissa 

moment för att informationen saknas eller åtgärden är otydlig.   

 Dålig kommunikation mellan RMA och andra Deltacos avdelningar: 

På grund av bristande arbetsrutiner hanteras RMA som en slaskhink för andra 

avdelningar. Exempelvis får RMA in paket som har skadats i leveransen till Deltaco. 
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1.3  Mål 

Målet med examensarbetet: 

 Visualisera flödet i dagsläget 

 Bygga ett fungerande och välbalanserat arbetsflöde 

 Hitta lösningar och kanaler för att bli av med reparerade och begagnade produkter 

 Omstrukturering av lokalen 

När målen är uppfyllda ska slöseriet minska till följd av att lönsamheten ökar. 

1.4 Metod 

Arbetet inleds med en litteraturstudie om Lean Production. Speciellt studeras verktyg och 

arbetssätt som skulle kunna appliceras på RMA. Arbetsgången kommer att vara enligt 

följande: 

 En tidsplan för arbetet upprättas  

 Arbetet på RMA studeras empiriskt och genom intervjuer 

 En ny layout arbetas fram 

 Den nya layouten appliceras genom eventuell ommöblering, sortering, montering, 

samt markering av golvytor 

 Arbetsrutiner för personal och vissa moment arbetas fram. 

1.5  Avgränsningar 

Examensarbetet kommer främst att beröra layouten och arbetsrutinerna. Arbetet 

avgränsas genom att exkludera ekonomiska beräkningar och inköpsavtal mellan Deltaco 

och leverantörer. Arbetet kommer inte att beröra ändringen i flödet av begagnade och 

trasiga varor, mellan RMA och stora kunder. All leverans till och från dotterbolagen 

kommer inte vara med i arbetet. 
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2 Lean 

________________________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras och förklaras begreppet Lean och går genom en del av verktygen 

som innefattas av Lean och som kan tillämpas i RMA. Verktygen valdes utifrån vilken 

potential de hade att göra skillnad och bidra till positiv förändring hos RMA.  

________________________________________________________________________ 

2.1 Lean Production 

Lean Production, hädan efter kallat Lean, är en produktionsfilosofi med sina rötter i den 

japanska bilindustrin under tidigt 1950-tal och då främst i Toyotas produktionssystem. På 

grund av hård konkurrens på bilmarknaden och bristande resurser utvecklades metoder 

för kundfokuserad produktion som betonade problemlösning och respekt för de anställda. 

Filosofin bakom arbetssättet går ut på att åstadkomma ekonomiska förbättringar genom 

att reducera slöseri. 

 

Med Lean fokuserar företaget på att eliminera slöseri, att arbeta med processer och skapa 

värde på produkterna. För processen, produkterna, volymer och de anställda är målet att 

få flexibla och effektiva flöden. Flöden som inte är effektiva kostar pengar och produkter 

som inte når kunden snabbt får kostnader för lagring och omflyttning, det medför även en 

värdeminskning på produkten [1]. 

 

Att effektivisera innebär inte att arbeta snabbare eller med en ökande press. Det finns 

heller inte likhetstecken mellan Lean och ”line”, utan situationen avgör vilken teknisk 

lösning som väljas i det enskilda fallet, det gäller att finna den smarta vägen för 

produktion där resurserna utnyttjas på bästa sätt. Figur 1 visar att verksamheten faller 

även om kostnader reduceras och pressen ökas. 

 

Lean innebär en produktionsfilosofi som sätter fokus på att eliminera allt som inte är 

värdeskapande i värdekedjan, att reducera slöseri och addera värde. Lean syftar på att 

skapa delaktighet hos alla delaktiga och att skapa trygghet på arbetsplatsen [2]. 

 

En verksamhet som är Lean kan emellertid bara fungera om: 

 

 Företagets ledning är engagerad i att få den att fungera 

 Det finns ett disciplinerat och välplanerat sätt att nå dit 

 Mänskliga, ”mjuka” frågor hanteras samtidigt med ”hårda” tekniska och 

ekonomiska [3]. 
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Figur 1: Att effektivisera innebär inte att arbeta snabbare eller nödvändigtvis 

automatisera. Det finns heller inget likhetstecken mellan Lean och ”line”, utan 

situationen avgör vilken teknisk lösning som kan väljas i det enskilda fallet. Det gäller att 

finna den smarta vägen för produktion där resurserna utnyttjas på bästa sätt [5]. 

 

2.2 Lean-templet 

Enligt Liker [7] består Lean av ett antal olika delsystem och ett vanligt sätt att beskriva 

Lean är genom det så kallade Lean-templet eller Lean-huset. Tanken med ”huset” är att 

på ett enkelt sätt visualisera hur alla de olika delarna hänger samman så att man förstår att 

det inte enbart går att plocka russinen ur kakan om man nu inte har en gedigen kunskap 

inom produktionsteknik och förstår helheten. 

``Huset´´ skall motsvara företagets strategi för verksamheten, d.v.s. företagets 

produktionsstrategi. Utseende på huset kommer att variera av den enkla anledningen att 

varje företag måste skapa sitt eget unika produktionssystem utifrån deras unika kundkrav. 

Man anammar således olika saker beroende på vad som lämpar sig för den unika 

verksamhet man bedriver.  

Om ``huset´´ skall bli användbart är det naturligtvist viktigt med goda kunskaper inom 

Lean annars riskerar det önskade slutresultatet att utebli. ``Huset´´ är oftast uppbyggda på 

ungefär samma sätt men det kan vara de små variationer som gör att det fungerar för den 

unika verksamheten. Figur 2 visar hur ett Lean-hus kan se ut. 
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Figur 2. Ett exempel på hur ett Lean-hus kan vara uppbyggt. Utseende på huset kommer 

att variera av den enkla anledningen att varje företag måste skapa sitt eget unika 

produktionssystem utifrån deras unika kundkrav. 

 

Hur skapar man ett då ett Lean-hus? Det första som måste skapas är en stabil grund, 

vilket i mångt och mycket handlar om att utbilda medarbetare inom olika områden. 

Saknas en stabil grund finns det stora risker att huset kommer att rasa samman. I grunden 

ligger företagets värderingar och mål så att alla verkligen strävar åt samma håll, vilket är 

en förutsättning för att implementera Lean. Därefter bygger man de två hörnpelarna. Den 

pelare som finns till vänster heter JIT, Just In Time och är ett begrepp som de allra flesta 

känner till. Med denna pelare strävar man efter att tillverka och leverera allt precis i rätt 

tid i syfte att undvika slöseri, vilket är ett grundläggande fokus inom Lean. I denna pelare 

ingår kända begrepp som dragande system, takttid och Kanban. Många företag har sedan 

lång tillbaka försökt att implementera JIT men misslyckats. En stor anledning till detta är 

att de kanske inte har sett helheten och förstått att det inte går att implementera enbart en 

pelare eller enbart JIT utan att använda sig av de olika delsystem som tillsammans skapar 

JIT. 

