
 

 

 

 

 

 

Kvalitet och Processutveckling 
– Av elektroniskt informationsutbyte (EDI) 

 

SKRIVEN AV CHRISTIAN STARKHAGEN 

KVALITETSTEKNIK 

 

 

 

 

 

 

EXAMENSARBETE 

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK OCH INDUSTRIELL UTVECKLING 

LIU-IEI-TEK-A--10/00901--SE 





 

 

 

 

 

 

Quality and Process development 
– Of Electronic Data Interchange (EDI) 

 

WRITTEN BY CHRISTIAN STARKHAGEN 

QUALITY TECHNOLOGY 

 

 

 

HANDLEDARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET: JOSTEIN PETTERSEN 

HANDLEDARE VID LG ELECTRONICS: GILBERT BISSMARCK, ANDERS FRYKMAN 

 

 

 

 

EXAMENSARBETE 

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK OCH INDUSTRIELL UTVECKLING 

LIU-IEI-TEK-A--10/00901--SE



 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för utökad 

kundnytta och kvalitetssäkra implementeringsprocessen av elektroniskt 

informationsutbyte (EDI). Detta uppnås med kvalitetsutveckling som grund, vilket 

omfattar processorientering. 

Rapporten inleds med en beskrivning av arbetets syfte och vilka problem som står 

till grund. Vidare introduceras företaget som uppdragsgivare och relevant teori tas 

upp, detta för att bilda en referensram inför de metoder som använts för att 

förbättra processen. Slutligen så presenteras resultaten och en diskussion hålls 

kring detta, med vidare rekommendationer för fortsatt utveckling. 

EDI processen har visualiserats dels med hjälp av akademiska litteraturer och dels 

från empiriskt material. Visualiseringen av processen har bildat en översikt av dess 

brister och problemområden (bland annat tidsfördelningen utmed processen och 

grunden till låg kvalitetsstandard), vilket har gett möjligheter till effektiva 

lösningsförslag för vidareutveckling. De främsta verktygen som har använts för 

visualiseringen är processkartläggning och värdeflödesanalys (VSM). I Rapporten 

presenteras dessutom ett avsnitt om ledningsstruktur för att underlätta 

processorientering och en allmän beskrivelse om själva EDI tekniken med avsikt 

att sprida kunskap. 

Examensarbetet bidrar med processkartor för EDI processen, lösningsförslag för 

identifierade problemområden och rekommendationer för fortsatt utveckling. 

Nyckelord: Offensiv kvalitetsutveckling (TQM), Processutveckling, 

Processkartläggning, Värdeflödesanalys (VSM), Ständiga/kontinuerliga 

förbättringar, Lean 



 

Abstract 
The aim of this master’s thesis is to examine the possibilities of increased 

customer value and to ensure quality for the implementation process of Electronic 

Data Interchange (EDI). This will be achieved with quality development as a 

foundation, which consists of process orientation. 

The report will initially describe the purpose of the master’s thesis and what 

problems that are the reason behind it. Following is a short description of the 

company who has requested the job and necessary theories are presented, in 

order to build a foundation for the upcoming methods that have been used. 

Finally there will be a presentation of the results and a discussion will be held 

around the subject, with further recommendations for continued development. 

 The EDI process has been visualized partly with the help of academic literature 

and partly trough empirical data. The visualization has established an overview of 

the process with its flaws and weaknesses (inter alia the distribution of time 

throughout the process and reasons for low quality), which enables suggestions 

for effective solutions. The foremost tools that has been used for this purpose is 

the process mapping and the Value Stream Mapping (VSM). The report also 

presents a segment about management structure in order to facilitate the process 

orientation and a general description about the EDI technology in order to 

distribute knowledge. 

The master’s thesis contributes with maps for the EDI process, suggested 

solutions for identified problems and recommendations for continued 

development. 

Keywords: Total Quality Management (TQM), Process development, Process 

mapping, Value Stream Mapping (VSM), continuous improvement, Lean 
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1 Inledning 
Många komplexa organisationer utför någon typ av förbättringsarbete för att höja effektivitet och öka 

kundnytta i strävan efter att bli konkurrenskraftigare. Men vad dessa organisationer inte alltid 

uppmärksammar är vad som egentligen värdesätts av kunden. Detta i kombination med att problem 

uppstår ökar behovet för förståelse av det utförda arbetet och vad som är värdeskapande i kundens 

ögon. För att vara konkurrenskraftiga måste dessa företag kunna erbjuda något av värde, vilket oftast är 

en avvägning mellan tid, kvalitet och kostnad. 

I sådana komplexa organisationer kan det vara svårt att tolka en helhetsbild, vilket medför svårigheter 

med att uppfatta syftet av arbetet. Om uppfattningen av arbetets syfte är otillräckligt så leder detta till 

variationer i det utförda arbetet. Vidare så ökar dessa variationer utmed produktens färd genom 

förädlingskedjan och sammantaget så bidrar dessa variationer till oförutsägbar produktkvalitet. 

Kvalitetsutveckling och processorientering understödjer med mentaliteten och verktygen för att få en 

helhetsbild och ett standardiserat arbete.  

En helhetsbild av organisationen tillför en ökad förståelse för det underliggande syftet vilket i sin tur ger 

förutsättningar för att göra ett bättre arbete mot slutmålet. Standardisering av arbetet minskar 

uppkommande variationer och ger på så vis förutsättningar för ökad produktkvaliteten.  Dessutom 

erbjuder processutveckling verktygen för att urskilja var det kan finnas resursödslande aktiviteter, samt 

att processkartor underlättar informationsutbytet i det berörda arbetet.  

Att kunna definiera organisationers processer, kartlägga dessa och veta var det finns värdeskapande 

aktiviteter är en stor bidragande faktor till den fortsatta utvecklingen för att kunna presentera ett 

kraftigt värdeerbjudande till kunden och bli konkurrenskraftigare.  

1.1 Bakgrund 
LG Electronics (LGE) är en affärsenhet bestående av många avdelningar där allt från orderhantering till 

human resources (HR) återfinns. LGE satsar på kundbaserade operationer och har som ambition att 

utöka kundnyttan och relationen till sina kunder. 

I dagsläget utförs ett kontinuerligt arbete med att etablera och implementera hanteringen av 

elektronisk informationsutbyte mellan kunder. Detta i strävan efter att eliminera hanteringen av 

manuellt pappersarbete i form av fakturering och orderhantering för båda parterna. 

Kommunikationskanalen som företaget använder sig av för elektroniskt informationsutbyte är EDI 

(Electronic Data Interchange). 

Förståelsen för hur EDI fungerar är dock bristfällig, detta i samband med bristande engagemang gör att 

ansvarsområden inte är definierade. Detta ansvarsområde har hamnat hos IT avdelningen vilka dels är 

underbemannade samt inte har någon utbildning inom ämnet. Detta har lett till variationer vad gällande 

utförandet av EDI processen i form av tid och kvalitet. Det har helt enkelt blivit en situation där de utför 

arbetet men inte har någon tid för att utveckla processen.  
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LGE önskar skapa förståelse för utförandet av EDI processen och effektivisera detta. Deras ambitioner är 

dessutom att kvalitetssäkra informationsutbytet mellan parter genom definierade informationsflöden 

och standarddokument, vilket detta arbete kommer att fastställa och ge förslag på. 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete är att: 

1. Definiera processen och samordna berörda parter 

2. Undersöka möjligheter för förbättrad kundnytta 

3. Kvalitetssäkra processen 

För att åstadkomma detta kommer processen att analyseras med hjälp av följande metoder: 

 Processorientering: Processen ska kartläggas för att möjliggöra visualiseringen av helheten, 

överlämnandet mellan funktioner och interaktionen med kunden. Detta har internt fokus vilket 

resulterar i en förbättrad process. 

 Värdeflödesanalys (VSM, Value Stream Mapping på engelska): Processen ska kartläggas med 

denna metod för att framhäva fördelningen av tid, brist på synkronisering och kvalitet mm. 

Detta har både internt- och kundfokus vilket resulterar i ökat kundvärde. 

 Identifiera problem: Identifikation av problemområden med båda metoderna och framtagning 

av lösningsförslag. 

Förbättringsarbetet kommer ständigt att uppdateras enligt förbättringscykeln som jag introducerar 

senare. Dessutom har jag som mål att ta med en beskrivning om EDI för att öka förståelsen för 

intresserade och involverade. Sist men inte minst så har jag som ambition att företaget utnyttjar 

presenterade verktyg inte bara för EDI processen, utan fortsätter arbetet med att utveckla andra 

processer utöver organisationen. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet behandlar endast EDI processen, det vill säga själva implementeringsprocessen för nya kunder. 

Detta betyder att till exempel ordermottagning med EDI ingår inte i själva implementeringsprocessen 

och tas därmed inte upp, då detta är en process i sig. Kundundersökningar görs för ett fåtal valda kunder 

i mån om att ta reda på externa behov.  
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1.4 Rapportens disposition 
Föreliggande rapport har strukturerats i åtanke för att underlätta läsningen så mycket som möjligt. 

Nedan följer en beskrivning av innehållet i varje kapitel. 

Kapitel 1 – Inledning presenterar arbetets syfte och bakgrund till varför det uppkommit. 

Kapitel 2 – Företagsbeskrivning ger en uppfattning om verksamheten där examensarbete har utförts. 

Kapitel 3 – Teori introducerar de teoretiska antaganden som använts i samband med arbetet. Teorierna 

presenteras på ett sätt som gör att inga förkunskaper krävs för läsarna. 

Kapitel 4 – Metod ger en insikt i vilka metoder som använts. 

Kapitel 5 – Resultat innehåller givetvis de resultat som kommit fram under arbetets gång. 

Kapitel 6 – Avslutning innehåller slutsatser, diskussion och rekommendationer. 
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2 Företagsbeskrivning 
LG Electronics är en av världens största leverantörer och innovatörer inom hemelektronik, vitvaror och 

mobil kommunikation med 84 000 anställda i 115 bolag, inklusive 84 dotterbolag världen över.  

Examensarbetet har valts att utföras på det nordiska huvudkontoret i Akalla, Stockholm, där det finns ca 

130 medarbetare. Här hanteras flödet av administrativa uppgifter för hela norden, varav hanteringen av 

EDI är en av dessa vilket examensarbetet kommer att granska.  

LG är ett sydkoreanskt affärsimperium som bildades 1947 under namnet Lucky-Goldstar. Under året 

1995 ändrades företagets namn till LG som idag officiellt är en förkortning för Life’s Good. LG tillverkar 

allt från hushållsprodukter till kemikalier, telekommunikation till elektronikprodukter.  

Här i norden är LG mest känd för sina elektronikprodukter, vilket är vad dotterbolaget LG Electronics står 

för.  LGE består av fem affärsenheter vilket illustreras i nedanstående figur. 

 

 

Figur 1: LG Electronics affärsenheter 

2.1 Beskrivning av EDI projekt 
Electronic Data Interchange är kort och gott ett standardformat för att överföra strukturerad 

information mellan organisationer. Den information som är av intresse att överföra på elektronisk väg är 

främst fakturering av kund samt ordermottagande . Att på så vis eliminera pappersarbete reducerar 

ledtider, kostnader och manuellt arbete mellan leverantören och kund. Själva tekniken har funnits länge, 

men har på senaste årtiondet tagit fart runtom olika företag vilket kräver en hel del implementering. I 

nästa kapitel beskrivs EDI tekniken mer utförligt. 
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3 Teori 
Teorier som utgör grunden för metoder och analyser som jag använt mig av presenteras under detta 

kapitel.  

Det krävs inga förkunskaper för att ta del av informationen som presenteras nedan då syftet är att göra 

arbetet lättförståeligt. Men det är essentiellt att förstå de principer som ligger till grund för att få ut det 

mesta av det föreliggande arbetet. Jag har dessutom valt att introducera ett avsnitt om EDI för att ge 

insikt och förståelse för tekniken. 

Detta arbete följer kvalitetsutveckling som ett teoretiskt koncept då det finns en stabil grund och där 

teoribyggandet har pågått under en längre tid. 

Verktyg och metoder som har valts att användas i arbetet har nära kopplingar om i vissa fall identiska till 

lean-filosofin.  Varför just det är så går jag närmare inpå under kommande rubriker. 

3.1 Kvalitet 
Vad är kvalitet? Det finns många definitioner och teorier kring vad detta innebär, men vad som bör 

belysas är att kvalitet för kunden alltid har varit en viktig faktor vid köp av en produkt eller tjänst. 

Intresset för kvalitet har växt starkt under det senaste årtiondet i samband med det ”japanska undret” 

då den japanska industrin erhöll stora framgångar med kvalitetsfokus under 1970- och 1980-talet. 

Organisationer världen över har åstadkommit liknande förbättringar och avståndet till japansk kvalitet 

har minskat. Men för att erhålla sådan kvalitetsstandard måste företag genomgå en övergripande och 

kulturell förändring, vilket inte är så lätt1. Kvalitet har växt mycket starkt, men likaså har ordet kvalitet 

missbrukats utan att huvudsaklig kvalitet uppnåtts då innebörden inte är självklar. 

För att komma tillbaka till den första frågeställning, vad är kvalitet, så finns det lika många definitioner 

som författare inom ämnet, emellertid kan detta sammanfattas enligt följande definition2: 

        

Ur denna definition framgår det tydligt att kunden är i fokus (vilket kan vara både intern och extern 

kund), det är dessa vi vill skapa värde åt och det är trots allt kunder som betalar räkningarna. Kvalitet är 

således ett av de tre värdeerbjudanden som kunden är villig att betala för och som gör organisationer 

konkurrenskraftiga3.  

