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Sammanfattning 
 

 Examensarbetets mål har varit att arbeta fram en processbeskrivning, en processkarta 
över ”Processen att tillhandahålla reservdelar” på Saab Automobile AB, samt att föreslå 
förbättringar till processen. Resultatet skall kunna vara ett arbetsunderlag till fortsatt 
förändringsarbete. 

”Processen att tillhandahålla reservdelar” på Saab Automobile AB startar när det 
officiella beslutet tas att börja tillverka en bil. Slutet av utvecklingsprocessen av 
reservdelar ligger sex månader efter den dag då den nya bilen börjar säljas. Då skall det 
finnas 97 % tillgänglighet på samtliga reservdelar och tillbehör i lager. 

Med informationsinsamling, till största delen genom litteraturstudier och intervjuer, och 
en kartläggningsmetod från GM, har en processkarta arbetats fram. Processkartan 
beskriver hur ”Processen att tillhandahålla reservdelar” fungerar i dag. Arbetet sker i 
sekvenser efter varandra där en tydlig gräns mellan processens olika funktioner kan ses. 
Processen saknar ett tvärfunktionellt arbetssätt vilket leder till suboptimering av 
tillgängliga resurser, vilket innebär revirtänkande och inre motsättningar. 

I denna rapport ges förslag på förbättringar och förslag till fortsatt arbete. 

 

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik 
Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  E-post: teknik@htu.se 

Examinator: Mats Eriksson 
Handledare: Monica Isberg HTU, Hans Nilsson och Bo Axelsson Saab Automobile AB 
Huvudämne: Maskinteknik Språk: Svenska 
Nivå: C-nivå Poäng: 10 
Rapportnr: 2004: M012 Datum: 2004-03-22 
Nyckelord: Processkartläggning, funktionsbaserad organisation, processorientering 



DEGREE PROJECT 

ii 

The supply chain process, 
 Saab Automobile AB 

Mapping and recommendations for improvements 
Kathrine Andersson 

Malin Bennhage 

Summary 
The purpose of this degree project has been to describe the supply chain process and 
create a process map of the process at SAAB Automobile AB. The work should support 
future continued process development, and make suggestions for improvements. 

The supply chain process at Saab Automobile AB starts with an official decision to start 
to produce a car. The process ends half a year after production of the car has been 
started. The organisation then should achieve 97% first pick availability, on all received 
orderlines from warehouses.   

Collecting information by studying literature, making intervjues, and applying a 
mapping method from GM, a process map has been completed. The process map 
describes the current situation. The work is carried out in sequences, with a highly 
functional responsibility. The process lacks an inter functional way of working which 
results in a sub optimisation of available resources, as lack of efficiency. 

This report proposes several improvements as well as proposes for continued work.  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på uppdrag av företaget 
Saab Automobile AB i Trollhättan. Arbetet har bedrivits i samverkan med Institutionen 
för Teknik på HTU, Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Genom kartläggning av 
”Processen att tillhandahålla reservdelar” har vi kommit i kontakt med ett mycket 
intressant och spännande område.  

Examensarbetet ingår som ett avslutande moment på högskoleingenjörsprogrammet 
Maskinteknik vid HTU och omfattar 10 poäng. Under arbetet med rapporten har vi fått 
hjälp av flera personer som vi vill rikta vårt tack till. Vi vill tacka samtliga som har 
deltagit i våra intervjuer utan vars hjälp rapporten inte skulle ha kunnat slutföras samt de 
nyckelpersoner som hjälpt oss med ovärderlig information till vår rapport.  

 

Vi vill därför rikta ett stort tack till följande personer på  
Saab Automobile AB i Trollhättan: 

Bo Axelsson 
 Hans Nilsson 

Björn Danielsson 
Anders Löfström 
Johan Hedlund 
Carina Munkstrand 
Thomas Kjellberg 
Eva Holmberg 
 

            
Vi vill även framföra ett stort tack till alla berörda, ej namngivna personer,  
som bidragit med information och upplysningar. Slutligen vill vi tacka vår  
handledare Monica Isberg och examinator Mats Eriksson på Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla som bidragit med vägledning och värdefulla synpunkter. 
    