Pelaren till höger är betydligt mer okänd. Den heter Jidoka och den riktiga översättningen 

är automation. Enligt Toyota så handlar det om att överföra mänsklig intelligens till 

processerna så att dessa stannar när de tillverkar felaktiga artiklar. Med tanke på detta 

tankesätt så brukar man istället att använda begreppet ”Autonomation”. Syftet med denna 

pelare är kvalitet i varje steg, det vill säga man ser till att bygga in kvalitet i processen 

genom olika metoder.  

När de båda pelarna är på plats är det dags att skapa taket. Här handlar det mycket om att 

förbättra verksamheten och att det ska vara är en ständigt pågående process. Taket är 

markerat med Kaizen för att verkligen poängtera att man aldrig kommer att bli klar [4]  
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2.3 Leanverktyg 

Det finns flera framtagna metoder och verktyg för att säkra produktionsflöden, minska 

slöseri och skapa värde. En del av dessa kommer att nämnas i detta kapitel, eftersom de 

har en direkt effekt på förbättringsarbetet. 

 

2.3.1 Spagettikarta  

Ett bra sätt att åstadkomma en verksamhet som är Lean är att minimera slöseri med tid 

och ansträngningar i form av onödiga rörelser och transporter. En spagettikara är ett 

enkelt verktyg för att visa fysiska rörelser för dokument, artiklar och människor under 

arbete. Det kallas för spagettikarta eftersom den visar hur rörigt det brukar se ut innan 

förbättringar vidtas. [3].   

Spagettikartan är ett annat sätt att illustrera layoutflödesdiagram, i den sistnämnda 

layouten avses den fysiska placeringen av olika resurser, såsom maskiner, arbetsstationer, 

lager och kontrollstationer [8].  

Ett sätt att göra en spagettikarta är att från ovan titta på det fysiska flödet. Efter att 

ändringar har implementerats görs en ny spagettikarta för att visualisera, se figur 3.  

 

 

 

Figur 3 Ett exempel av Spagettikarta [6]. En Spagettikarta är ett snabbt och visuellt sätt 

att uppmärksamma slöseri vid rörelser och förflyttningar samt en katalysator vid 

förbättring av flytet i arbetsprocesser. 
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2.3.2 Arbetsplatsutformning  

Arbetsplatsutformning är en kritisk faktor för möjligheterna att skapa ett effektivt 

kontinuerligt enstycksflöde. Rätt utformning begränsar rörelse och produkter i arbete 

(PIA), förenklar informationsutbyte, ger möjligheter att köpa flera maskiner, samt 

underlättar lagarbete. Den mest effektiva arbetsplatsen eller tillverkningscellen är ofta U-

formad, se figur 4. 

Arbetsplatsutformning säkerställer ett effektivt utnyttjande av yta, jämna flöden och 

effektiv användning av arbetstid. Det ger även möjligheter för alla berörda att se vad som 

pågår – vilket underlättar lagarbete och förbättring av anläggningen [3]. 

 

 

Figur 4 Arbetsplatsutformning i U-form. 

Den mest effektiva arbetsplatsen eller 

tillverkningscellen är ofta U-formad 

 

 

2.3.3 Visuell styrning 

En arbetsmiljö som är Lean är vanligtvis visuellt mycket överskådlig. Information är 

tydliga och synliga för alla. Visuell styrning är ett begrepp som används för en hel 

uppsättning hjälpmedel för att kommunicera och styra det som måste utföras [3]. 

Vid tillämpning av visuell styrning man kan få hjälp att: 

 Kommunicera vad som måste göras eller inte göras. 

 Styra med hjälp av visuella hjälpmedel vad som skall och inte skall ske. 

 Signalera om något inte har blivit gjort eller gjorts av det som skulle eller borde 

ha blivit gjort. 
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2.3.4 Lagträning  

Syftet med detta verktyg är att skapa ett lag med den flexibilitet som eftersträvas i 

förbättringsgrupper. Detta sker genom att medarbetarna utbildas att utvidga sina 

färdigheter så de behärskar många arbetsuppgifter och kan sköta en hel uppsättning 

utrustningar. 

Om lagen verkligen skall bli självstyrande måste medlemmarna kunna mer om processen 

i sin helhet och dessutom kunna mer om saker som planering, utvärdering, och säkerhet. 

Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom ett väl strukturerat träningsprogram som 

innehåller såväl träning för tvärkompetens inom laget som extern utbildning och träning 

[3]. 

 

2.3.5 Självstyrande arbetslag 

Lean medför vanligtvis att medarbetarna organiseras om till självstyrande och mer 

kompetenta lag. De får ansvar för att kunna leverera mer mångsidigt kompetenta 

arbetslag. Så långt som det är möjligt skall dessa lag vara naturliga grupperingar som 

innehåller alla aktiveter och medarbetare som behövs för att klara en komplett uppgift. 

Detta i sin tur: 

 Förstärker känslan av ägarskap och ansvar hos laget  

 Tar bort en massa slöseri som annars skulle bli följden av transporter, väntetider 

och revirtänkande mellan avdelningar 

 Förbättra kommunikation eftersom lagmedlemmar lätt kan prata med varandra 

 Gör planering lättare  

 Främjar utveckling av mångkunnighet och förbättrar arbetstillfredsställelse 

 Skapar en naturlig enhet för förbättringsåtgärder 

 Gör det lätt att specificera input och output (kunder och leverantörer) 

 

Allt eftersom lagets medlemmar blir mer erfarna kan de ta allt större ansvar för styrning 

av verksamhetens input (inkommande information och material), interna 

arbetsförhållande och ständiga förbättringar samt levererade varor och tjänster. Det är 

därför lagen beskrivs som självstyrande. 

Självstyrande lag är en nyckelfaktor för att kunna arbeta med produktionsceller och i en 

företagskultur som kännetecknas av ständiga förbättringar. Det är bara genom lagarbete 

som Lean Produktion kan utvecklas framgångsrikt och upprätthålla sin 

prestationsförmåga [3]. 
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2.3.6 5S 

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden 

utvecklades ursprungligen hos Toyota. 5S är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra 

arbetsplatsen skötsel och att ta bort alla sorter av slöseri, samt att skapa standard på 

arbetsplatser, hålla den ren, ha var sak på sin plats och att saker och ting ska vara lätta att 

hitta. 

 1S-Sortera: Handlar om att identifiera och kasta bort allt som inte är nödvändigt 

på arbetsplatsen. Det är av yttersta vikt att det här steget återkommer som en 

regelbunden aktivitet. 

 2S-Strukturera: Allt skall ha sin plats. Material och verktyg placeras i närhet till 

användningsområdet. Undvik personliga verktygslådor, istället skall alla 

nödvändiga verktyg alltid finnas till hands. 