                                                           
1
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007 

2
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007, [Egen tolkning av författarnas definition s. 26] 

3
 Pettersen, J., 2009 

Kvalitet är förmågan att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. 
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Figur 2: Kallas i andra sammanhang projekttriangel [Egen illustration efter Pettersen, J., 2009, s. 4 del 3] 

Organisationer har som mål att förse alla tre parametrar till sin kund (hög kvalitet till låg kostnad på kort 

tid), vilket är omöjligt då ena parametern beror på de andra två. Ska t.ex. högre kvalitet uppnås måste 

detta ske genom uppoffrandet av tid och kostnad. Det är därför viktigt att avgöra vad det primära 

erbjudandet ska vara och vad kunden värdesätter mest.  

En annan definition som är minst lika viktigt när vi pratar om kvalitet är betydelsen, för att det ska finnas 

någon betydelse så måste kvalitet relateras till en kund och dess behov4. Utan någon av dessa faktorer 

så har kvalitet i sig ingen mening. 

 

Figur 3: Bild över syftet med kvalitet och interaktionen mellan kund, kundbehov och produkt/tjänst [Fritt 

efter Deming, W., 1986, s. 177] 

                                                           
4
 Deming, W., 1986 
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3.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Total Quality Management (TQM) är vad en integrerad del av kvalitetsfrågor inom organisationer heter 

på engelska. Den svenska motsvarigheten till TQM kallas för offensiv kvalitetsutveckling, där ordet 

offensiv inte står för aggressivt utan handlar mer om att aktivt förebygga och förbättra. 

Offensiv kvalitetsutveckling kan dock inte lyckas utan ledningens stöd och ständiga engagemang för 

kvalitet och förbättringar. Enligt Joseph Juran som kan ansens som en av de mest inflytelserika personer 

inom kvalitetsteknik betonar vikten av engagerat ledarskap: ”To my knowledge, no company has 

attained world-class quality without upper management leadership”5. 

Med detta sagt så har offensiv kvalitetsutveckling förutom fokus på engagerat ledarskap ett antal 

värderingar för att kunna skapa den viktiga helhetsbilden av en organisation, vilket kallas för 

hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Figur 4 nedan illustrerar hörnstenarna för TQM och det är 

denna teoretiska ram som underliggande arbete baserar sig på. 

 

 

Figur 4: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling med engagerat ledarskap som stöd [Efter Bergman, 

B., Klefsjö, B., 2007, s. 39] 

Detta arbete kommer att utnyttja hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling men kommer primärt att 

fokusera på arbetet med processer, nämligen processen för elektronisk dataöverföring, EDI.  

I inledningen betonade jag att en helhetssyn är essentiellt för att kunna utföra ett bra arbete, men det 

måste påpekas att det inte endast är enskilda processer som bidrar till helheten utan dessutom 

                                                           
5
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007, [s.38] 
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beroenden mellan dessa. Förmågan att kunna se hur olika delar i helheten påverkar varandra är en viktig 

del av offensiv kvalitetsutveckling6.  

3.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling i relation till ”lean” filosofin 

Grundidéerna bakom lean och lean-production kommer enligt Bergman & Klefsjö från biltillverkaren 

Toyotas ledningssystem, vilka har snarlika principer som för offensiv kvalitetsutveckling. I stora drag 

handlar lean om att skapa värde för kunden och allt som inte skapar värde måste vara någon form av 

potentiellt slöseri. Viktigt att påpeka är att lean oftast säljs och marknadsförs som en ny 

revolutionerande metod, som en snabb lösning7. Vad som gör lean framgångsrikt är strävan efter 

kontinuerliga förbättringar och är en av anledningarna till varför det inte går att använda som just en 

snabb lösning. Sanningen är att lean har funnits en längre period (i närheten av uppkomsten av TQM), 

vilket är en av anledningarna till varför TQM och lean delar vissa gemensamma verktyg.  

3.1.3 Kvalitetsdimensioner på en tjänst 

Sammanfattningsvis så har jag tagit upp vad kvalitet är och de underliggande principerna för offensiv 

kvalitetsutveckling. Detta arbete kommer som tidigare nämnt att fokusera på processer och dess 

förbättring. Processen i fråga som arbetet fokuserar på kan beskrivas som en tjänst. Varför just denna 

process beskrivs som en tjänst kommer ifrån följande punkter8: 

 En tjänst kan vara svår att mäta och specificera då dessa inte är lika konkreta som varor. 

 Kunden är ofta involverad i att utveckla tjänsten. 

 Tjänster kan inte lagras eller transporteras (dock kan en order eller faktura lagras elektroniskt). 

 Kunden värderar helheten av en tjänst och inte dess enskilda deltjänster. 

Viktigt är då att ha i åtanke vad som är kvalitet för just en tjänst, och detta framgår i nedanstående figur 

vilket visar olika kvalitetsdimensioner9. 

                                                           
6
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007 

7
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007 

8
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007 

9
 Bergman, B., Klefsjö, B., 2007 



 Kvalitet och Processutveckling av EDI  

 
21 

 

Figur 5: Kvalitetsdimensionerna för en tjänst [Fritt efter Bergman, B., Klefsjö, B., 2007 s. 36] 

 

3.2 Processorientering 
Eftersom att föreliggande arbete behandlar en given process på LG Electronics så är det på sin plats att 

beskriva vad just en process är. Det som utmärker en process är att en serie av aktiviteter förädlar en 

produkt från input till output. Processer har en början och ett slut, den har en kund och en leverantör 

och den producerar ett värdeskapande reslutat. Dessutom upprepas processen gång på gång. 

Sammanfattningsvis så kan en process definieras som10: 

 

Ett företag eller organisation kan beskrivas som ett nätverk av processer, då oftast ett företag inte kan 

existera utan en kund som dessa vill skapa värde för. 
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Ett sätt att skilja mellan olika processer är att strukturera dessa, man skiljer då oftast på tre typer av 

processer11: 

 Huvudprocesser: Vilka har som uppgift att uppfylla kundernas behov och förädla produkten till 

det slutresultat som förväntas av dessa. Exempel på sådana processer är produktutveckling, 

produktions- och distributionsprocesser. 

 Stödprocesser: Existerar för att leverera resurser till huvudprocessen. Dessa resurser kan vara 

rekryteringsprocesser, administrativa processer av olika slag och underhållsprocesser. 

 Ledningsprocesser: Är de processer som stödjer förbättringar, strategier och mål av 

organisationen. Dessa kan vara t.ex. strategisk planering, målsättning och revision. 

Processfokus medför att intresset förflyttas från enskilda produkter till de aktivitetskedjor som skapar 

dessa.  

3.2.1 Processledning och roller 

Processledning är en processorienterad ledningsmetodik, vars ändamål är att underlätta och leverera 

bättre resultat för både kunden och själva företaget12. Denna ledningsmetodik skapar förutsättningar för 

att erhålla förutsägbara resultat vilket leder till förbättrad kvalitet i slutändan13. För att kunna utnyttja 

sig av processledning måste vissa krav uppfyllas, vilket har med att en process måste vara styrbar14. En 

process är styrbar då den uppfyller följande kriterier: 

 Processen måste ha en ägare 

 Processen måste vara avgränsad 

 En ledningsstruktur ska finnas  

 Krav och mål måste vara definierade 

 Mät och kontrollpunkter ska finnas 

 Processen ska visa upp förutsägbara och repeterbara resultat 

Ägarskap 

Många organisationer har i dagsläget insett att processfokus för huvudprocesser är viktigt för att nå 

goda framsteg, och medans man håller på att definiera dessa så måste även processägarskap tas med i 

bilden. Denna processägare ska för varje huvudprocess ha hand om det strategiska ansvaret för att 

förbättra processen. Viktigt att ha i åtanke är följande15: 

 Förbättringsarbetet bör fokusera på huvudprocesserna enligt paretoprincipen (där 80% av 

kundvärdet skapas inom 20% av processerna). 

 Processägaren bör ha kunskaper om organisationens mål, så att denne kan styra och förändra 

processen för att nå det uppsatta målet. Denne ska dessutom ha goda kunskaper om processen 
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och ha ett helhetsperspektiv samt även kunna samla in information för att kunna skapa underlag 

för förbättringsåtgärder. 

 Processägaren ska agera som en vägledare för de som arbetar i processen, där denne inte 

ingriper förens alla andra åtgärder för problem som uppstår har misslyckats. 

Avgränsning 

Varje process har en definierad start och slutpunkt och det är definierat vad för resurser som krävs. Vad 

som inte är solklart är vad som händer mellan två processer. Det är ofta kommunikationen mellan dessa 

som skapar förvirring och misstolkningar, vilket gör att en väldefinierad process med tydliga gränser 

underlättar upptäckandet av problemområden som uppstår mellan dessa. Man bör dock ha i åtanke att 

det då också kan bli lättare att hävda att ”problemen inte hör till ens ansvarsområde”. Därför är 

avgränsningen viktigt för att inte uppmana till konflikter. 

Roller i processledning 

Det finns tre viktiga roller inom processledning16, nämligen: 

 Processägare: Togs upp i rubriken ägarskap ovan, men sammanfattat är processägaren ansvarig 

för alla resurser och processens strategiska ledarskap. Processägaren skapar inriktning, ramar 

och regelverk som ska gälla för den operativa verksamheten. Det är viktigt att en processägare 

tydliggörs för att undvika en intern maktkamp. Funktioner som personal, IT, marknad och inköp 

är stöd till processägaren.  

 Processledare: Processledaren är processens operativa koordinatör som ansvarar för 

förbättringsgruppen och vad för insatser som krävs för förbättringsarbetet. Processledaren kan 

ses som processägarens högra hand, där denna kan ge snabba beslut gällande omprioriteringar 

och tillfälliga resursförstärkningar. Det går därför att ha flera processledare vid stora projekt 

som alla svarar under processägaren, då en process kan bestå av flera delprocesser med varsin 

processledare. 

 Kompentensförsörjare: Ibland kallad coach, vilket har till uppgift att förse processen med den 

kompetens som krävs och dimensionera bemanningen i förhållande till efterfrågan. Rollen 

fungerar delvis som en mentor som återkopplar på personalens prestationer och uppmanar till 

vidareutveckling. 

Krav och mål 

Krav och mål måste givetvis vara definierade för en process. Den största anledningen till detta är att 

både kunden och leverantören är införstådda i vad för produkt eller tjänst som ska levereras. Detta 

bidrar till en skyldighet för att uppnå de förväntade kraven för båda parterna, och på så vis undviks 

missförstånd och konflikter. 

Mät och kontrollpunkter 

Kontrollpunkter i en process används för att reglera processen och mäta kvalitetsnivån vid vissa 

tidpunkter. Genom att utnyttja sådana kontrollpunkter och mäta hur processen ligger till enligt plan kan 

resurser läggas till för att påverka slutresultatet. Oftast om man bara kontrollerar produkten eller 
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tjänsten precis innan färdigställande är det försent för att göra några förbättringar (både i kvalitet och i 

tid). En metodik som går att använda med fördel är projektmetodiken Stage-Gate17 som bygger på att 

införa kontrollpunkter, i dessa sammanhang kallat Gates (milstolpar) i processen, aktiviteter före och 

efter en gate kallas Stages. Idén är att när processen kommer fram till en gate, så är det upp till 

ledningen att avgöra ifall processen ska avbrytas eller fortsätta beroende på vilka resultat som har 

uppnåtts fram tills gaten. Detta kan i processledningssammanhang fungera som just kontrollpunkter för 

att mäta hur processen står till. 

Förutsägbara och repeterbara resultat 

För att en process ska kunna visa upp förutsägbara och repeterbara resultat måste variationer minskas 

så gott det går. För i alla processer uppstår det någon form av variation, vare sig naturliga (t.ex. att en 

maskin är på väg att gå sönder) eller pga. människan (t.ex. slarv). Dessa variationer kan reduceras 

genom att vid kontrollpunkter mäta resultat och analysera med statistiska verktyg som paretodiagram, 

sambandsdiagram och styrdiagram. Genom att göra statistiska analyser kan man se trender och avgöra 

ifall nödvändiga åtgärder behöver tillämpas. 

3.2.2 Processutveckling 

Att kunna förbättra och utveckla processer är ingenting som sker under en natt, utan är ett kontinuerligt 

arbete. Hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling har som ett kriterium för ökad kundnytta och 

kvalitet just att kontinuerligt förbättra. Detta arbete följer en modell som kallas för förbättringscykeln 

(PDSA cykeln)18.  

 

Figur 6: Svenska översättningen av PDSA cykeln (Plan Do Study Act), alternativa definitioner för denna 

modell är PDCA-cykeln (Check istället för Study vilket är den allmänna definitionen), Demingcykeln [Fritt 

efter Bergman, B., Klefsjö, B., 2007, s. 238] 

 Planera: Det första steget i förbättringscykeln är att fastställa den väsentliga orsaken till 

upptäckta problem. Detta kan göras med olika förbättringsverktyg (även kallad de sju 
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förbättringsverktygen). Därefter gäller det att sammanställa data som avslöjar källor till fel och 

variation (ex. paretodiagram som används i resultatdelen). 

 Gör: När orsaken till problemen funnits och planerats in bör en grupp tilldelas ansvaret för att 

utföra planerna i det förra steget. 