 

 

Trollhättan den 10 mars 2004 

 

Malin Bennhage   Kathrine Andersson 
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1 Inledning 
I denna inledning ges en allmän översiktlig beskrivning av företaget Saab Automobile 
AB och den avdelning där arbetet har utförts, samt en bakgrundsbeskrivning till 
problemställningen av processen att tillhandahålla reservdelar. Här redogörs även för 
syfte och mål med arbetet, de avgränsningar som gjorts och lite information om 
uppdragsgivaren. 

1.1 Företagsbeskrivning 
På företaget Saab Automobile AB marknadsför och säljer man bilar i ett 60-tal länder. 
Sedan år 2000 står GM (General Motors) till 100 % som ägare för företaget Saab 
Automobile AB. Huvudkontoret är lokaliserat i Trollhättan, liksom produktionen som 
består av de tre fabrikerna press, kaross och montering. Vidare finns även teknisk 
utveckling, inköp, måleri, diverse staber och eftermarknad i Trollhättan.  

I Göteborg utvecklas designen och här finns även finans- och marknadsföring. I 
Nyköping ligger huvudlager liksom distributionscenter för reservdelar och tillbehör. I 
Österrikiska Graz finns produktionen av Saab 9-3  Cabriolet. 

Tillverkning av bensinmotorer och växellådor sköts via företaget Saab Automobile 
Powertrain AB, som sedan 2001 är ett dotterbolag till FIAT-GM Powertrain Joint 
Venture med huvudkontor i Turin. 

1.2 Bakgrund 
Avdelningen Eftermarknad har som uppgift att tillhandahålla reservdelar och tillbehör 
till kunderna, att se till att bilen är möjlig att reparera och servicevänlig samt att ta fram 
manualer och andra skrifter. Man utbildar även mekaniker och återförsäljare i konsten 
att ta väl hand om Saab-bilen.  

Den process som har till uppgift att förse kunderna med reservdelar och tillbehör 
benämns idag Reservdelsprocessen. ”Processen att tillhandahålla reservdelar” inom 
Saab Automobile AB består av ett antal steg, där flera olika funktioner är inblandade.  

De tre huvudfunktionerna är Reservdelsberedning, Inköp och Materialplanering.  

• På reservdelsberedningen ges artikelnummer till reservdelar och tillbehör. 

• På inköpsavdelningen skrivs kontrakt med leverantören. 

• På materialplaneringsavdelningen läggs leveransplaner ut till leverantören. 
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Start av ”Processen att tillhandahålla reservdelar” sker i en avstämningspunkt kallad 
VPI (Vehicle Program Initiation). Här tas det officiella beslutet att påbörja byggandet av 
en ny bil, eller att göra en årsmodellsändring på en redan existerande bilmodell. Slutet 
av utvecklingsprocessen av reservdelar ligger sex månader efter den dag då den nya 
bilen börjar säljas.  

1.3 Uppdragsgivare 
Examensarbetets uppdragsgivare med befattningen After Sales Brand Management har 
till uppgift att: 

• Driva och koordinera produktutvecklingsprojekten. 

• Koordinera det tvärfunktionella arbetet inom AS (After Sales). 

• Ansvara för att AS krav på produktutvecklingsprojekt kommer in till projektet i 
rätt tid. 

• Ansvara för att AS är färdig i tid med avseende på lanseringen av bil. 

1.4 Problembeskrivning 
 Inom ”Processen att tillhandahålla reservdelar” är medarbetarnas arbetsbelastning 
ojämnt fördelad. Den största arbetsinsatsen sker från ca 30 veckor före och fram till 
dagen då bilen börjar byggas, SOP (Start of Production). I processen är i huvudsak tre 
funktioner inblandade; Reservdelsberedning, Inköp och Materialplanering. Dessa styrs 
mot olika mål och mäts genom olika nyckeltal vilka kan vara motstridiga varandra. 
Detta resulterar i att processen i sig inte mäts utifrån vad den som helhet presterar.  