 3S-Städa: Städningen av arbetsplatsen och utrustningen. En god idé är att avsätta 

fem minuter i slutet av varje arbetspass till städning så att ordningen hela tiden 

upprätthålls. Förslagsvis kan ett schema upprättas där noteringar görs om vad som 

är rengjort, när det är utfört och av vem. I det tredje S:et ingår även att leta efter 

avvikelser och ta reda på orsaken till dessa. 

 4S-Standardisera: För att lättare identifiera problem och avvikelser är det 

essentiellt att skapa rutiner och standarder för de tre första S:en. Först nu kan 

införandet av standardiserat arbete i processerna påbörjas. 

 5S-Se till: Allas deltagande är viktigt. Se till så att standarder och rutiner följs, 

genomför regelbunden utvärdering. 

Verktyget förstärker lagarbete och självstyrning, skapar en säkrare och mer 

tillfredsställande arbetsmiljö, samt ifrågasätter slöseri [3]. 

 

2.3.7 Jämna ut flödet 

Efterfrågan hos kunder kan variera kraftigt. Denna variation påverkar verksamheten 

negativt och gör det icke resurssnålt. Strikt arbete efter order leder till överbelastning och 

slöseri, därför måste arbetsbelastningen jämnas ut. 

Jämna ut flödet (Heijunka), är en princip av de 14 Toyota principer som Toyotas 

produktionssystem byggs på. Heijunka är ett japanskt ord som står för att jämna arbetet. 

Om ojämnheterna i arbetsbelastningen inte fås bort, så kan inte heller överbelastningar 

och slöseri elimineras [7]. 

Att utjämna ett flöde innebär att planeringsmässigt se till att beläggningen av flödet är så 

jämn som möjligt över tiden. På så sätt kan flera positiva effekter uppnås såsom 

förbättrade möjligheter till: 

 Effektiv taktning 

 Jämn och hög kvalitet 

 Jämnt och högt resursutnyttjande [3]. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Japan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Toyota
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2.3.8 Informationstavlor 

Visualisering är en viktig del och ett verktyg för att åstadkomma en tydlig bild av 

verksamheten. Informationstavlor är en metod att visa viktiga fakta visuellt. Synliggöra 

dagliga prestationer stödja kommunikation inom en avdelning eller mellan ledning och 

personal, ge feedback och möjliggöra för alla att hjälpa till i förbättringsarbetet. För att 

varje anställd ska känna sig delaktig och våga ta eget ansvar är det viktigt att all 

information finns synlig på väggarna [3]. 

 

2.3.9 Stående Möten 

Ett inledande dagligt Stående Möte vid produktionsstart är en värdefull metodik för att 

försäkra sig om att alla i laget: 

 Vet vad som måste uppnås 

 Vet om laget klarar produktionsmålet eller inte 

 Förstår varför det är ändring i programmet och innebörden av detta 

 Kan prata ut om farhågor och problem 

 Har möjlighet att göra sin röst hörd vid beslut om åtgärder med anledning av 

farhågor och problem 

 Känna till höjdpunkter och viktiga händelser i andra delar av verksamheten 

 Får lagets erkännande vid bra presentation 

Typiskt varar det Stående Mötet ca.10 minuter, och genomförs bokstavligen stående 

framför lagets informationstavla. Laget använder sin tavla för att visa produktionsplaner, 

resultatrapport, förbättringsåtgärder m.m. 

Stående Möten, igångsättningsmöten eller lägesgenomgångar är ett enkelt och effektivt 

sätt att få förståelse och engagemang för att klara lagets mål och att genom 

förbättringsåtgärder. Det är en metodik för att överföra ett ägarskap av Lean Produktion 

till produktionslaget [3]. 

 

2.3.10 (7+1) Former av slöseri 

Slöseri är allt kunden inte är villig att betala för, allt som inte adderar värde till varor eller 

tjänster som kunden får. Det finns åtta typer av slöseri, genom att eliminera detta slöseri 

blir det lättare att sätta fokus på värde höjande aktiviteter, se figur 5. 

Följande åtta former av slöseri beskriver ursprungligen av Taiichi Ohno som: 

 Överproduktion - Tillverka eller göra mer än vad som behövs 

 Väntan på att någonting skall hända 

 Onödiga transporter 

 Felaktiga processer 
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 Lager som är större än vad de behöver vara 

 Onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 

 Tillverkning av produkter med fel eller defekter som medför omarbeta, 

kassationer, förseningar. 

 Outnyttjad kreativitet [3]. 

 

 

Figur 5 Olika typer av slöseri [6]. Slöseri är allt kunden inte  

är villig att betala för, allt som inte adderar värde till varor  

eller tjänster som kunden får. 

 

 

2.3.11 Förbättringshjulet - PDCA 

Förbättringshjulet är ett av Lean-verktyg som handlar om att planera och följa resultat, 

för att förbättra arbetsmetoder och sträva mot det bästa. Denna metodik kallas ibland för 

Deming-hjulet för att det utvecklades av W.Edwards Deming. PDCA står för Plan, Do, 

Check och Act. Figur 6 visar en enkel struktur till PDCA verktyget [8]. 
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Figur 6 Förbättringshjulet är ett av Lean verktyg  

som handlar om att planera och följa resultat. 

 

 

2.3.12 Kaizen   

Kaizen är ett japanskt ord som betyder förbättring ” förändring till det bättre”. Verktyget 

Kaizen är att genom ständiga förbättringar, uppnå drömmen om perfektion, och går ut på 

att engagera alla medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar. Förbättring är tänkt att 

ske i små steg, inte några revolutionerande omkastningar. Detta innefattar alla i företaget, 

båda företagsledning och anställda. Kaizen stimulera alla personal att använda hjärnan för 

att sänka kostnader [8]. 

 

2.3.13 5 Varför 

Genom att fem gånger fråga varför när ett problem uppstår når man rotorsaken till 

problemet. Det är en enkel metod som oftast ger bra resultat och hindrar att problemen 

återkommer. Om inte rotorsaken konstateras åtgärdas felet bara temporärt, då det inte 

hindrar felet att återuppstå. På detta sätt får man en effektiv produktion där varje problem 

kommer upp till ytan [3]. 
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3 Information- och produktflödet i Deltaco 

Figur 7 visar några av Deltacos avdelningar, som har en direkt relation samt påverkar 

arbetsflödet i RMA, dessa avdelningar är leverantör, inköp, lager, sälj, RMA samt kund. 

För att kunna ha en bättre bild om information- och produktflödet i Deltaco, måste varje 

avdelning studeras var för sig: 

 Leverantör: Deltaco har många leverantörer från olika länder i världen. 