 Studera: När lösningar har tillämpats så gäller det att undersöka ifall insatserna ledde fram till 

de förväntade förbättringarna. 

 Lär: Att ta lärdom av problem som uppstått hjälper till att förebygga att liknande problem 

uppstår igen. Om i annat fall så bör man dra lärdom av hela genomförandet.  

När en iteration av förbättringscykeln har utförts gäller det att standardisera processen (likt en kil för att 

behålla positionen som i figur 6) och kontinuerligt förbättra processen (utföra flera iterationer med hjälp 

av PDSA-cykeln) för att höja kunskapsnivån och kompetensen. 

En annan modell som underlättar förbättringar av processer är mognadsmodellen. Denna 

utvärderingsmodell hjälper till att bestämma vilken roll en process befinner sig i och vart processen bör 

sträva mot för att bli bättre19: 

 
Figur 7: Mognadsmodellen [Fritt efter Bergman, B., Klefsjö, B., 2007, s. 495] 

De fem stadierna i mognadsprocessen och vad de innebär är: 

 Omogen process: I det här stadiet betraktas varje projekt som unikt, och om det blir ett bra 

resultat av processen så beror det troligast på de individuella medarbetarnas skicklighet och 

kompetens. Processen i sig är väldigt kaotisk och det finns ingen organisatorisk inlärning från ett 

projekt till det nästa. 
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 Repeterbar process: Här börjar man se tendenser på repeterbarhet i processen, där planering 

och ledning sker med hjälp av tidigare projekt. En given standard följs av de olika 

utvecklingsprojekten 

 Definierad process: Väl på den här nivån så har man en tydlig och definierad process som är 

väldokumenterad, har väldefinierade delprocesser där funktion, kostnad, tidsplaner och kvalitet 

följs upp. Det finns en väldefinierad ledning av processen. 

 Predikterbar process: Här spelar mätningar och uppföljningar en stor roll. Processen har en 

förutsägbar och hög kvalitetsstandard, där insamling av fakta sker kontinuerligt för att övervaka 

och förbättra processen. Oftast kan orsaker till variation identifieras och elimineras. 

 Optimerad process: Vägen till det sista stadiet är lång, men när en process når hit är 

kontinuerligt processarbete en naturlig del av arbetet. Många av hörnstenarna från offensiv 

kvalitetsutveckling utmärker sig tydligt i det här stadiet.  

3.2.3 Processkartläggning 

Det finns många olika modeller beskrivet för hur processutveckling ska gå till av olika författare och 

många av dessa kan vara rätt abstrakta. Det finns dock en modell som jag har valt att använda mig av 

som är väldigt bra sammanfattat för processutveckling i praktiken20. Figuren nedan ger en inblick i 

momenten, men metoden förklaras i närmare detalj i kapitel 4. 

Figur 8: Modell för processutveckling som innefattar två faser [Egen illustration som är något modifierad, 

av Pettersen, J., Shakrah, A., 2006, s. 44] 
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3.2.4 5S 

Lean metodiken 5S är en serie av procedurer för att få ordning och reda på arbetsplatsen. 

Implementeras och utförs metodiken ordentligt med ledningens engagemang kan metodiken resultera i 

ökad prestation, ökad säkerhet, renlighet och reducerade ledtider. Själva ordet 5S är en akronym för 

fem japanska ord (även fem svenska ord på S) som beskriver metodologin för processförbättringar21: 

1. Sortera: Att sortera arbetsplatsen kan sammanfattas i fyra steg: 

 Identifiera saker som inte används 

 Kasta oväsentliga saker (ex. osäkra, defekta, utdaterade och oanvända saker) 

 Bestäm hur mycket en sak används vid arbetsplatsen 

 Ta bort skräp och säkerhetsrisker 

2. Systematisera: Systematisering av arbetsplatsen innebär att man ordnar föremål och anger 

normer för hur dessa ska förvaras. Beroende på hur ofta en sak används på en arbetsplats enligt 

sortering reglerar var dessa ska förvaras. Målet är att kunna hitta de nödvändiga föremålen 

inom 30 sekunder. 

3. Städa: Genom att städa arbetsplatsen och försäkra att allt är på sin plats möjliggör detta att 

med en snabb överblick kunna identifiera om något är fel eller om något fattas. Då kan man på 

ett tidigt stadium i processen hitta problem, vilket om de inte åtgärdas leda till riktiga problem.  

4. Standardisera: Standardisering av arbetsplatsen ser till att information om placeringar blir 

översiktligt, om procedurer för att hämta och lämna föremål är standardiserat kommer man 

lättare att hitta dessa. Det handlar om att involvera alla i processen till att hantera uppgifter på 

bästa möjliga sätt. 

5. Självdisciplin: Självdisciplin är nog det viktigaste kriteriet för att ovanstående rubriker inom 

metodiken ska lyckas, vilket kräver att anställda som utövar metodiken gör sin del av arbetet. 

När 5S väl har implementerats gäller det att hålla igång rutinerna för kontinuerliga förbättringar. 

Det kan då vara passande att inom organisationen ha meningsfulla granskningsprocesser för att 

kontinuerligt mäta förbättringarna.  

3.3 Värdeflödesanalys 
Oftast när vi pratar om värdeflöden och lean så förknippas detta med principerna för att eliminera 

slöseri på fabriksgolvet hos producerande företag. Men många företag har en tendens att bortse ifrån 

icke tillverkande enheter när det gäller att utföra förbättringar. Att söka sig till kontoret låser upp 

potentialen till förbättringar långt över gränsen vid fabriksgolvet (vilket regleras av maskinernas 

förbättringskapacitet). Med detta vill jag ha sagt att förbättringar på kontoret inte bör försummas och 

kan vara minst lika kritiska när det gäller att öka värdet för kunden. 

VSM är utvecklat i första hand för producerande företag som genomgår en lean transformation. Men att 

detta är ett lean verktyg behöver inte betyda att det annars inte är tillämpningsbart i kvalitet och 

processutvecklings syften. Som diskuterat i kapitel 3 så är lean och kvalitetsutveckling snarlika, och så 

länge målet är att aktivt sträva efter kontinuerlig förbättring och uppnå en helhetsbild så är detta ett 

utomordentligt verktyg.  
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Poängen med att använda sig av processkartläggning samt värdeflödesanalys är att ta med två 

perspektiv som med fördel kompletterar varandra. Som nämnt tidigare så framkommer överlämnandet 

av funktioner och interaktionen med kund samtidigt som man kan se på hur värdeskapande tid och 

synkronisering är fördelat genom processen. 

Ett annat syfte med just VSM är att hjälpa en ledningsgrupp att visualisera hur organisationen fungerar 

idag, peka på problemen samt hur man bör handla i framtiden för att påverka service, kvalitet och 

kostnader på sina produkter och tjänster22  

3.3.1 Grunderna för VSM 

Eftersom VSM handlar om att visualisera så är värdeflödeskartläggning ett naturligt första steg mot att 

uppnå detta. Dessa kartor är det verktyget som möjliggör ledningen av värdeflöden samt att kunna 

fortsätta införa nya värdeflöden. Kartläggningen kan övergripande definieras i fyra steg23 (figur 9): 

 

 
Figur 9: Modell över vilka element som ingår i VSM [Efter Keyte, B., Locher, D., 2008 s. 21] 

 Produkt-/service familj: Först och främst så måste beslut tas om vilka praktiska begränsningar 

som ska gälla för kartläggningen. Detta kan vara att se på en specifik process som detta arbete 

gör, eller att se på en serie processer som hör till en och samma tjänstefamilj.  

 Karta över nuvarande tillstånd: Nästa steg är att rita kartan över det nuvarande tillståndet. 

Något att påpeka är att själva kartan i sig inte löser problem, men detta är ett kritiskt steg till att 

identifiera var det finns problem och var insatser krävs. Denna karta visar hur arbetet är 

organiserat utmed processen. 
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 Karta över framtida tillstånd: Tanken med en karta över ett framtida tillstånd är att visualisera 

hur man vill att processen ska fungera, utan avbrott och problem. Denna karta ska dock inte 

vara ett idealtillstånd utan en karta som är möjlig att uppnå genom kontinuerliga förbättringar. 

Vad vi är ute efter är en ny utformning av värdeflödet och dess prestationsförmåga. Även denna 

karta bör det kartläggande teamet kunna utföra på en dag. 

 Handlingsplan: Det sista och viktigaste steget för att hela metoden ska vara framgångsrikt är en 

detaljerad handlingsplan över de nödvändiga förbättringsprojekten som ska stå till grund för det 

framtida värdeflödet. Tidsramen här är också viktig, det är bäst att planera införandet av det 

första framtida tillståndet på mellan 3-6 månader, och allt som allt bör inte handlingsplanen 

överstiga införandet av dessa förbättringar på 12 månader då affärsvillkor kan ändras under 

tiden. 

3.3.2 Värdeflödeskartläggning inom icke tillverkande enheter 

Att använda VSM på kontorsmiljöer går till på samma sätt som på fabriksgolvet, men det finns några 

avgörande skillnader. Vad man oftast skissar upp på en VSM är ett materialflöde samt informationsflöde. 

Materialflödet på kontoret kan bestå av den faktiska ström av uppgifter antingen på papper eller 

elektroniskt format, som är nödvändiga för att slutföra en tjänst.  

Informationsflödet är vad som avgör när och i vilken ordningsföljd nästa arbetsuppgift ska ske. 

Informationsflöden i kontrosmiljöer kan vara väldigt löst strukturerade till skillnad från fabriksgolvet, 

vilket gör att det är svårt att bestämma deras värdeflöden. Dessutom stöder ofta administrativa 

avdelningar flera värdeflöden, vilket kan göra dokumentation och kartläggning svårare24. Enligt Keyte & 

Locher så betraktar företag ofta administrativa avdelningar som ex. ekonomi, order, HR som om de 

oberoende av varandra bidrog till organisationens framgång. De ser oftast inte samspelet mellan 

avdelningarna vilket är en av orsakerna till varför det är svårt att implementera tankar kring lean och 

värdeflöden.  

3.3.3 Avgränsning 

Kartläggningen går att tillämpa på fyra olika nivåer som representeras i figur 10 25. Dessa olika nivåer går 

från ett makro till mikro perspektiv.  

 Företagsövergripande nivån: Visualisera hur olika enheter samverkar för att tillgodose kunden 

med produkter, exempelvis leverantörskedjan.  

 Verksamhetsnivån: Åskådliggör hur olika avdelningar inom ett lokalt område (här LG Electronics) 

samvekar för att stödja den externa kunden.  

 Tvärfunktionella nivån: Är nivån som detta arbete förhåller sig. Det är här som man lägger sitt 

intresse då önskan om en specifik process inom företaget ska förbättras och värdeflöden 

definieras.  

 Processnivån: Denna mikroperspektivsnivå skulle likaväl kunna kallas för ”arbetsbänksnivån”, då 

man riktar in sig på en specifik aktivitet eller arbetsuppgift inom en process.  
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Verksamhetsnivån är oftast det läget som är rekommenderat att börja på när man använder VSM på ett 

företag. Men i LG Electronics fall och för examensarbetets avgränsning så har EDI processen på den 

tvärfunktionella nivån valts som fokusområde. 

 

 

 
Figur 10: Värdeflödeskartläggningens nivåer för en produkt- eller tjänstefamilj [Efter Keyte, B., Locher, D., 

2008, s. 25.] 
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3.4 Vad är EDI? 
I kapitel 2 sammanfattades EDI minimalt, men kommer nu att presenteras på en djupare nivå. Men 

innan detta gör måste det påpekas att EDI inte är en ny teknik, utan har funnits redan sedans 1960-talet. 

Det är med introduktionen av internet som själva tekniken har tagit ett stort steg framåt. 

Det finns huvudsakligen två egenskaper som utmärker EDI, det första är att elektroniska dokument 

ersätter pappersdokument. Det andra är att överföringen av dessa mellan organisationer sker 

standardiserat.  

EDI definieras enligt litteratur som26: 

 

Vad detta gör för företagen är att om vi ser på t.ex. en inköpsorder som sker med ”manuellt arbete”, dvs. 

pappersbaserat, så kan hela processen från kontroll av lager, skapa en inköpsorder, skriva ut denna, 

skicka iväg osv. ta upp till 3-5 dagar i en typisk organisation. Skulle istället EDI användas för att utföra 

denna inköpsorder, så kallat ”elektroniskt arbete”, kan hela processen ta så lite som en timme.  

EDI är alltså standardiserat, men det finns ett flertalet olika standarder beroende på bransch och 

lokalisering. För enkelhetens skull kommer endast en standard att tas upp, nämligen standarden för 

europeisk handel, UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, 

Commerce and Transport), vilket är den som används för flertalet kunder hos LG Electronics inom 

Europa. 

3.4.1 EDIFACT 

Denna standard har uppkommit ur ett flertalet olika versioner integrerade tillsammans, standarder från 

USA (kallad ANSI X.12) och EU (kallad GTDI) har sammanvävts vilket har lett till skapandet av en 

internationell standard, EDIFACT. 