Leverantörerna kan klassas utifrån tre olika klasser, beroende på avståndet och 

tullavgiften. Avståndet är sträckan mellan leverantören och företaget, samt hur 

lång tid tar det från att beställa varan tills man få den hem. Produkter som 

levereras från EU-länder är tullfria vilket leder till att leverantörer klassas som 

tullfria eller tullbelagda. Leverantörer klassas efter följande tre klasser: 

1- Svenska leverantörer: leverantörer i Sverige. Fördelarna från att handla från en 

leverantör i Sverige är snabb leverans, bra kvalitet på varan, samt en bra kontakt 

och support från leverantören. Leverans från svenska företag regleras av svenska 

köp- och avtalslagen vilket ger en högre rättsäkerhet än leverans från utländska 

företag. Nackdelarna med inhemska leveranser är höga priser och låg konkurrens. 

2- Innanför EU leverantörer: är leverantörer från Europa. Fördelarna med att 

handla från Europa är att varan är tullfri, bra kvalitet, bra support och kontakt med 

leverantören. Nackdelarna är en relativt lång leveranstid, höga fraktkostnader och 

priser samt låg konkurrens. 

3- Utanför EU: är leverantörer från alla länder utanför Europa. Fördelarna med att 

handla från dessa länder är att priset är konkurrenskraftigt. Nackdelarna är dålig 

kontakten och support från leverantören, det långa avståndet som gör att affären 

inte är lönsam vid små beställningar och en osäker handel eftersom leverantören 

har större möjligheter att bryta avtalet. 

 

Figur 7 Information- och produktflöde i Deltaco. 
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 Inköp: På inköp skrivs avtal med leverantörer om nya såväl som gamla 

produkter. 

 Sälj: På säljavdelningen sker den mesta kundkontakten och all support rörande 

produkterna. 

 Lager: är avdelningar där varorna sorteras och lagras. 

 RMA: är returavdelningen som nämndes i kapitel 1.1. 

 Kund: Deltacos kunder varierar mellan små databutiker till stora 

elektronikkedjor. Trots att Deltaco inte säljer produkter till slutkund erbjuder de 

teknisk support. 

 

 

De helstreckade pilarna i figur 7 symboliserar informationsflödet mellan Deltacos olika 

avdelningar samt leverantörer och kunder. Figuren visar tydligt att det finns dålig 

informationsväxling mellan RMA och inköpsavdelning som orsakar en del problem som 

diskuteras vidare i rapporten. Pilen med punkter i, symboliserar flödet av produkter och 

varor och den prickade pilen symboliserar flödet av begagnade produkter. Alla 

begagnade produkter samlas i RMA vilket blir ett problem eftersom produkterna bildar 

stora högar (se problem beskrivning i kapitel 1.2). 

Inköpsavdelningen för vidare informationen från lager. Efter en värdering av marknaden 

och varorna i lagret, tas beslut på vilket antal och vilka typer produkter som ska beställas 

från leverantörer. Lager och inköp har en direkt informationsväxling som ger en bra bild 

av vad som ska beställas och när. Säljavdelningen tar emot beställningar som skickas 

vidare till lager som skickar ut produkten till kund. I figur 7 ser man betydelsen av lager, 

som kan beskrivas som Deltacos viktigaste avdelning, samt RMA som Deltacos filter 

som filtrerar produkterna. 
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4 RMA  

RMA är en avdelning i företaget, som kallas också som returavdelning. I RMA filtreras 

alla returprodukter som returneras från kunderna.  Produkter sorteras efter vilken 

leverantör de hör till. Om produkten är trasig och omfattas av garantin returneras de i viss 

mån till leverantörerna beroende på vilka avtal som gäller mellan Deltaco och 

leverantören. En del leverantörer levererar ett visst antal extra produkter som ersättning 

för det antal produkter som sannolikt kommer gå sönder. Detta leder till att billiga 

produkter slängs när de går sönder, istället för att skickas tillbaka till leverantören. 

Innan kunden returnerar varan till RMA måste kunden få ett returnummer från support- 

eller RMA-avdelningen. Returnumret kan fås på mejl eller telefon och all nödvändig 

information om produkten registreras i databasen vilket leder till att det blir lättare för 

personalen som jobbar på avdelningen att hantera returnerade produkter. Personalen i 

RMA har många uppgifter, varav de mest centrala listas nedan: 

 

 Trasiga produkter som omfattas av garanti: 

Produkterna som går sönder hos kunderna skickas till RMA, där de testas och 

sorteras för att skickas till leverantörer. 

 Felplock eller dubbelleverans: 

Vanliga misstag i lager är felplock eller dubbelutskick. Det kan också hända att 

säljavdelningen missförstår kundens önskemål och säljer fel produkt. I sådana fall 

returneras produkten först till RMA som går genom felet för att sedan skicka 

tillbaka produkten till lager. 

 Trasiga produkter från Danmark och Finland: 

Testning och sortering av produkter som omfattas av garanti från dotterbolag i 

Finland och Danmark skickas till Deltaco som sedan skickar vidare produkten till 

leverantör. 

 Kund support: 

RMA ger support till slutkunder som har tekniska frågor, som t ex installation av 

programvara, om huruvida produkter sinsemellan är kompatibla och frågor kring 

montering. Dessutom bistår RMA avdelningen med hjälp till säljavdelningen. 

 Test: 

Alla produkter som är trasiga ska testas innan de returneras till leverantör. Det beror 

på att returen måste vara godkänd och att den faktiskt är trasig. Detta görs för att 

undvika att betala dels frakten fram och tillbaka och dels testavgiften till leverantör i 

fall produkten fungerar. I realiteten utförs testning sällan eller aldrig på RMA. 
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5 Situationen i RMA innan implementering av Lean 

________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs arbetsflödet i RMA. Layouten, arbetssättet, samt grunden till alla 

problem kommer att diskuteras. Arbetssättet har stor påverkan på slöseri, därför kommer 

alla felaktiga arbetsmetoder som är relaterade till stress och dålig planering att nämnas. 

En bra och djupgående undersökning till roten av problemet underlättar arbetet, samt 

ger en stark grund för att bygga Lean-huset. 

________________________________________________________________________ 

5.1 Layout 

RMA saknar en bra strukturerad layout. I figur 8 visas en CAD- modell som illustrerar 

RMA- avdelningen innan införandet av Lean. 

 

 

Figur 8 Layouten i RMA Deltaco innan införandet av Lean. 

 

Även om layouten ser otydlig ut, finns det några arbetsstationer som kan kartläggas i 

följande ordning: inkommande paket, sopor, incheckning, lagring, samt testbänkar. 

Bilden i bilaga 1 visar en topp-vy på RMAs stationer. 
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Den dåliga möbleringen i rummet gör att mycket utrymme försvinner, se bilaga 3. Detta 

gör arbetsutrymmet trångt och svårt att städa, samt att det finns gott om ``döda hörn´´ 

som är outnyttjade. Det trånga arbetsutrymmet gör det svårt att flytta och sortera varorna, 

dessutom finns det många onödiga möbler som står bara i vägen, och några små hyllor 

som står oanvända. Arbetsstationerna är otydliga och därför används samma hyllor för 

lagring, testverktyg och för produkter som ska tillbaks till leverantörer. Det är svårt att 

skilja mellan reparerade varor som har kommit från leverantörer, och varorna som ska 

skickas till leverantörer. Sopvagnarna står på fel plats och täcker alla hyllor som står 

bakom, vilket gör det svårt att utnyttja hyllorna bakom vagnarna. Möbler står nära 

varandra, vilket gör det omöjligt att transportera stora varor eller pallar. En djupare 

undersökning om dessa stationer finns i nästa kapitel. 

5.2 Arbetsstationer 

Arbetsstationerna är inte separerade och därigenom blir det svårt att se flödet av varor 

och produkter, men efter undersökningen av arbetsflödet kunde dessa stationer delas upp 

enligt nedan. 

 

5.2.1 Inkommande paket 

Returnerade produkter kommer i olika batcher, beroende på produkternas storlek och 

volymer. Små kunder skickar ibland enstaka produkter, vilka är lätta att gå genom och 

hantera, medan stora kunder samlar stora volymer trasiga produkter på pall innan de 

skickar dem, se bild 1. 

 

 

Bild 1 Returprodukter i stora volymer.  

Stora kunder samt Deltacos dotter- 

bolag, skickar returprodukter i stora 

mänger på pall.    
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Att skicka returprodukter i stora volymer, gör det svårt att registrera, testa, sortera, samt 

returnera dessa produkter till leverantören. En sådan hantering av produkt volymer är 

emot Lean som strävar efter att ha ett kontinuerligt ”flöde i små” volymer, se kapitel 

2.3.7. 

Returnerade produkter till RMA har inte en egen ställplats, produkterna kommer i pallar, 

rullande metallburar, se bild 2, eller i enstaka kolli, för att ställas var som helst där det 

finns en lämplig plats för dem. Deltaco har en policy att erbjuda kunden att kreditera 

trasiga produkten, eller erbjuda en produktersättning inom tre dagar. Det är svårt att 

implementera Deltacos policy med existerande arbetsrutiner, då den nuvarande 

hanteringen av returprodukter gör det svårt att hålla ordning på dem. Det händer ibland 

att kunden ringer och frågar efter en returprodukt, och ber om snabb hjälp, då blir man 

tvungen att gå genom alla burar för att leta efter produkten. Detta tar mycket tid samt 

involverar mycket personal, vilket är ett slöseri av resurser. 

Metallburar och pallar står i vägen och hindrar rörelse och förflyttning av stora produkter 

och andra pallar, samt gör att det blir omöjligt att ha ordentlig och en städad omgivning. 

De tar också upp en större yta än nödvändigt, och gör det svårt att komma åt produkter 

som är sorterade i hyllorna bakom dessa burar. 

 

 

 

Bild 2 Returnerade produkter i metallburar ställs 

 där det finns en lämplig plats för dem, vilket gör det svårt 

 att hantera produkterna i turordning. 
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5.2.2 Incheckning 

I incheckningsstationen registreras returnerade produkter, för att i ett senare moment 

testas och lagras. Alla inkommande produkter måste ha ett RMA-nummer för att 

godkännas. Ett  RMA-nummer innehåller alla nödvändig information om kunden och 

produkten, som fakturanummer, returorsaken, samt vad kunden vill ha som ersättning för 

den trasiga produkten, se kapitel 4. Dessa uppgifter fylls i databasen från kundsupport 

eller RMA-avdelningen, efter telefonsamtal eller mejl från kunden. I många fall fylls inte 

denna information i på ett korrekt sätt, vilket gör att personalen på returavdelningen blir 

tvungna skriva om informationen. En sådan process är en av de former av slöseri som 

Lean eftersträvar att eliminera. Det kallas omarbeta och nämndes i kapitel 2.3.10, och 

medför dubbeljobb och tidslöseri. 

Eftersom det finns ont om planering och en dålig struktur samt inga arbetsrutiner, bildas 

många högar av returnerande produkter vid incheckningsstationen. En av dessa dåliga 

arbetsrutiner är att anställda brukar lämnar alla produkter som saknar RMA-nummer kvar 

på incheckningsbänken tills de får informationen som behövs för att registrera produkten. 

En sådan rutin gör att en del av produkterna ``försvinner´´, se bild 3, samt att man får 

sämre koll på produktens flöde. Dessa högar kan även vara störande för personal samt 

begränsar arbetsutrymmet och kan leda till olyckor. 

 

 

Bild 3 Incheckningsbord som är fulla med produkter,  

vilket gör det svårt att ha koll på produktens flödet. 
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5.2.3 Lagring 

I RMA lagras produkter till vissa mängder innan de returneras till leverantören. Den 

dåliga lagringen av produkter leder till många problem och slöseri som kan kartläggas till 

följande punkter: 

 Det saknas ett bra visualiseringssystem, se kapitel 2.3.3, som visar produktens 

volymer, vilket gör att produkter samlas i större mängder än planerat. 

 Hyllorna saknar bra markering, istället markeras de med små klisterlappar, se bilaga 

6, som inte sitter fast. När lapparna försvinner blir det svårt att veta till vilken 

leverantör produkterna i hyllan ska till. 

 Produkterna lagras under långa perioder. 

 Svårt att se om produkter är testade eller inte. 

 Går inte att skilja mellan returnerade produkter som är blivit lagad av leverantören, 

och produkterna som ska skickas. 

Dessa arbetsrutiner har orsakat stora förluster. Att lagra produkter till stora volymer gör 

att testprocessen blir tidskrävande och i sin tur stör andra arbetsmoment, samt leder till att 

leverantören inte godkänner alla returprodukter för att en del av dem har blivit utgående 

modeller, eller att garantitiden har gått ut. Många produkter försvinner eller hittas inte när 

de behövs p.g.a. den dåliga markeringen av hyllorna. Klisterlapparna sitter dåligt och 

faller ofta bort, och de visar inte hur länge har produkterna varit på hyllorna. 

 

 

Bild 4 Produkter lagras utan ordning och sortering  

till stora volymer och långa lagrings tider, vilket 

 försämrar koll på lagert och medför till slöseri. 
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5.2.4 Testbänkar 

Lagring och testning är det största problemen som RMA har drabbats av. Alla produkter 

måste testas innan de returneras till leverantören. I nuläget skickas vissa produkter 

otestade p.g.a. dåliga arbetsrutiner och det medför att kunden får ersättning för en produkt 

som kanske inte är trasig, samt att en felfri produkt skickas till leverantör för 

garantiutbyte, som då inte godkänns av leverantören. En sådan felaktig process kostar 

företaget frakt fram och tillbaka, undersökningsavgift från leverantören, samt genererar 

en begagnad produkt som inte går att sälja då företaget enbart säljer nya produkter. 

För att komma fram till grundorsaken bakom problemet i teststationen används Lean-

verktyget ”5 varför”, se kapitel 2.3.13. Detta för att få en tydlig bild av vad som ska göras 

för att få en bättre testprocess. Problemen med testningen kan kartläggas i följande 

punkter: 

    Teststationen är felplacerad mellan lagringshyllor och incheckningsstationen. 