EDIFACT standarden definierar hur ett EDI meddelande och överföringen ska vara strukturerat. Enklast 

förklarat som figur 11 visar, så består överföringen av meddelanden, vilket omsluts av ett elektroniskt 

kuvert. 
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”EDI is the electronic transfer from computer to computer of commercial or 

administrative transactions using an agreed standard to structure the transaction 

or message of data and between independent computerized systems” 
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Figur 11: Principen för en typisk EDI överföring, detta gäller för alla standarder 

Det finns olika typer av meddelanden att skicka, och EDIFACT stödjer en uppsjö av dessa, men några 

exempel som används mest inom handeln är: 

 ORDERS (purchase order message):   

Används för orderinformation 

 INVOICE (invoice message): 

Används för att fakturera kunder 

 CREADV (credit advice message):  

Används för att uppmana mottagaren av meddelandet om att deras konto kommer att 

krediteras (tas bort) för ett visst belopp 

 DEBADV (debit advice message):  

Används för att uppmana mottagaren av meddelandet om att deras konto kommer att debiteras 

(läggas till) för ett visst belopp 

Dessa meddelanden representerar affärsdokument och varje meddelande identifieras med ett sex 

bokstäver långt namn. 

3.4.2 Meddelandet 

Själva meddelandet delas in i segment med definierad områden, dessa områden är meddelandehuvud, 

detalj och sammanfattning. I varje område återfinns dessa segment som definierar innehållet av EDI 

meddelandet. Varje meddelande börjar med UNH (message header) och avslutas med UNT (message 

trailer), ett exempel illustreras i figur 12. 

 
Figur 12: Visar beståndsdelarna av ett typiskt EDI meddelande 

3.4.3 Kuvertet 

Dessa meddelanden måste omslutas av ett ”kuvert” där mottagaren adresseras. Kodmässigt betyder 

detta inte mer än att överföringssegmenten UNB/UNZ läggs till meddelandets början och slut, men vad 

• Meddelande 1

• Meddelande 2

• ...

Kuvert
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som är intressant här är just adresseringen i UNB segmentet som innehåller information som datum, 

kontrollnummer, ID etc. 

Vad som måste inkluderas i UNB segmentet är en GLN kod (Global Location Number) som representerar 

företagens fysikaliska plats (både mottagare och sändare). Denna typ av adressering hanteras av 

företaget GS1 Sweden27. GLN ingår i en av systemets sju typer av GS1 nummer, tidigare känt som EAN-

nummer (streckkoder). Figur 13 visar tanken bakom GLN nummer, så som det förmedlas på GS1.  

 

Figur 13: Visar hur GLN nummer fungerar [Enligt www.gs1.se] 

3.4.4 Sändningen 

När meddelandet och adresseringen är på plats återstår överföringsmetoden. Det finns ett antal olika 

metoder beroende på preferens. Dels har vi två huvudgrupper av nätverkskommunikation mellan 

företag, Point-to-Point communication och Value Added Networks (VAN). 

 Point-to-Point 

Denna överföringsmetod är en direktlina mellan parterna, där standardprotokoll används som 

överföringsmetod (överenskommelse om hur man kommunicerar med varandra). De mest 

populära och säkra protokollen är: 

o FTPS(File Transfer Protocol Secure) 

o HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure) 

o AS2(Applicability Statement 2), based on HTTP & SMIME 

 

 VAN 

Ett annat sätt att föra över dessa EDI meddelanden är att använda sig av VAN, vilket kan 

beskrivas som en säker online brevlåda där tjänsten lagrar och vidarebefordrar dessa 

meddelanden till respektive klient. Dessa tjänster kräver en viss form av adressering, där X.400 

främst används för dessa typer av meddelanden. X.400 är ett standardiserat protokol av 

telekommunikationen. Ett simpelt exempel kan vara: 

o VAN provider= ’Företaget som levererar tjänsten’,  

o X.400 adress c=se, o=LG, där c=(landsbeteckning), o=(organisationens namn). 

                                                           
27 http://www.gs1.se/ 

http://www.gs1.se/


 

  



 Kvalitet och Processutveckling av EDI  

 
35 

4 Metod 
Jag har huvudsakligen använt mig av två metoder under arbetets gång, och dessa har varit 

processkartläggning samt värdeflödeskartläggning. Båda metoderna liknar varandra i viss mån men 

syftet med dessa är olika, och jag tror starkt på att båda bör användas i en organisation för att uppnå en 

högre upplevd kundnytta samt en helhetsbild. Dessa kartläggningar måste baseras på verklig data vilket 

innebär att ett första naturligt steg var att samla data. 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling 
Först och främst använde jag mig av kvalitativa datainsamlingar, dessa i form av interna intervjuer och 

kundintervjuer för att samla information till process- och VSM kartläggningarna. Vid intervjuer finns det 

en risk att personen i fråga försöker ge korrekta svar istället för sin personliga åsikt, detta bör undvikas 

genom att hålla en öppen och avslappnad stämning. Istället för att ställa frågor efter frågor kan man 

utnyttja mer allmänna frågeställningar för att initiera en diskussion, och styra konversationen mot 

informationen som är av intresse. Interna intervjuer har skett på plats i sessioner om 20-30 minuter och 

kundintervjuer har skett genom telefonsamtal där en diskussion om implementeringen har ägt rum. 

Datainsamling har dessutom skett kvantitativt genom analys av mailkonversationer mellan kunder och 

LGE för att få reda på vilka problemområden som stöts på och vilka som är av störst vikt. 

4.2 Processkartläggning 
Som jag sammanfattade i det föregående kapitlet så använde jag mig av en modell för 

processkartläggning. Denna modell delas in i två faser, en kartläggningsfas och en utvecklingsfas. Den 

första fasen innefattar en kartläggning av processen tätt följt av att identifiera problemområden. Sedan 

analyseras processen närmare för att slutligen eliminera onödiga aktiviteter. Del två, utvecklingsfasen är 

en kontinuerlig fas som består av att förbättra processen och sedan följa upp detta med mätetal, 

analysera samlad data, identifiera specifika problem för att sedan fortsätta förbättra processen.  

Vad jag kommer att göra för EDI processen 

består av kartläggningsfasen samt det första 

steget i den kontinuerliga fasen, 

förbättringen av processen (som är 

markerat med grönt i figur 14). Det är sedan 

upp till företaget att fortsätta driva 

utvecklingen framåt med hjälp av 

metodikerna beskrivet här.  

 

4.2.1 Fas 1 - Kartläggningen 

Innan jag beskriver metodiken för kartläggningen finns det några viktiga steg som ett företag bör tänka 

på28. 
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 Sörqvist, L., 2001 

Figur 14: Påminnelse från figur 8 om modell för processutv. 
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 Bilda en kartläggningsgrupp: Ett första steg i kartläggningsarbetet är att ta fram en grupp som 

driver kartläggningen och dokumentationen framåt. Beroende på behov och omfattning 

behöver ledningen utse ett tvärfunktionellt lag med representanter från de avdelningar som 

påverkas. 

 Utbilda gruppen: Som det har nämnts tidigare så är det svårt att utföra ett bra arbete om man 

inte har förståelse för syftet, och detsamma gäller här. Att utbilda gruppen med de nödvändiga 

teorierna för att göra en bra kartläggning är nödvändigt. Det är rekommenderat att i en 

inledande konferens presentera grundläggande teorier kring kartläggning och 

processorientering. 

 Definiera och avgränsa: Processen som ska kartläggas måste definieras och avgränsas. Vad jag 

syftar på är att processen måste ha en definierad början och slut och klargjorda gränser. Detta 

underlättar identifikationen av problemområden och vilka roller som finns inom processen. 

Då jag som examensjobbare bara är en person så har jag valt att utföra kartläggningsarbetet själv och 

för det ändamålet utnyttja personalen på LGE för att samla in information. Jag har förutom med 

kunskaperna från skolbänken även utbildat mig själv och fördjupat mig inom ämnet med litteraturer, 

artiklar och webbplatser.  

Kartlägg nuläget och dokumentera resultaten 

Merparten av processkartläggningen består av att beskriva nuläget. Det är viktigt att påpeka här att det 

måste göras grundligt, då förbättringarna som följer bygger på denna analys. 

Det finns olika metoder för att kartlägga nuläget där en av dessa är intervjuer. Merparten av 

informationssamlandet har bestått av kvalitativa intervjuer vid flera tillfällen.  

Enligt litteratur29 så finns det en uppsättning med regler som man kan följa för att underlätta 

kartläggningsarbetet, dessa är: 

 Rätt personer måste involveras i kartläggningen, dvs. de som utför arbetet i processen samt 

relevanta parter (leverantörer, kunder etc.). Det är här som tidigare nämnda avgränsningar 

spelar en roll. Vad som också behövs är en oberoende moderator för att hantera gruppen. 

 Alla i gruppen måste medverka. Moderatorn kan här hjälpa till så att ingen enskild medlem 

dominerar resultatet.  

 All information som berör kartläggningen bör vara synlig för samtliga i gruppen, ex. att 

kartläggningen sker med post-it lappar på en vägg. 

 Det krävs oftast mer tid att kartlägga en process än vad man till en början uppskattat. Därför 

måste tillräckligt med tid finnas tillgängligt, då förbättringarna bygger på kartläggningen. 

 Ifrågasätt kartläggningen hela tiden, vad är input/output? Vart tar informationen vägen? Etc. 

Vad som bör göras vid varje kartläggningstillfälle är dokumentering av resultat, detta har gjorts enligt 

förbättringscykeln som återfinns i kapitel 3. Först har aktiviteterna planerats utifrån de existerande data 

som insamlats. Sedan har dessa aktiviteter genomförts (intervjuerna) och ny information analyseras för 
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att slutligen integreras och uppdateras i den befintliga kartan. Nya frågeställningar som uppstår går 

vidare till nästa iteration osv. Genom att utnyttja förbättringscykeln så höjs kunskapsnivån för varje 

iteration, där varje ny runda bygger på de föregående. 

Kartläggningen bildar ett flödesdiagram, en grafisk illustration i sekventiella steg där varje steg har 

någon form av input och output. På så vis kan helheten av processen presenteras och hur alla aktiviteter 

förhåller sig till varandra. Följande symboler har använts för kartläggningen av EDI processen: 

 

Figur 5: Symboler som använts vid kartläggningen 

Identifiera problemområden 

Medans kartläggningsarbetet utförs kommer så småningom problemområden att dyka upp. Dessa ska 

klart och tydlig identifieras, jag har i processkartan märkt ut de flöden som skapar problem (bilaga 1). 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer och analys av mailkonversationer för att identifiera de mest 

kritiska problemen, mer om detta i nästa kapitel.  

Analysera processen 

Vad som måste poängteras är att kartorna inte bör accepteras rakt av efter bara en iteration av 

kartläggning. Då det finns anställda som inte har haft någon förkunskap inom kartläggning så får man 

förvänta sig bristfälliga kartor till en början. Det är därför viktigt att utföra flera iterationer av 

kartläggningen, att hela tiden lyfta på kunskapsnivån som med förbättringscykeln. Att kontinuerligt 

ifrågasätta, rätta till ologiska steg medför mer precisa kartor mot hur det ser ut i verkligheten.  

Identifiera onödiga aktiviteter 

Sista delen av själva kartläggningen består i att identifiera onödiga aktiviteter, vad menar jag med 

onödiga aktiviteter? Jo alla aktiviteter i en process kan delas in i tre kategorier30: 

 Värdeskapande aktiviteter: Arbete som värdesätts av kunden och direkt skapar värde. 

 Icke värdeskapande aktiviteter: Arbete som är en förutsättning för de värdeskapande 

aktiviteterna. 

 Spill: Onödigt arbete som varken tillför värde åt kunden eller underlättar för de andra 

aktiviteterna. 

För att bestämma vilka aktiviteter som skapar värde måste tre kundkrav tillgodoses31: 

1. Kunden måste vara villig att betala för processen eller aktiviteten  

2. Aktiviteten måste påverka produkten eller tjänsten  

3. Aktiviteten måste göras rätt från början  
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Det gäller alltså att identifiera dels vilka aktiviteter som är av värde för kunden, vad denne är villig att 

betala för och vilka aktiviteter som rent av är onödiga, dvs. spill. På så vis vet man var resurser måste 

läggas för att eliminera dessa onödiga aktiviteter och förbättra processen som helhet (bilaga 2).  

4.2.2 Fas 2 – Utvecklingen 

Utvecklingsfasen är en kontinuerlig fas, lösningar till identifierade problem och slöserier kommer att ta 

tid och det är viktigt att tiden avsätts för just detta ändamål.  

Förbättra processen 

Innan man börjar med att förbättra processen så bör man ha en komplett bild av hur processen ser ut 

idag, det är förarbetet som kommer att ligga till grund för de restkommande förbättringarna. Aktiviteter 

som har identifierats som spill ska elimineras, och lösningar på problem som upptäckts ska lösas  

(bilaga 3). 

Mät processen 

När förbättringarna är på sin plats bör mätningar göras för att se hur processen har förändrats, detta för 

att avgöra om lösningarna gav de förväntade resultaten.  

Analysera processen 

Analysera mätdata kvantitativt, detta kan ske med typiska förbättringsverktyg som sambandsdiagram, 

paretodiagram och styrdiagram.  

Identifiera nya problem 

Om det återfinns problem eller nya problemområden vid analysen av processen bör dessa tas upp i 

första delen av fas 2, förbättra processen. Arbetet måste följas upp och kontinuerligt utvecklas för att 

säkra kvalitet i processen. Med det höjs standarden vid varje iteration, så som i förbättringscykeln. 
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4.3 Värdeflödeskartläggning 
Den andra metodiken som jag använde mig av efter att ha fastställt processkartorna var VSM. 