Det krånglar till produktflödet från och till teststationen, samt minskar utrymme 

för att bygga hyllor som är avsedda för produkterna som ska testas. 

    Testbänkarna är inte avsedda att användas som testbord, se bild 5. Den dåliga 

formen på bordet minskar arbetsutrymmet på bordet. Det finns även många 

testverktyg på bordet som kan hängas bredvid istället, för att öka arbetsytan. 

    Det saknas hyllor för att ställa testprodukter på, vilket gör att produkter ställs på 

golvet istället, se bilaga 7. 

  Personalen saknar disciplin, ordning och reda, se kapitel 2.3.6. Produkter och 

testverktyg lämnas kvar på bordet även om testprocessen är klar. 

  Hängande kablar från server-skåpet är farligt och stör när man vill flytta 

datorprylarna från och till skåpet. Många av dem är kvarlämnade efter en 

avslutad testprocess. 

 

Bild 5 Dåligt ordning och reda ger 

 en icke fungerande testprocess. 
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Verktygsskåp är en del av teststationen. Dålig ordning och sortering ledde till att 

verktygsskåpen omvandlades till lagringsställe, vilket gör att det blir svårt och 

tidskrävande att hitta ett verktyg när det behövs, se bild 6. 

 

 

 

Bild 6 Verktygsskåp som omvandlades till lagringsställe. 

Vilket gör det svårt och tidskrävande att hitta verktyg. 
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5.2.5 Sopor  

Alla produkter som har ett lågt värde kastas direkt utan att testas, då testprocessen kostar 

mer än vad produkten kostar. Dessa produkter kastas i två vagnar. En av dem är avsedd 

för elektronik, medan den andra är för metall. Vagnarna är placerade vid 

incheckningsstationen (se bilaga 1). Syftet med placeringen var att det blir lättare för 

personal att slänga produkterna, men nackdelen är att de står i mitten av arbetsflödet, det 

blir svårt att tömma dem när de blir fulla, samt att de tar mycket plats och täcker alla 

hyllor som ligger bakom, se bild 7, vilket i sin tur hindrar sortering av produkterna i 

hyllorna, samt en dålig koll och visualisering.  

 

 

Bild 7 Sopvagnar som ställs i fel ställe och  

står i vägen och hindrar arbetsflödet. 
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6 Situationen i RMA efter implementering av Lean  

________________________________________________________________________ 

Detta kapitel handlar om att ändra RMAs layout, samt tillämpa några Lean-verktyg. 

Golvet markeras och en stor del i avdelningen möbleras om. Syftet med detta är att öka 

visualiseringen, minska slöserier samt att få bättre produktflöde.  

________________________________________________________________________ 

6.1 Layout 

För att få en effektiv layout som tar hänsyn till produktflödet på ett enkelt och smidigt 

sätt har några Lean-verktyg implementerats. För att minska slöseri med tid och 

ansträngningar i form av onödiga rörelser och transporter har en spagettikarta på 

produktflödet och rörelse i RMA-avdelningen ritats, se kapitel 2.3.1. 

Figur 9 visar den nya layouten som är baserad på Lean. RMA-avdelningen möblerades 

om till några arbetsstationer. Dessa stationer är placerade på ett bättre sätt än tidigare, 

vilket leder till stort utrymme som gör städningen och produktförflyttning mycket 

enklare, se bilaga 2. Stationerna är strukturerade beroende på vilka aktiviteter som utförs. 

En del av arbetsstationer byggdes intill varandra för att minska rörelse. Ett tomt rum som 

låg vid RMA-hallen omvandlades till ett testrum i U format, se kapitel 2.3.2.  

 

Figur 9 Layouten i RMA Deltaco efter implementering av Lean. 
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6.2 Arbetsstationer 

Avdelningen i RMA kunde struktureras till några arbetsstationer. Strukturen har Lean i 

grunden och har följande stationer: RMA IN och Sopor, RMA UT, Packningsbänk, 

Incheckning, Lagring, Informationstavla och slutligen Testrum. 

 

6.2.1 RMA IN och sopor 

En station för returnerade produkter byggdes vid entrédörren med markering på golvet 

och väggen, se bild 8. Produkterna ställs i ordning för att kunna se vilken produkt som 

har kommit in först. På så sätt man får en bättre ordning på inkommande kolli, vilket gör 

att det blir enklare att hitta produkten vid akuta ärenden.  

Markeringar på golvet gjordes för att få bättre koll på flödet, så man kunde planera sin 

arbetsdag efter den inkommande volymen. Markeringen är ett visualiseringsverktyg, se 

kapitel 2.3.3, för att göra arbetet enklare och smidigare. 

Bredvid stationen för inkommande produkter byggdes en station för sopor, där tomma 

kartonger, papper och packningsmaterial kunde slängas. Stationerna byggdes vid 

varandra för att minska tidåtgång och rörelse. För att gå genom de returnerade 

produkterna, måste man kasta bort förpackningsmaterial och kartongen vilket kan göras, 

på vägen för att hämta nästa kolli.

 

Bild 8 Två arbetsstationer som byggdes 

 vid varandra för att minska rörelse. 

 

6.2.2 RMA UT 

Med hjälp av Lean-verktyg visuell styrning, se kapitel 2.3.3, byggdes en station som fick 

namnet RMA UT, se bild 9. Stationen är avsedd för produkter som är på väg till 
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leverantören. Väggarna och golvet är markerade för att ger en tydlig signal till 

lagerpersonal var de ska hämta returkollina. Markeringen på golvet är till för att motivera 

lagerpersonal att skicka iväg kollit så fort returnumret fås från leverantören. Det ledde till 

att lagerpersonal kan planera volymerna och jämna ut arbetsflödet.  

 

 

Bild 9 RMA UT är en arbetsstation för returnerande 

 produkter till leverantören. 
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6.2.3 Packningsbänk 

Returprodukter packades på golvet för att det inte fanns en yta som var avsedd för detta.  

Packningsmaterialet låg på olika ställen och det var jobbigt, samt tidkrävande, att packa 

in produkterna som skulle returneras till leverantören. Därför var det nödvändigt att 

bygga en station just för packningen, se bild 10. Packningsstationen är utrustad med alla 

packningsverktyg och material som behövs, sorterade enligt Lean-verktyget 5S, se kapitel 

2.3.6, som går ut på att minska den tid det går åt att hitta fram vad som behövs för att 

packa in produkterna, se bilaga 8. 

Markeringen på golvet är till för att ge en bättre visualisering av produktflödet, se kapitel 

2.3.3. Med hjälp av markeringen kan man se produktvolymen och därmed dra en slutsats 

om belastningen på personalen. Om en produkt ligger under längre tid än beräknat, 

betyder det att det finns störning i arbetet. Då implementeras Lean-verktyget 5 varför, se 

kapitel 2.3.13, för att hitta grundorsaken till problemet. 