Metodiken så som den är presenterad här är en modifierad variant för att passa administrativa miljöer 

(kontorslandskap till skillnad från fabriksgolvet). I kapitel 3 så gick jag igenom de grundläggande 

teorierna kring VSM, men nu går vi djupare in i metodiken. 

4.3.1 Produkt-/tjänstfamilj 

Innan den tilldelade gruppen börjar kartlägga enligt VSM principer så måste lämpliga avgränsningar 

(som togs upp tidigare) och val av tjänstefamilj göras. Vad som menas med detta är att produkten eller 

tjänsten måste definieras, varav en familj kan vara en grupp av produkter/tjänster som har liknande 

processteg. Ett verktyg för att enklare identifiera familjer är att rita upp en matris över olika 

produkter/tjänster och de olika processtegen, ett exempel ges nedan.  

Produkt 
Processteg 

Kalkylering/offert Design/konfig. Skapa order Skapa arbetsmapp 

Modell A   x x 

Modell B   x x 

Modell C x x x x 

Modell D x x x x 

Tabell 1: Ett exempel på hur en tabell över produkter kan se ut, för identifikation av familj 

När man undersöker matrisen så ser man att det huvudsakligen finns två familjer, där Modell A och B 

tillhör en, och där modell C och D tillhör en annan. När vi vet vilken familj eller enskild produkt/tjänst vi 

vill koncentrera oss på kan vi börja med att kartlägga det nuvarande tillståndet. Då mitt arbete 

behandlar EDI processen så var det redan givet vilken tjänst jag behöver kartlägga, men jag tar med 

metodiken för att bestämma produkt-/tjänstefamilj för eventuella framtida kartläggningar på andra 

processer. 

4.3.2 Det nuvarande tillståndet 

Att fastställa kontorets nuvarande tillstånd kan förslagsvis göras i sex steg32 för att skapa struktur för 

utförandet (bilaga 4). 

Steg 1: Dokumentera kundinformation och kundbehov 

Först och främst måste kundbehovet fastställas, detta är viktigt för att bestämma hur takttiden ligger till 

för hela processen. Ex. om efterfrågan för en produkt är 250 jobb/år blir det i snitt 1/dag räknat i 

arbetsdagar, detta är då vår takttid. Dessutom bör den önskade ledtiden fastställas, antingen ur kundens 

eller företagets perspektiv (alltså hur lång tid hela processen ska ta enligt målsättningar). I 

kartläggningen representeras kunden med en dataruta nedanför som visar behov eller krav (figur 16). 
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Kunden

Efterfrågan: 250 jobb / år

Snitt = 1 jobb / dag

Ledtid = 8 veckor
 

Figur 16: Exempel på karttecken för extern källa med behov och krav. 

Steg 2: Identifiera huvudprocessteg (i ordningsföljd) 

Här ska fokus läggas på att identifiera aktiviteter som är nödvändiga för att bearbeta information. Alltså 

hör inte huvudprocesser till sådana steg som avdelningar, funktioner, titlar eller anställda. Det går 

däremot att ange i kartläggningen vilken avdelning som för tillfället bearbetar informationen, hur många 

medarbetare som utför arbetet och arbetsfördelningen, ex. fem personer använder 20 % av sin arbetstid 

(figur 17). 

Konstruktions-avd.

5 (@ 20%)

Utveckla

 
Figur 17: Exempel på karttecken för huvudaktivitet. 

Steg 3: Välj mått och mätetal 

Att välja mått och mätetal inom administrativa processer kan vara klurigt då det inte finns några 

standardiserade mått i kontorsmiljöer. Men här går det att ta till sig från VSM för fabriksgolvet och 

tillämpa mätningar som passar processen i fråga. Exempel på dessa kan vara: Tid (processtid, ledtid), 

ställtid, satsstorlekar, efterfrågetakt, procent komplett och korrekt, tillförlitlighet, antal personer, lager, 

informationsteknik eller tillänglig tid.  

Dessa är en bra utgångspunkter, naturligtvis ska inte alla användas utan de som är relevanta för 

processen. För VSM kartläggningen av EDI processen har jag valt att fokusera på följande mätetal: 

 Tid 

o Processtid (P/T): är den verkliga tiden det tar att genomföra en aktivitet, dessa kan 

mätas oftast genom observationer. Ex. kan en aktivitet (skicka ett mail) ta fem minuter 

från början till slut. 

o Ledtid (L/T): är all den tid som förflyter under det att aktiviteten genomförs. Detta 

räknas då från tidpunkten då aktiviteten kommer in i brevlådan tills det att den lämnar 

skrivbordet. Ex. kan det bara ta fem minuter att skicka ett mail, men andra 

frågeställningar kan dyka upp och då lägger personen aktiviteten åt sidan ett tag. På så 

vis kan ett mail som tar fem minuter att skriva ta upp till två timmar, vilket blir ledtiden. 
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Denna ledtid består oftast av aktiviteter som sitter i kö och väntar på att behandlas. 

Ledtider fastställs också för den tid som förflyter mellan aktiviteter på VSM kartan. 

 

 Procent komplett och korrekt (%KK): Detta är ett mått på kvalitet för varje aktivitet och 

sammantaget för hela processen. Detta mått används för att beskriva hur ofta en aktivitet som 

mottar information från föregående steg anser detta vara komplett och korrekt. Då t.ex. en 

konstruktionsavdelning mottar bristande information upplever dessa %KK som lågt. Detta är ett 

sätt att kvantifiera kvalitet i processen vilket möjliggör förbättringar på problemområden som 

bidrar till undermålig kvalitet i slutändan. Den totala kvaliteten för hela processen räknas ut 

genom att multiplicera varje enskilt %KK mått för varje aktivitet med varandra.  

 

 Tillförlitlighet: Tillförlitlighet är ett mått för den tiden i procent som använd 

teknologi/hjälpmedel (oftast en dator, ett program etc.) är tillgänglig när den behövs, även 

kallat ”downtime”. Som i kapitel 3 beskrevs är tillgänglighet en av kvalitetsdimensionerna för en 

tjänst. 

 

 Lager: I kontorsmiljöer kan lager finnas överallt och ha olika former, några av dessa kan vara 

informations köer, högar av ärenden, elektroniska filer (mail), kö vid faxapparater eller väntan 

på en viss aktivitet. Denna köbildning illustreras i kartläggningen som en in-box-ikon enligt figur 

18 nedan. 

Konstruktions-avd.

5 (@ 20%)

Utveckla

IN

 
Figur 18: Karttecken för lager framför en aktivitet. 

Steg 4: Gå igenom värdeflödet 

När vi vet vad vi vill använda oss av för mått så kan vi börja gå igenom hela processen från början till slut 

och samla in den nödvändiga informationen som krävs för analys av värdeflödet. Detta genom att 

observera varje huvudaktivitet man definierade i steg 2, huvudsaken med informationsinsamlandet är 

att på en detaljerad nivå förstå processen och hur arbetet flyter fram för att skåda problemområden. 

Steg 5: Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

Att fastställa hur en aktivitet prioriterar sitt arbete ger en inblick i hur informationsflödet flyter fram i 

processen. Vissa utför sitt arbete enligt FIFU (Först In Först Ut), efter klardatum eller storleksordning etc. 

Att sedan analysera hur dessa planeringsaktiviteter ger möjlighet till förbättringar av flödet i framtiden. 

Steg 6: Beräkna samlade mått och mätetal för systemet 

När de önskade mått och mätetal har samlats in bör dessa summeras för att ge en bild av hur processen 

ligger till jämfört med kundbehovet. Process och ledtider som har kartlagts visas på en tidslinje i kartans 

nedre del. 



 Metod  

 

 
42 

4.3.3 Det framtida tillståndet 

Det finns en del riktlinjer vid utformandet av ett framtida tillstånd, men vad som bör poängteras är att 

det inte finns ett enda framtida tillstånd som är ”rätt” då det finns många vägar att gå för att förbättra 

processen. Dessa riktlinjer/frågeställningar kan vara:  

Vad behöver kunden egentligen? Hur ofta ska effektivitet följas upp? Vilka steg skapar värde och vilka 

skapar slöseri? Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? Hur kan arbetet kontrolleras mellan 

avbrotten? Hur ska arbetsbelastningen balanseras? Vilka förbättringar kommer att vara nödvändiga för 

att uppnå det framtida tillståndet? 

Återigen behöver inte alla användas då dessa är riktlinjer, men vad jag använde mig av för EDI processen 

var följande. 

 Vad behöver kunden? Organisationen behöver känna till takttiden för hur mycket de ska 

producera/leverera för att möta efterfrågebehovet. Takttiden definieras som: 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
Effektiv arbetstid per tidsperiod

Kundbehoven under samma tidsperiod
 

Antag att tiden avsatt för arbetet är 8 timmar per dag, detta ger oss 40 timmar per vecka vilket 

vidare är 48 veckor per år.  

 Vilka steg skapar värde och vilda skapar slöseri? Tidigare så har det presenterats vad som krävs 

för att en aktivitet ska vara värdeskapande, men det gäller även att vara införstådd med vilka 

slöserier det finns i ett kontorslandskap. Nedan presenteras en tabell som tar upp samtliga 

enligt principerna för de sju slöserierna inom lean (observera att författarna Keyte, B., Locher, D, 

har lagt till ett åttonde slöseri): 

Typ av slöseri Exempel på kontor 

1. Överproduktion 
Producera mer, tidigare, snabbare än 
vad som behövs i nästa steg. 

Skriva ut papper innan det behövs, köpa saker innan de 
behövs, handlägga ett ärende innan nästa person är redo 
att ta sig an det. 

2. Lager 
Varje form av handläggning i satser. 

Lådor överfulla med ärenden (elektroniskt eller i 
papper), kontorsförråd, broschyrer, handläggning av 
ärenden och rapporter i satser. 

3. Väntan Downtime i datasystem, systemets responstid, attester 
och godkännande från andra, information från kunder. 

4. Överarbete Upprepning av datainmatning, extra kopior, onödiga 
eller omfattande rapporter och transaktioner, 
internmeddelanden, tidsrapporter, budget processer, 
reseräkningar, månadsbokslut. 

5. Omarbete 
Alla former av fel. 

Felregistreringar, designfel och ändrade 
konstruktionsorder, fakturafel, personalomsättning. 

6. Rörelse 
Människors förflyttning. 

Förflyttningar till/från kopiatorn, centralarkivet, faxen, 
andra kontor. 

7. Transporter 
Flyttning av papper. 

Omfattande email-bilagor, flerfaldiga överlämningar, för 
många attester. 
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8. Outnyttjad kreativitet 
Människors förmåga, inte deras tid. 

Begränsat ansvar och befogenheter för grundläggande 
uppgifter, ledningens styrning och kontroll, olämplig 
utrustning till förfogande. 

Tabell 2: Åtta typer av slöseri som ökar verksamhetens kostnader utan att öka värde för kunden [Efter 

Keyte, B., Locher, D., 2008, s. 31] 

 Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? Förutom att eliminera slöserier i processen bör 

man också ställa sig frågan hur flödet flyter fram, onödiga ledtider kan undvikas med ett 

kontinuerligt flöde. En enkel idé som används på fabriksgolvet är utnyttjandet av enstycksflöde 

eller kontinuerligt flöde, där arbetet fortskrider från uppgift till uppgift utan avbrott. Detta är 

givetvis inte lika enkelt i ett kontorslandskap vilket får oss att återgå till hur viktigt det är att 

kartlägga processer.  

 
Figur 19: Från tre processer med köer, till en process med kontinuerligt flöde [Efter Keyte, B., Locher, D., 

2008, s. 87] 

Frågeställningar som kan hjälpa utformningen av ett bättre värdeflöde kan vara: Vilka roller kan 

företaget förändra? Kan standardisering påverka flödet? Är det möjligt att utbilda en person till att 

hantera flera på varandra följande uppgifter? Går det att placera människor i en och samma cell för att 

få handläggningen att flyta bättre? 

Varje gång gruppen hittar någon sorts lösning på ett problemområde markeras detta i kartan som en 

stjärna, vilket belyser att ett kontinuerligt förbättringsarbete behövs för det problemområdet (figur 20). 

Kontinuerligt 

förbättringsarbete

 
Figur 20: Karttecken som markerar behov av förbättringsarbete [Efter Keyte, B., Locher, D., 2008] 
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4.3.4 Handlingsplan 

När man ser på det kartlagda framtida tillståndet och alla förbättringsstjärnor så blir det helt plötsligt en 

hel del att ta tag i. Det är därför till fördel att dela in förbättringsområdena i logiska bitar, så kallade 

slingor och fokusera på dessa. Prioriteringen av vilka förbättringsstjärnor i slingorna som man bör ta tag i 

för att spara resurser kan vara i ordning: 

 Eliminera icke värdehöjande uppgifter som inte har behov av ny teknologi 

 Förenkla återstående steg som har behov av minsta möjliga IT-stöd 

 Inför ett flöde för handläggningar eller pappersarbete (ex. förbättring av kontroslayout, 

breddutbildning etc.) 

 Till sist genomför lösningar som kräver viktigt IT-stöd 

Denna prioritering hjälper till att utföra de enklaste förbättringarna innan resurser tillsätts för att lösa 

större bitar. På så sätt slipper företag investera ny teknologi i ett flöde som inte fungerar optimalt och 

pressar produktiviteten. 