 

 

 

Bild 10 Packningsbänk är ett hjälp verktyg som 

 gör jobbet enklare och smidigare. 
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6.2.4 Incheckning 

Incheckningsstationen möblerades om på ett sätt som gav ett betydligt större 

arbetsutrymme. En stor och öppen arbetsplats förenklar flödet av produkter och 

städningen och det blir enklare att implementera 5S, kapitel 2.3.6. Returprodukter ska 

inte samlas i stora högar på och bredvid incheckningsbänkar utan ska istället hämtas 

styckvis från RMA IN för att gås igenom och registreras i databasen. Därefter testas 

produkten och sorteras in i RMA. Detta gör att produkterna inte försvinner och det blir 

lättare att snabbt hitta produkten. Även cheferna och personer som inte jobbar på RMA 

kan få en snabb blick på flödet av produkterna.  

Markering på golvet ger en bättre visualisering på produktflödet, då bara produkten som 

ska registreras läggs på golvet. Om produkten stannar i den markerade området längre än 

nödvändigt, betyder det att det finns en störning i flödet. Det är en signal till personal och 

ledare som får en chans att förhindra att flödet avstannar helt. De stora sopvagnarna 

flyttades utanför RMA för att få ett bättre arbetsutrymme. De ersätts med små plastlådor 

som placerades under incheckningsbänken. 

 

 

 

Bild 11 Bilder visar incheckningsstationen efter Lean implementering. 
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6.2.5 Lagring 

Ett av de största problemet i RMA, som behövde lösas, var lagring- och teststationen. 

Lagringsstationen byggdes på platsen där testbänkarna stod, vid incheckningsstation. 

Testbänkarna och verktygsskåp flyttades till rummet bredvid för att bygga ett testrum. 

Hyllorna i lagringsstationen ställdes i parallella linjer för att spara plats. Hyllorna 

markerades efter olika kriterier, t ex leverantör och orsak till lagring enligt följande: 

 Sverige: för produkter som ska skickas till leverantörer i Sverige 

 Europa: för produkter som ska skickas till leverantörer i Europa 

 Asien: för produkter som ska skickas till leverantörer i Asien 

 Snabba ärende: hyllor till returprodukter som inte är godkända för retur. Här 

måste kunden kontaktas och ärendet lösas. En anledning till att produkterna inte 

är godkända för retur är att de har trasiga förpackningar och då måste man beställa 

nya förpackningar. 

 Reservdelar: för delar som kan används som kan ersätta trasiga delar i produkter 

som kunden har lämnat tillbaka på grund av att den behöver lagas. 

 RMA-tillbehör: hyllor för tillbehör som t ex laddare, batterier, cd skivor mm. 

Syftet med markering av hyllorna är att ge en bättre koll på konditionen i RMA lagret 

vilket förenklar planeringen. Man måste planera returtider och volymer. Volymer av 

produkter som ska skickas till asiatiska leverantörer är större än volymerna som ska 

skickas till svenska leverantörer, vilket medför en stor variation i fraktkostnader. 

Produkterna i lagret sorteras i plastbackar som är försedda med en plastficka. I 

plastfickan finns namnet på leverantören och all information som är relevant. Innan 

platsbackarna blir fyllda med produkter, hängs en röd flagga som en varningssignal som 

signalerar att det är dags att skicka produkterna, se bild 12.  

Efter implementering av Lean har det blivit mycket enklare att hitta produkter som ligger 

i lagerhyllor. Det beror på att hyllorna är markerade med olika symboler och färger, se 

bilaga 9. Symbolerna visar information om produkten, t ex till vilken leverantör 

produkten tillhör, hur länge har produkten varit i plastbacken och volymen av produkter i 

platsbacken mm. 

 

6.2.6 Informationstavla 

Informationstavlan monterades på väggen mitt emot incheckningsbänkarna, se bild 13. 

Syftet med informationstavlan är att bygga en station för dagplanering. RMA-personalen 

samlas dagligen i en Stående Möte vid dagens start, se kapitel 2.3.9. De planerar dagens 

jobb, och diskuterar allas åsikter om hur målet kan nås. Mötet pågår i ca 15 min, där 

gruppledaren berättar för personalen om dagens mål och de mål som inte nåddes 

föregående dag. På tavlan hängs städrutiner, fastslagna förbättringsåtgärder, 

resultatrapporter, kommande arbete mm. 

Informationstavlan är ett visualiseringsverktyg, se kapitel 2.3.3, vars syfte är att ge 

effektivare arbetsplanering som resulterar i minskat slöseri. 
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Bild 12 Lagringsstationen med många visualiserings verktyg, 

 som gör det enkelt att hitta produkten. 

 

 

Bild 13 Informationstavla är en av de viktigaste principerna för en effektiv 

resultatmätning där data om uppnådda resultat presenteras. 
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6.2.7 Testrummet 

Som nämndes tidigare var ett av de största problem i RMA, lagrings- och testprocessen. 

Därför är det nödvändigt att studera roten av problemet. Resultatet visade att många och 

stora förändringar måste genomföras.  

Många av problemen berodde på olämpliga möbler och dålig möblering i teststationen. 

Det var nödvändigt att byta testbänkar till bättre bänkar som är avsedda för den typen av 

test samt att flytta teststationen till ett ledigt rum. Rummet är vägg i vägg till RMA-

avdelningen och var lämpligt att byggas om till en teststation, se bilaga 1. 

Testbänkar möblerades i en U-form, se kapitel 2.3.2. Rätt utformning minskar rörelsen 

och förenklar informationsutbyte. Test rummet har bara de nödvändigaste möblerna och 

verktygsskåp som behövs. Verktygsskåpen reducerades till två stycken, ett för datakablar 

och ett för testverktyg. Dataskärmar monterades på armhållare vid testbänkarna för att få 

mer utrymme. Den stora testteven hängdes på väggen med en ergonomisk dragbar arm 

som förenklar testprocessen, se bild 14. Några hyllor monterades för produkterna som ska 

testas. Hyllorna saknades i föregående teststation vilket ledde till att produkter låg på 

golvet.  Hyllorna blev försedda med en markering för att ge bättre överblick av flödet i 

testrummet, se bilaga 10. 

 

 

 

Bild 14 Testrummet byggdes med en U form. 

 Rätt utformning begränsar rörelser och förenklar informationsutbyte. 
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7 Framtida arbete 

______________________________________________________________________________ 

Här presenteras förslag till hur arbetet kan fortskrida med de implementeringar som 

redan har gjorts. 

_______________________________________________________________________ 

Arbetet som utfördes på RMA var för att bygga grunden till Lean-templet. Nu återstår att 

bygga resten av templet. Det var viktigt att implementera några verktyg som 5S och 7+1 

slöseri, för att eliminera slöseri och skapa effektivare arbetsrutiner. Förslag till framtida 

arbete: 

 

 Undvik dubbelarbete genom att skapa metoder och nya verktyg. Ett exempel är att 

RMA numret kan skapas på Deltacos hemsida. Då kan kunden själv ange de 

nödvändiga data som behövs för att ärendet ska registreras i databasen, utan att 

ringa eller mejla till kundsupport.  