När prioriteringar är på plats kan man börja skapa en handlingsplan, även kallad arbetsplan för att 

genomföra alla förbättringar inom en rimlig tidsram samt att visualisera genomförandet. Detta 

genomförande av förbättringarna bör utföras av ett tvärfunktionellt team som mottar 

kartläggningsarbetet. Själva planeringsdokumentet är ett ganttschema, exempel visas nedan: 

Processförbättringar Mål 
Månad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Standarddokument 
100% KK 

L/T = 1 dag 
            

Breddutbilda personal 
100% 

utbildade 
            

…              

Tabell 3: Exempel på ett planeringsdokument (ganttschema) för att skapa en handlingsplan 

Det är viktigt att det tvärfunktionella teamet som ska driva igenom förbättringarna planerar detaljerat 

för varje aktivitet, vem, vad, hur och när det ska genomföras. Det är också viktigt att förbättringsarbetet 

och beslutstaganden sker gruppvis, annars löper arbetet en risk att hamna på en enskild ansvarig som 

kanske inte kan driva igenom det hela ensam. Ledningen måste vara minst lika engagerad för att driva 

igenom förändringarna till det bättre.  
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5 Resultat  
I inledningen så påpekade jag att i stora organisationer kan det vara svårt att tolka en helhetsbild, att 

bristen på detta bidrar till variationer i det utförda arbetet som i sin tur leder till oförutsägbar 

produktkvalitet. Vi ska nu se på hur teorierna kan hjälpa LG Electronics. 

I följande avsnitt så presenteras resultaten huvudsakligen i tre delar (figur 20) enligt metodikerna som 

har använts beskrivet i föregående kapitel. Strukturmässigt så uppmärksammas problemområden och 

för dessa presenteras lösningsförslag. I kapitel 6 presenteras samtliga processkartor och 

värdeflödeskartor. 

 

 
Figur 21: Översikt för kapitel 5  

 

5.1 Datainsamlingen 
Det första jag gjorde för att få ett grepp om den nuvarande situationen var att samla data både 

kvalitativt och kvantitativt. Hur dessa gick till beskrivs närmare i kommande underrubriker. 

5.1.1 Kvantitativa 

Till en början fick jag tillgång till mailkonversationer mellan företaget och dess kunder i tidigare 

implementeringsprojekt . Vad jag gjorde var att analysera dessa konversationer för att identifiera 

problemområden. Analysen sammanställde jag i ett paretodiagram (figur 22) som illustrerar hur ofta ett 

visst fenomen inträffar. Genom att möblera dessa problem med störst frekvens först går det lättare att 

identifiera vilka som är av högst intresse. Här gäller också 80/20 regeln, där 80% av händelserna står för 

20% av problemområdena. De väsentliga problemen behandlas i kartläggningarna då de även 

framkommer där. Paretodiagrammet hjälpte även att prioritera vilka nödvändiga förbättringar som bör 

genomföras i process- och värdeflödesorienteringen.  

Övrigt

Värdeflödeskartläggningen
Problemområden Åtgärder Kommentarer

Processkartläggningen
Problemområden Åtgärder Kommentarer

Datainsamlingen
Kvantitativa Kvalitativa
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Figur 22: Paretodiagram för kvantitativa data (både kund- och företagsperspektiv)  

Det finns några samband mellan problemområdena, vilka är: 

 Försenade svar vid mailkonversationer beror i vissa fall på oklarheter angående behov för 

projekt. Då det inte är tydligt vad som behövs uppstår det frågetecken, vilket tvingar 

medarbetarna i fråga att lägga undan svaren fram tills att de vet mera. Detta bildar i sin tur 

långa ledtider för dessa aktiviteter som till följd skapar intern frustration. 

 Oklarheter angående behov för projekt uppstår även ifall kunden skickar kompletta EDI 

dokument (från deras perspektiv). Då detta inte är standardiserat misstolkas information och 

frustration uppstår pga. dubbelarbete (kunden skickar samma information igen). 

5.1.2 Kvalitativa 

Interna intervjuer 

Intervjuer av personal på plats gav värdefull information om hur det ligger till i nuläget. Det var även här 

som det framkom vilka gränser som detta arbete kan behandla inom det givna syftet och tidsramen. Det 

skedde flera formella och informella möten som jag skulle vilja kalla det, där värdefull information 

samlades för att påbörja och utföra kartläggningen av processen. Detta skedde i flera iterationer enligt 

förbättringscykeln för att hela tiden höja kunskapen om processen och för att få kartorna att spegla 

verkligheten.   

Externa intervjuer 

Det skedde även ett antal externa kundintervjuer i syftet att samla information. Vad som framkom av 

dessa intervjuer var: 
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 Att mailkonversationer är vad som fungerar bäst som kommunikationsmedel. Även om vissa 

använde möten över telefon och videosamtal var majoriteten nöjda med mail (då 

konversationen kan lagras). 

 Vissa kunder använder sig av konsulter som utvecklar EDI på deras sida, och ansåg att detta 

fungerade bra (även om en intern utvecklare är att föredra). 

 Syftet med varför kunder ville implementera EDI med LGE var för att minska eller helt eliminera 

pappersarbete, då detta än idag sker med t.ex. fax och pappersfakturor. Det framkom inte 

varför kunder var mer intresserade över invoice än orders, förutom det självklara målet att 

reducera kostnader och ledtider genom att eliminera pappersarbetet.  

 Vissa kunder villa ha en förankringspunkt hos LGE, dvs. kontakt med en ansvarig för hela 

processen då dessa hade upplevt att många personer var inblandade, vilket gjorde 

implementationen jobbig och osmidig. 

 Kunder upplevde att implementationen var utdragen (detta pga. lång genomloppstid för EDI 

processen).  

 Vissa kunder upplevde att LGE hetsade projekt framåt, allt skulle gå snabbt. Detta gjorde inte 

implementeringen smidigare utan tvärtom, fler problem uppstod. 

 Vissa kunder upplevde att det var frustrerande med att behöva skicka dokument flera gånger 

som var nödvändiga för att börja utveckla. 

Sammanfattningsvis efter att ha intervjuat kunderna önskades en smidigare, flexiblare process med 

färre personer inblandade. Vad som värdesattes av kunden (kundnyttan) kan då tolkas som en 

standardiserad process som inte är utdragen (i tid) och är rätt från början. 

5.2 Processkartläggningen 
Till en början så har EDI processen inte varit kartlagd över huvudtaget, detta kan jämföras med att 

försöka hitta till köket för att dricka ett glas vatten mitt i natten. Det har helt enkelt inte varit uppenbart 

vad exakt som händer utmed processen och när. Detta har naturligtvis lett till att den förväntade tiden 

som implementeringen var tänkt att ta varit mycket längre. Detta har i sin tur lett till att 

implementeringen skyndats på vilket har dragit ner kvaliteten på tjänsten. Ett naturligt första steg har då 

varit att skaffa en helhetsbild över processen och interaktionen mellan avdelningar. Allt eftersom att 

kartan har kommit till så har onödiga aktiviteter identifierats varav en förbättrad karta har skapats. Om 

företaget tar tag i de problemområden som anmärkts nedan så kommer den nuvarande kartan mer att 

likna den förbättrade, det är ett kontinuerligt arbete.  

De problem som uppmärksammades efter några iterationer av kartläggning beror till stor del på 

förvirring och bristande kommunikation. 
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5.2.1 Problem 

Kontaktpersoner är inte uppenbara 

Oftast när en kund är ute efter att etablera en EDI lösning så 

skrivs eller uppdateras kontrakt mellan parterna. Först när detta 

är på sin plats meddelas IT avdelningen om att en ny kund är på 

ingång för implementering. Men vem som är kontaktperson 

gällande EDI hos kunden framgår inte. Detta leder till en 

cirkulering av frågeställningar angående vem som är 

kontaktperson internt mellan olika avdelningar. Avdelningen som 

är ansvarig för kunden (KAM) har ingen integrerad roll i 

implementeringen och kan därmed inte förmedla någon 

information. Att implementeringen förskjuts redan i detta skede 

påverkar resten av processen på ett negativt sätt.  

Oklarheter angående behov för projekt 

Teamet som utvecklar själva 

EDI lösningen består av en 

grupp konstruktörer 

stationerade i Holland. För att 

kunna börja utveckla behöver 

de viss information från 

kunden i fråga. Problem som 

uppstår här är en kombination 

av bristande information och kommunikation, och än en gång cirkulerar flödet fram och tillbaka mellan 

kontoret och konstruktörerna. Då den info som krävs av kund samlats in, vidarebefordras detta till 

konstruktörerna. Denna information är antingen: 

 Komplett, men konstruktörerna går inte igenom dokumentet ordentligt och påstår att det 

saknas data då det finns inkluderat vilket leder till dubbelarbete. 

 Bristande, kunden har inte förstått exakt vad för information de ska skicka och då blir infon 

bristfällig, detta leder också till dubbelarbete. 

Lösningsåtgärd av tekniska problem 

Självklart så uppstår det alltid tekniska problem när det 

handlar om att utveckla något. Problemet ligger i att IT 

avdelningen dras in i processen och de besitter inte 

kunskapen som krävs på en sådan teknisk nivå. Dessutom 

hetsas projektet framåt då det redan är försenat, och i vissa 

fall går projektet in i testfasen utan att problem riktigt har 

lösts fullt ut. Detta sammantaget leder till nedsatt kvalitet och 

förvirring.  

Figur 23: Loop #1 från processen i bilaga 1 

Figur 24: Loop #2  

Figur 25: Lösningsarbetet från bilaga 1 
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5.2.2 Åtgärder 

Kontaktpersoner är inte uppenbara – Informationsskyldighet i kundkontrakt 

Ett lösningsförslag som jag diskuterade med juridik avdelning var att det finns en möjlighet att ta med 

informationsskyldighet i kundkontraktet. På så vis varje gång en kund är ute efter en EDI implementering, 

så kommer bollen ligga hos dem med att höra av sig angående utvecklingen. Detta skulle dels bespara 

letandet efter kontaktpersonen internt, och då kan processen börja när kundens kontaktperson hör av 

sig. Skulle kunden argumentera emot detta så backar kontraktet upp det hela. 

En alternativ lösning vore att involvera KAM i processen och breddutbilda personalen för att kunna 

hantera starten av EDI smidigare, då KAM ändå är ansvariga för kunden. Ett motargument är dock att 

det då blir ett extra moment i EDI processen som kan förlänga den totala genomloppstiden. 

Oklarheter angående behov för projekt – Utveckling av ”Scope of information” 

För att få bukt på problemet med bristande information och kommunikation var lösningen ett 

standarddokument menat åt kunden. Då jag märkte av att vissa kunder hade stenkoll på vad som krävs 

av en implementering och andra som var helt nya med EDI, så måste hela proceduren standardiseras. 

Det här dokumentet  (bilaga 8) tar upp vad som krävs av kunden, vilka alternativ som stöds av LGE, 

förklaringar för valda tekniker osv. Enligt kundintervjuer så skulle även mer erfarna EDI kunder 

uppskatta dokumentet då det kan användas som en checklista. Tanken bakom dokumentet är att när 

kundens kontaktperson söker upp LGE skickas dokumentet vilket borde förse LGE med korrekt 

information redan från start. Om några oklarheter eller avvikelser uppstår kan kunden kontaktas med en 

gång för korrigering. 

Lösningsåtgärd av tekniska problem – Stage-Gate metodik 

Tidigare har man hetsat för att gå in i testfas läget utan att riktigt fullt 

ut lösa problemen. Det är viktigt att flytta om målsättningen och föra 

in en milstolpe precis efter lösningen av de tekniska problemen. Om 

dessa problem löses i första hand blir det mindre rörigt när processen 

går in i testfasen. Denna Stage-Gate metodik som är en 

projektledningsmetodik, bör påpekas för konstruktörerna så att de 

förstår innebörden samt strävar efter milstolpen innan testfasen 

istället. Dessutom bör IT avdelningen exkluderas från den tekniska 

biten och mer fokus läggas på en bra kommunikationslänk mellan 

konstruktörerna hos LGE och konstruktörerna hos kunden. 

 

5.2.3 Kommentarer 

Processkartläggning är ett kraftfullt verktyg som visualiserar helheten, överlämnandet mellan funktioner 

och avdelningar. Denna har dock en intern fokus, med tyngdpunkten på förbättrade processer. Det är 

dock ingen garanti för ett ökat kundvärde. Vad som sker internt berör inte kunden i så stor omfattning, 

dessutom framgår det inget om tidsfördelningen mellan aktiviteterna och hur det ligger till med 

Figur 26: Lösningsarbetet från bilaga 3 
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kvaliteten. Värdeflödeskartläggningen tar upp detta och visualiserar processen på ett annat sätt. VSM 

fokuserar på kundvärdet och ett jämnt och oavbrutet flöde.  

Figur 27 visar hur EDI processen efter elimination av slöserier borde fungera efter att lösningsförslagen 

ovan har implementerats. 

 

Figur 27: Den förbättrade processkartan [enligt bilaga 3] 
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5.3 Värdeflödeskartläggningen 
Att jag började med processkartläggningen gav mig värdefull information om hur det såg ut i nuläget. 

Med hjälp av kartläggningen kunde jag identifiera huvudaktiviteterna för värdeflödeskartläggningen, 

vilket visar hur pass bra dessa två metoder kompletterar varandra. Varför detta var till en sådan stor 

hjälp var för att EDI processen inte har en stor takttid när det gäller nya implementeringar, det är stora 

projekt. Då jag började med detta arbete var de flesta projekt redan i full gång, vilket gjorde det svårt att 

följa ett projekt från start som VSM rekommenderar. Det är med hjälp av intervjuer av personal som 

genomsnittstider har kommit fram till kartläggningen, men även om dessa siffror kan vara grova 

uppskattningar så visualiserar de hur tidsfördelningen ligger till i processen. 

Då det första steget i kartläggningen var att dokumentera kundbehov framgick det att takttiden för ett 

projekt bör vara 12 veckor per implementering. Allt eftersom att det nuvarande värdeflödet tog form 

visade det sig att ett EDI projekt tar betydligt längre tid att utföra jämfört med behovet. Det fick mig att 

ställa följande frågeställningar: 

 Vilka steg skapar värde och vilka skapar slöseri? 

 Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? 

Dessa frågor hjälpte att peka ut och identifiera problemområden i kartläggningen, då målet är ett 

fungerande flöde utan steg som skapar slöseri.  

De tidigare problemen som visade sig i processkartläggningen uppenbarade sig naturligtvis i VSM kartan, 

men förutom detta så fanns det andra områden i behov av förbättring i strävan efter flöde, dessa tas 

upp nedan. 
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5.3.1 Problem 

Kontrollera schema med konstruktörerna 

Då konstruktörerna i Holland inte bara utvecklar för Sverige utan globalt så 

måste nya EDI projekt bokas in i mån om tid. Detta har lett till att en förfrågan 

måste ske ifall ett nytt projekt kan bokas, dvs. en bekräftelse som tar sin tid, 

enligt VSM tänk är överflödiga godkännanden slöseri. Detta bidrar också till ett 

avbrott i flödet. 

Köbildningar 

Före varje aktivitet finns det lager, i administrationsmiljöer syftar vi på 

köbildningar vilket är väldigt vanligt. Dessa köbildningar bidrar till den totala 

genomloppstiden som gör EDI projekten sena, kö anses också som slöseri. 

 

Procent Komplett & Korrekt 

VSM innehåller för varje aktivitet kvalitetsmåttet procent komplett och korrekt 

som används för att beskriva hur ofta en aktivitet som mottar information anser 

detta vara komplett och korrekt. Kvalitetsmåttet för vissa aktiviteter är lågt just 

på grund av de tidigare nämnda problemområden vilket i sin tur drar ner den 

totala kvaliteten för hela EDI processen. 

Utvecklingen av EDI 

Konstruktörerna har förmedlat att det tar dem ca 6 veckor att slutföra 

utvecklingen för en kund. Detta är exakt hälften av ledtiden för hela projektet, vilket inte ger så mycket 

marginal för de resterande aktiviteterna i hela processen.  Då systemet dessutom måste testas som kan 

ta ca 2 veckor, återstår 4 veckor för den resterande processen, vilket i nuläget tar uppskattningsvis 11,3 

veckor.  

  

Figur 28: Aktivitet från bilaga 4 

Figur 29: Aktivitet från bilaga 4 
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5.3.2 Åtgärder 

Kontrollera schema med konstruktörerna - Onlinelösning 

För att undvika onödiga godkännanden är en idé att implementera en onlinelösning. Tanken är att 

utvecklingsschemat lagras online i ex. en databas. Till denna databas kan förutom konstruktörerna även 

nyckelpersoner globalt inom EDI utvecklingen ha tillträde. Då kan t.ex. kontaktpersonen från LGE i 

norden gå in och se hela schemat, boka in kunden där det är fritt och flagga 

ändringen. Ansvaret skulle då ligga hos konstruktörerna att kontinuerligt 

granska schemat för att se och godkänna nya flaggningar. Detta kan realiseras 

genom t.ex. en granskning av schemat var fjärde timme, dvs. 2 ggr på en 

arbetsdag. På så vis elimineras behovet av väntan på bekräftelser, främst 

köbildningen vilket möjliggör en snabbare respons till kunden om när det är 

möjligt att utveckla.  

Ett annat perspektiv är att utvecklingsschemat på så vis ”bygger sig själv” 

genom det nyvunna gemensamma globala nätverket. Det är fullt möjligt att ha 

ett självdrivande schema utan att konstruktörerna behöva bekräfta nya 

ändringar. Att möjliggöra visualiseringen av utvecklingen för samtliga parter 

gör alla uppmärksamma på hur det ligger till. Konstruktörerna kan då flytta 

fokus från att korrespondera globalt till att lägga fokus på utvecklingen. 

 

 

Köbildningar – Eliminera slöseri 

Att eliminera köbildningar kan göras på olika sätt. Köbildningarna uppstår främst på grund av 

aktiviteterna och hur dessa prioriterar utförandet av arbetet. Något som går att tillämpa gemensamt på 

de flesta aktiviteter som har problem med köbildningar är lean-verktyget 5S som handlar om att få 

ordning och reda på arbetsplatsen, metoden finns närmare beskrivet i kapitel 3. 

Procent Komplett & Korrekt – Kontinuerligt förbättringsarbete 

Tidigare så har kvaliteten varit väldigt lidande för aktiviteter som har varit beroende av 

informationssamling från kund. Med hjälp av standardisering av insamlingen kan dessa aktiviteter 

försäkras med komplett och korrekt information. Detta visualiseras i det framtida tillståndet i VSM 

kartläggningen (bilaga 5).  

Utvecklingen av EDI – Kartlägg på processnivå 

Vad man vet är att utvecklingsprocessen i Holland tar 6 veckor, vad man inte 

vet är varför. Det verkar finnas bristande medvetenhet om hur 

utvecklingsprocessen går till hos konstruktörerna, likt hur EDI-processen har 

varit innan dessa kartläggningar. Så som VSM har kunnat tillämpas på denna 

EDI-process, kan utvecklingsprocessen i sig kartläggas, detta sker då på en 

processnivå (se kapitel 3). Visualiseringen av hur arbetet fortskrider i Holland 

Figur 30: Förbättringsstjärna 

från bilaga 5 

Figur 31: Förbättringsstjärna 

från bilaga 7 
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möjliggör förbättringsarbete i strävan efter att kontinuerligt bli bättre. Och då det är denna process som 

är det mest värdeskapande i hela EDI processen anser jag att resurser bör satsas här för att dra ner på 

genomloppstiden ytterligare.  

 

5.3.3 Kommentarer 

Nu när de ovanstående problemområdena har tagits upp och analyserats så har vi med hjälp av dessa 

skapat oss ett framtida tillstånd, något att sträva efter. Som nämnt tidigare så gör kartan ingenting i sig, 

utan det är först när vi tar tag i dessa problem som det framtida tillståndet är på väg att realiseras. 

Varför jag påpekar detta är på grund av att det ofta är i det här steget som företag misslyckas med VSM, 

det läggs inte tillräckligt med energi till att skapa OCH genomföra en effektiv arbetsplan. Jag har därmed 

gjort en grundläggande handlingsplan för att starta igång, denna kan och bör med fördel ändras för att 

möta det interna behovet. Det viktiga är att en grupp (med kompetenser för förbättringsarbetet), helst 

en tvärfunktionell grupp driver igenom förbättringsarbetet. Görs detta inte som ett grupparbete, 

riskerar arbetet att falla helt på den ansvarige vilket kan resultera i att de önskade målen inte uppnås. 

Bilaga 6 (framtida tillstånd #2) visar en dramatisk ändring vad gäller kvalitet och genomloppstid för EDI 

processen, och detta kan ses som en första iteration av förbättringsarbetet. Som enligt PDSA cykeln är 

förbättringar ett kontinuerligt arbete, och om vi ser på den här kartan så går det ytterligare att förbättra.  

Istället för att begära information av kund (som nu är den första aktiviteten i processen) så kan 

möjligtvis dessa standarddokument tas med som en bilaga i EDI avtalet på juridiknivå. På så sätt med 

kombinerat informationsskyldighet kan kunden då denne kontaktar LGE redan då i samma konversation 

bidra med de nödvändiga dokumenten. Vad som återstår då är att endast granska dessa och 

vidarebefordra om de är OK. Detta gör insamlandet av information minimalt, vilket är vad vi är ute efter. 

Jag anser också att kartläggningen av utvecklingen i Holland bör sparas och utföras i den andra 

iterationen av VSM. Detta på grund av att få ett så smidigt flöde som möjligt innan kartläggningen på en 

detaljerad nivå.  

Figur 32 visar hur en första iteration med lösningsförslag skulle kunna förbättra EDI processen. Notera 

att om lösningsförslagen drivs igenom, möjliggör dessa en eventuell genomloppstid på 9,8 veckor och 

en %KK på 90% (alltså en förbättring med 9,5 veckor och en ökad kvalitet med 55% jämfört med 

tidigare). 
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Figur 32: Det framtida tillståndet #2 [enligt bilaga 6] 
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5.4 Övrigt 
 Orderhanteringen av EDI behöver ses över. Ett av de större problemen vid inkommande EDI 

order är specialpriser på sortimentet. Dessa specialpriser syns inte i GERP systemet och hamnar 

oftast på fel lagerplatser. Sales coordinator måste då gå in och manuellt ändra och flytta varje 

order som har ett specialpris. En önskan var att säljare som rabatterar varorna bör rapportera  

1. Vad det är för kampanj 

2. Vad det är för produkt som är rabatterad 

3. Hur länge kampanjen varar.  

 

 Ett annat problem är att produkter inte kan grupperas, och en funktion för detta skulle vara 

uppskattat. Vad som händer efter alla rättelser är att ett orderunderlag fylls i för hand och 

bokförs sedan i pärmar. En önskan var att kunna skriva ut dessa direkt istället. 

 

 Juridikavdelningen hade ett förslag om att separera EDI delen i kontraktet till en separat bilaga 

som hör till kontraktet. Detta skulle skapa en större trygghet både för företaget och för kunden 

av olika anledningar (LGE står för samtliga EDI kostnader och kunden kan känna EDI som 

osäkert). 
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6 Avslutning 
I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser samt diskuterar resultaten för att sedan avrunda med 

mina rekommendationer inför framtiden. 

6.1 Slutsatser 
För att sammanfatta vad jag har gjort och som det var presenterat i kapitel 1.2 har jag: 

 Kartlagt processen enligt teorier kring processorientering. Det går nu tydligt att få en överblick 

över processens nuvarande tillstånd med definierade informationsflöden. Jag har sedan 

identifierat värdeskapande aktiviteter och problemområden i processen. Till dessa 

problemområden har lösningsförslag tagits fram, och om dessa implementeras kan en effektiv 

fungerande process uppnås så som visualiserat i den förbättrade processkartan i bilaga 3. 

 

 Kartlagt processen enligt teorier kring värdeflöden. Detta har kunnat ge en indikation på hur 

tidsfördelningen ser ut i processen och vad som påverkar kvaliteten av tjänsten. Andra 

problemområden har identifierats där jag har gett ytterliga lösningsförslag. Sedan har ett 

framtida tillstånd skapats som LGE bör ha som mål när de börjar implementera åtgärderna. Om 

lösningsförslagen kombinerat från båda metoderna utförs, kommer processen att vara 

väldefinierad med en oväntad stor förbättring i genomloppstid och kvalitet.  

 

 De lösningsförslag som jag själv har skapat för att sätta igång förbättringsarbetet (men som med 

fördel bör anpassas) är: 

o Ett standarddokument menat åt kunden där all information som krävs för utveckling 

finns medtaget och förklaringar till dessa. Dokumentet kan med fördel användas som 

både informerande samt som en checklista. 

o En handlingsplan åt det framtida tillståndet i VSM. 

6.1.1 Resultat i förhållande till syftet 

För att påminna om syftet med detta arbete så var det dels att: 

1. Definiera processen och samordna berörda parter 

2. Undersöka möjligheter för förbättrad kundnytta 

3. Kvalitetssäkra processen 

1. För att kunna samordna olika funktioner och avdelningar som har med EDI att göra tror jag starkt på 

att helhetssynen spelar en avgörande roll. Kartläggningsarbetet har berört processen på en 

tvärfunktionell nivå där nu processen är definierad. Men om andra parter som ex. ordermottagning av 

EDI ska inkluderas, måste en övergripande kartläggning ske. När alla väl förstår sin roll i helheten och 

syftet med de enskildas arbete kommer de att kunna samordna arbetet i strävan mot ett gemensamt 

mål.  

2. Syftet handlade om att undersöka möjligheterna för förbättrad kundnytta. Det finns många begrepp 

om kundnytta men sammantaget är det en avvägning mellan upplevd nytta (en funktion som har ett 
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värde) och kostnad. Eftersom att processen tidigare inte har varit kartlagd, har det varit svårt att avgöra 

vad som sker utmed processen, och därmed avgöra vad kunden är villig att betala för. Enligt teorier 

anser jag att processen har befunnit sig i en repeterbar process, långt ifrån en optimerad process33.  

Processkartorna har möjliggjort en syn av helheten, och det visade sig att endast ett fåtal aktiviteter var 

värdeskapande ur kundens synpunkt, vilket är själva utvecklingen av EDI. Det har alltså legat i mitt 

intresse att göra processen så bra som möjligt fram tills själva utvecklingsaktiviteten genom att 

eliminera onödiga aktiviteter och standardisera processen. Tid är också något som har varit ett problem, 

och med hjälp av VSM kan implementeringstiden reduceras kraftigt, vilket ligger i kundens och LGEs 

intresse att snabbt kunna införa en EDI lösning. Detta är av värde och kunden bör uppleva en högre 

nytta för den betalda tjänsten.  