 Skapa tydliga arbetsrutiner och få personalen att följa dessa rutiner. I RMA 

saknas många rutiner, t ex städrutiner, rutiner för test av produkter etc. 

 Bygga en informationstråd mellan inköpsavdelningen och RMA för utväxling av 

information. En vecko- eller månadsrapport bör skickas från RMA till 

Inköpsavdelning. Rapporten ska innehålla all nödvändig information om 

leverantörerna, vilket ger inköpsavdelningen en bra bild om leverantören håller 

sitt avtal med Deltaco. 

 Inköpsavtal för leverantörer som vägrar att ge kredit för retur produkter som 

omfattas av garanti, bör ändras. I ändringen av dessa avtal bör Inköpsavdelningen 

involveras så att de kan ändra avtalen till nästa gång. 

 Förnya avtal med stora kunder som elektroniska affärskedjor, angående volymer 

av returprodukter som omfattas av garantin. Volymen av returprodukter bör 

minskas och skickas på bestämda tider så att flödet jämnas ut, se kapitel 2.3.7, och 

arbetsbelastningen minskas. 

 Separera RMA från supportavdelningen och ge personalen mer tydliga mål och 

arbetsuppgifter. 

 Använda Lean-verktyg i arbetsrutiner som stående möten, se kapitel 2.3.9, 

informationstavla, se kapitel 2.3.8, och förbättringshjulet se kapitel 2.3.11. 

 Ha ett självstyrande arbetslag, se kapitel 2.3.5, genom att träna personal som 

jobbar inom avdelningen på alla arbetsuppgifter, se kapitel 2.3.4. 

 Skapa kanaler för att bli av med reparerade produkter och låt dem inte samlas i 

stora högar i RMA. 

 Automatisera alla process som kan ersätts med hjälp av datorer, som att registrera 

in returprodukt eller ge kunden ett returnummer. 
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8 Slutsats och diskussion 

________________________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel kommer en diskussion föras kring resultatet. 

________________________________________________________________________ 

Arbetet med att bygga klart och förbättra Leantemplet görs lämpligen i små steg där varje 

steg utvärderas och studeras. Nackdelen med att inte implementera alla förändringar med 

en gång är att det kan förvirra personalen och på sikt försämra arbetet. Den här typen av 

förbättringar visar resultat först efter en tid och ibland kan det vara svårt att se fördelarna 

med att arbeta med Lean. För att lyckas krävs att arbetsledarna är engagerade och att de 

motiverar personalen genom att visa fördelarna med Lean som en arbetsmetod. Ett stort 

ansvar ligger på arbetsledarna att utveckla och implementera Lean så att personalen inte 

kommer till skada. 

Idag är det RMA som står för ändringar i avtal med leverantörer. I framtiden borde detta 

läggas på inköpsavdelningen eftersom de som har skrivit avtalen från början och det är de 

som gör alla beställningar för leverantörer. Inköpsavdelningen har större kapacitet att 

sätta press på leverantörerna genom att till exempel byta leverantör. För att minska 

arbetet med att skriva nya avtal kan en standard för hur avtalen ska se ut arbetas fram. 

Utifrån den standarden kan sedan små justeringar göras så att den passar just den 

leverantörens krav. Eftersom Deltaco köper från olika leverantörer där köpvolymerna 

varierar kraftigt är det omöjligt att ha exakt samma avtal för alla leverantörer. 

Då återförsäljarna skickar tillbaka trasiga produkter görs detta i stora batchar. Detta 

medför att lagret på RMA kan bli överfyllt på kort tid och att flödet är ojämnt. Dessutom 

är det svårt att hålla en jämn kvalitet och ge bra service då varorna kommer huller om 

buller på stora pallar. I längden skulle både RMA och återförsäljarna tjäna på att skicka 

returprodukterna tillbaka styckvis eller i små batchar. Alternativt kan man bestämma en 

dag i veckan då återförsäljarna ska skicka sina returnerade produkter. På det sättet kan 

man få en större kontroll över flödet och planera arbetet bättre. 

En av de viktigaste punkterna i det framtida arbetet är en separation mellan support-

avdelningen och RMA. Nackdelen med att ha det som det är idag är att fokus alltid ligger 

på supportavdelningen och RMA får en lägre prioritering vilket leder till att RMA-

avdelningen lämnas obemannad trots hög arbetsbelastning. En separation kan ge 

personalen i RMA tydligare mål och större möjligheter att fokusera på och bättre 

arbetsrutiner.  

Den sista punkten som nämndes i det framtida arbetet är automatisering. Över 70 % av 

arbetstiden i RMA går idag åt att ge kunden ett returnummer och registrera kundens 

uppgifter i databasen. Idag använder sig många företag av mjukvara på datorn som ger 

returnummer samt kollar vilket värde produkten kan anses ha idag (med hänsyn till bland 

annat rabatter och ränta). För att Deltaco ska anses som ett konkurrenskraftigt företag och 

för att spara tid bör även de investera i ett system som hjälper dem att minska tiden det tar 

att registrera produkter och kunder.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1: En toppvyskiss som visar arbetsstationer i RMA innan tillämning av Lean. 
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Bilaga 2: En topp vyskiss som visar arbetsstationer i RMA efter tillämning av lean 
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Bilaga 3: Visar layouten på RMA innan införandet av Lean, från två olika vyer. 
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Bilaga 4: Visar layouten på RMA efter införandet av Lean, från två olika vyer. 
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Bilaga 5: 5S- Allt som inte behövs på arbetsplatsen markeras med röda markeringar, för 

att slängas om de inte används på 20 dagar [3]. 
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Bilaga 6: Bilden visar lagringshyllor som har dålig markering. Hyllorna är markerade 

med klisterlappar som kan lätt försvinna, vilket gör det svårt att hitta leverantören. 
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Bilaga 7: Dålig ordning och reda på teststationen vilket påverkar testprocessen negativt. 
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Bilaga 8: Införandet av 5S i packningsbänk, som sparar tid och ger bättre arbetsmiljö. 
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Bilaga 9: Hyllorna är markerade med många olika färger och symboler. Detta är ett 

resultat av införandet av 5S. På bilden nedan så är fältet för leverantörens land/region 

markerat med Nummer 1. Nummer 2 visar hyllställsnummer som har samma färg som 

leverantör, för att det ska bli enkelt att hitta leverantören från hyllans färg. Nummer 3 

visar leverantörens namn. Nummer 4 är en visualiseringssymbol på att plastbacken snart 

kommer bli full. Nummer 5 visar hyllans nummer. 
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Bilaga 10: Hyllorna i testrummet med markering 

 

 