3. För att kunna kvalitetssäkra processen har jag med hjälp av VSM kunnat definiera kvalitetsmått för 

varje aktivitet. Efter att ha implementerat standardiserade lösningsförslag har VSM kunnat uppskatta en 

kvalitetsförbättring på ca 55 % jämfört med nuläget (skillnaden mellan VSM nuvarande tillstånd = 34,6% 

och VSM framtida tillstånd = 90%) 

6.1.2 Potential till fortsatt utveckling 

Potentialen med att fortsätta kartlägga på LGE är enorm, jag skulle dock efter genomförda förbättringar 

för EDI processen hoppa upp ett steg i hierarkin av processer och kartlägga på en 

enhetsnivå/verksamhetsnivå. Avdelningen på Innovation har faktiskt redan påbörjat att kartlägga 

verksamheten genom att fastställa huvud och stödprocesser, och jag tror starkt att med hjälp 

metoderna presenterade i det här arbetet finns det en stor potential till förbättringar i samtliga 

områden. Nyckeln ligger i att kunna illustrera helheten och standardisera arbete där det behövs.  

6.1.3 Utmaningar som återstår 

Arbetet har varit rätt så avgränsat för just implementeringsprocessen. Vidare utmaningar som återstår 

för just den här processen består av kartläggning av utvecklingsprocessen på processnivå34 (då denna är 

en process i sig). Även om vi vet hur EDI processen ser ut i dagsläget så är utvecklingsarbetet i Holland 

lite av ett mysterium. Jag tror definitivt att det finns utrymme för vidare förbättringar på den nivån, och 

en kartläggning skulle definitivt ta med alla aspekter i helhetssynen.  

Ett annat område som bör ses över är orderhanteringen av EDI. Denna som ändå är en process i sig 

måste ses över då kundnyttan påverkas av hur smidigt det är att skicka och ta emot EDI meddelanden 

och hur korrekta dessa är. 

  

                                                           
33

 Se mognadsmodellen i kapitel 3 
34

 Se VSM avgränsning i kapitel 3 
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6.2 Diskussion 
Efter att ha läst igenom det här arbetet så kan man få en uppfattning om att enorma framsteg har gjorts, 

att i och med processkartorna så har man uppnått en bättre process. Men i verkligheten är det inte lika 

lätt att åstadkomma förbättringar. Vad jag försöker komma fram till är att det är ett kontinuerligt arbete 

att införa förbättringar, det krävs en viss avsatt tid och metodiska investeringar över en längre period, 

det är inte någon ”quick fix”. Det är detta som jag har försökt framhäva i arbetet, kontinuerliga 

förbättringar. Om inte LGE tar tag i de lösningsförslag som har presenterats och om inte en 

förbättringsgrupp tilldelas som arbetar med detta över en längre tid så kommer förbättringsåtgärderna 

att med stora sannolikheter hamna mellan stolarna. Det är därför som engagerat ledarskap är en sådan 

viktig faktor och är en del av hörnstenarna för offensiv kvalitetsutveckling, en kraft som driver 

utvecklingen framåt och i rätt riktning. 

Det verkliga värdet i det här arbetet ligger inte i själva processkartorna, eller lösningsförslagen. Värdet 

ligger i tankesättet och metodikerna som har presenterats, som jag hoppas att LGE tar till sig och 

använder sig av över hela organisationens processer. Detta var min ambition från början, vilket kan 

jämföras med ett klassiskt citat som lyder: ”Ge en man en fisk och han överlever dagen. Lär honom att 

fiska och han överlever hela livet”. 

6.3 Rekommendationer 
Mina rekommendationer för att driva igenom förbättringar för EDI processen samt övriga punkter är: 

 Bilda ett team som tilldelas ansvaret för att driva förbättringsarbetet framåt. Ett stycke om 

ledningsmetodik och roller finns beskrivet i kapitel 3.  

 Efter att processen har genomgått en första iteration av förbättringar bör kartläggningsgruppen 

ta tag i att kartlägga utvecklingsprocessen i Holland då denna sannolikt kommer att vara den nya 

flaskhalsen (bilaga 7). 

 Konstruktörerna använder sig av ett exceldokument för att anteckna information som krävs för 

utveckling. Denna har tidigare delats ut till de andra i processen som inte riktigt har förstått sig 

på dokumentet, vilket har skapat förvirring bland medarbetare. Jag tycker att denna kan slopas 

helt och hållet, då den ändå är till för just konstruktörerna. Det fanns önskemål om att utveckla 

dokumentet men jag anser att den inte fyller något syfte.  

 Ett annat önskemål som ingick i början av arbetet var att undersöka möjligheter för nya 

kommunikationskanaler. Ett möjligt område skulle kunna vara att använda sig av företagets 

egna interna ”MSN” för att snabbare kommunicera med varandra. Det finns dock 

argumentationer kring ifall detta skulle gynna företaget, men det är värt att utforska 

möjligheterna.  

 Förutom överföringsmetoderna för EDI som har tagits upp existerar det andra metoder som kan 

vara en möjlighet för djupare forskning, en av dessa är EDI via VPN (Virtual Private Network). 

 Det finns mjukvara som möjliggör visualisering av EDI meddelanden till mer familjära format. Ett 

exempel är då LGE mottar en faktura i EDI kod, mjukvaran bygger då automatiskt upp en riktig 

faktura som är hanterbar och utskrivbar. 
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Appendix 

Bilaga 1 – Processkarta: 

Nuläge 
Detta är processkartan för nuläget. 

Vad som bör noteras är två 

processaktiviteter representerade i 

rött (karttecken ”process”), vad 

detta betyder är att dessa är 

processer i sig med flera aktiviteter 

på en underliggande nivå. Den 

första processen, hur kontrakt skrivs 

behöver ingen stor uppmärksamhet 

då denna egentligen inte ska vara 

en del av EDI processen (men som 

har valts att tas med för att få ett 

helhetsperspektiv). Den andra 

processen som är markerat med 

rött är utvecklingsprocessen i 

Holland, som är i behov utav vidare 

kartläggning. Lösningsarbetet för 

denna innebär i dagsläget att tre 

parter är involverade. 

Figur A1: Processkarta över nuläget 
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Bilaga 2 – Processkarta: 

Nuläge med identifierade 

värdeskapande aktiviteter 
Detta är samma processkarta som i 

bilaga 1, fast med identifierade 

värdeskapande aktiviteter (gröna 

kort), icke värdeskapande 

aktiviteter (gula kort) och spill (röda 

kort). Där det uppstår spill är främst 

i de tidigare upplysta looparna som 

har med kontaktpersonen och 

oklarheter angående information 

för projekt. Om resurser läggs till för 

att lösa dessa problem kommer 

processen som troligast att se ut 

som i bilaga 3.

Figur A2: Processkarta över nuläget med identifierade 

värdeskapande aktiviteter  
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Bilaga 3 – 

Processkarta: 

Förbättrad efter 

elimination av slöseri 
Den förbättrade kartan som 

visar hur den kommer att se 

ut ifall problemområden 

som tidigare nämnts (kapitel 

5) åtgärdas. Längst ner på 

kartan representeras all 

slöseri som har kunnat tas 

bort i samband med 

identifikation av slöseri. 

Observera att kartan kan 

behöva uppdateras 

kontinuerligt allteftersom 

förbättringsarbetet fortlöper 

(för att ha den aktuellaste 

processkartan som stämmer 

överens med verkligheten).

Figur A3: Förbättrad processkarta 
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Bilaga 4 – VSM: Nuvarande tillstånd 
Detta är det nuvarande tillståndet kartlagt med hjälp av 

värdeflödeskartläggningen. Den första aktiviteten i kartan är 

markerat med rött (även tidslinjen under), vilket betyder att som i 

bilaga 1 så är aktiviteten ”skriva kontrakt” inte en del av EDI 

processen. Denna har dock valts att tas med för att få en helhetssyn. 

Aktivitet har en processtid på 720min och en ledtid på upp till 2 

månader, vilket inte ger en rimlig bild av själva EDI processen (alltså 

räknas den totala process- och ledtiden efter denna aktivitet). 

I mitten av kartan för aktiviteten ”Begär kompletterande 

information”, delas flödet upp i två. Vad detta betyder är att för 

100% av fallen (EDI projekt) krävs kompletterande information, och 

0% av fallen innehåller så pass korrekt information att det direkt 

kan granskas / vidarebefordras. 

Processtiden för aktiviteten ”Utveckla EDI” och tidslinjen före 

denna har markerats med en *. Detta betyder att information inte 

har kunnat samlas och är mina egna uppskattningar av hur lång 

processtid aktiviteten har samt hur länge det är kö. Det är därför av 

vikt att kartlägga utvecklingsprocessen för att få en tydlig bild av 

processen som överrensstämmer med verkligheten. 

 

 

 

 

Figur A4: VSM karta över det nuvarande tillståndet 
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Bilaga 5 – VSM: Framtida tillstånd #1 
Det första framtida tillståndet innefattar nedanstående 

förbättringsområden: 

 Informationsskyldighet i kontrakt (alternativt 

breddutbilda personalen). 

 En onlinelösning för att eliminera behovet av att 

korrespondera med utvecklingsavdelningen. 

 Det som är markerat med en orange ruta över de första 

aktiviteterna uppmanar till att skapa ett flöde genom 

att eliminera och slå ihop aktiviteter. 

 Standarddokument för att eliminera behovet av 

kompletterande information vilket är slöseri. 

 

Figur A5: VSM karta över det framtida tillståndet #1 
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Bilaga 6 – VSM: Framtida 

tillstånd #2 
Om förbättringsstjärnorna åtgärdas 

(med hjälp av kapitel 5) ger det 

möjligheten till att uppnå ett 

framtida tillstånd enligt figur A6 med 

ett förbättrat totalt kvalitetsmått på 

upp till 90% och en genomloppstid 

för processen på 9,8 veckor.  

 

Figur A6: VSM karta över det framtida tillståndet #2 
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Bilaga 7 – VSM: Framtida 

tillstånd andra iterationen 
Förbättringsarbetet kan förbättras 

ytterligare som figur A7 visar. 

Förbättringsområden som omfattas 

av detta är då: 

 Införa standarddokument 

som en bilaga i kundkontrakt 

(om det är möjligt). 

 Kartlägga ”Utveckla EDI” 

processen på en processnivå. 

 

 

Figur A7: VSM karta över det framtida tillståndet #3 
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Bilaga 8 – Handlingsplan

Figur A8: Handlingsplan i form av ett ganttschema 
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Bilaga 9 – Standarddokument åt kund 
 

Scope of information – EDI development at LG Electronics 

The purpose of this document is to gather information necessary to start development of EDI between 

you the customer and LG Electronics. This document can with convenience be used as a checklist in 

order to see what is needed of us. 

Accountable contact person regarding EDI 

Name: ___________________________________________ 

Email: ___________________________________________ 

Phone: ____________________ 

Accountable developer regarding EDI 

Name: ___________________________________________ 

Email: ___________________________________________ 

Phone: ____________________ 
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Required EDI and Message Information 

Type of EDI standard 

 UN/EDIFACT 

(United Nations / Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) 

Version _____ (ex. D93A) 

 EANCOM  

(A subset of EDIFACT which is maintained by GS1) 

 TRADACOM  

(Mostly used in the United Kingdom’s) 

 CXML  

(Protocols based on XML [Extensible Markup Language]) 

 Other type ____________________ 

Type of EDI message/s 

 ORDERS (Purchase order message) 

 INVOIC (Invoice message) 

 PRICAT (Price/sales catalogue message) 

 ORDRSP (Purchase order response message) 

 DESADV (Despatch advice message) 

 INVRPT (Inventory report message) 

 SLSRPT (Sales data report message) 

 APERAK (Application error and acknowledgement message) 

 CREADV (Credit advice message) 

 DEBADV (Debit advice message) 

 REMADV (Remittance advice message) 

 Other types ____________________ 

Message Information Guide / Manual 
Required is a detailed information document regarding the EDI message structure. There needs to be 

one manual per EDI message as selected above and further it also needs to contain the following five 

parts: 

 Interchange Header 

 Message Header 

 Message Detail 

 Message Summary 

 Interchange Trailer  

Sample files 
At least two live sample files should be attached to the message information guide. 



 Kvalitet och Processutveckling av EDI  

 
73 

Required Network Information 

Type of EDI Network communication 

 Point-to-Point communications  

Lines are established using standard communication protocols between the trading partners 

through the internet. LG Electronics supports the following protocols: 

 AS2 (Applicability Statement 2), based on HTTP & SMIME 

 FTPS (File Transfer Protocol Secure) 

 HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) 

 Value Added Networks 

VANs provide a secure store and forward mailbox service. VANs need to be addressed, and for 

EDI transmissions LG Electronics uses the X.400 recommended protocol (Data Communication 

Networks for Message Handling Systems). 

An X.400 address consists of several elements, including: 

c   = Country name 

a   =  ADMD (Administration Management Domain), usually a public mail service provider 

p   =  PRMD (Private Management Domain) 

o   =  Organization name 

ou =  Organizational Unit Names 

 g   =   Given name 

i   =  Initials 

s   =  Surname 

An example: 

Van provider = Tieto Enator 

X.400 address:  C=se, a=sil, p=infolink 

Global Location Number 
The GLN is a thirteen digit number used to identity parties and physical locations which is one of the GS1 

–system standards. European Article Number (EAN) is nowadays known as GS1 number. GLN is 

necessary in order to transmit EDI messages to the correct address. 

Special requests 
If you have any sort of special requests, e.g. only EDI order should generate EDI invoice, please define 

them with the rest of the documents. 