De tre funktionerna saknar också ett tvärfunktionellt arbetssätt vilket resulterar i oklara 
prioriteringar och suboptimering av tillgängliga resurser, genom ett utpräglat 
revirtänkande. Med detta som bakgrund vill man nu undersöka vilka möjligheter det 
finns att effektivisera ”Processen att tillhandahålla reservdelar” vid Saab Automobile 
AB i Trollhättan.  

Genom en kartläggning av den nuvarande processen, kan man ta reda på hur processen 
fungerar idag. Med denna processkartläggning som utgångspunkt finns det möjlighet att 
arbeta fram förslag till förbättringar och till fortsatt förändringsarbete. 

1.5 Mål             
Målet med examensarbetet har varit att arbeta fram en processbeskrivning och en 
processkarta över ”Processen att tillhandahålla reservdelar” på Saab Automobile AB 
samt till att föreslå förbättringar till processen. Resultatet kan sedan användas som ett 
arbetsunderlag till fortsatt förändringsarbete.  



 Processen att tillhandahålla reservdelar, Saab Automobile AB 
                                     Kartläggning och förslag till förbättringar 
 

3 

1.6 Avgränsningar 
”Processen att tillhandahålla reservdelar” inleds när beslut fattas att börja tillverka en 
bil. Beslutspunkten benämns VPI (Vehicle Program Initiation). Slutet av 
utvecklingsprocessen av reservdelar ligger sex månader efter den dag då den nya bilen 
börjar säljas. Då skall det finnas 97 % tillgänglighet på samtliga reservdelar och 
tillbehör i lager. 

I detta examensarbete beskrivs processen då en helt ny bil skall utvecklas, alltså inte 
löpande ändringar eller vidareutveckling av komponenter. Vidare görs en begränsning 
av vilka olika funktioner som tagits med i huvudprocessen. Valet har fallit på de tre 
huvudfunktionerna Reservdelsberedning, Inköp och Materialplanering. Det finns 
nämligen även förgreningar och sidospår som bortsetts ifrån med motiveringen, att 
reservdelar och tillbehör läggs i lager även utan insats av dessa funktioner. En sådan 
funktion är Finansavdelningen, lokaliserad i Göteborg, som sätter priset på reservdelar 
och tillbehör till importör. En annan funktion är gruppen ”Marketing and product 
management” som handhar de kommersiella aspekterna bl.a. marknadsföring och 
tillbehörspaket, av reservdelar och tillbehör.  

Själva paketeringen av artiklarna har också utelämnats, då detta till största delen sköts 
på huvudlagret i Nyköping eller av leverantören av artiklarna. 

En annan begränsning är den i djupled av processen. Här har valts att inte ta med varje 
medarbetares specifika arbetsuppgift. Den utsatta tidsperioden på endast tio veckor har 
här utgjort en naturlig avgränsning, då tid inte funnits till detta.  
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2 Metoder för informationsinsamling 
Att ha en bra metodkännedom gör det möjligt att utföra undersökningen på ett effektivt 
sätt, oavsett ämne, och en bra metod kan även underlätta arbetet då dess syfte är att 
kartlägga och belysa ett problem. I detta avsnitt redogörs för olika metoder för 
informationsinsamling samt för detta arbetets metodval. 

2.1 Direkta metoder 
Enligt Ekholm och Fransson (1992, sid.7-13) finns det olika metoder att samla 
information. Man pratar ibland om direkta och indirekta metoder. Med direkt 
informationsinsamling avses att man med egna ögon och öron iakttar. Indirekt innebär 
att man försöker ta del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan. Alla 
frågemetoder, däribland intervjun är indirekta metoder. 

Fördelar med de direkta metoderna är att de gör det möjligt att upptäcka nya oväntade 
ting. De gör det möjligt att mot bakgrund av en helhetsuppfattning hela tiden styra 
uppmärksamheten till det som för tillfället verkar mest väsentligt. En nackdel är att det 
är svårt för andra att kontrollera tillförlitligheten i de anteckningar observatören gjort. 

2.1.1 Spontana iakttagelser 

Spontana iakttagelser kännetecknas av att vi främst lägger märke till det som vi behöver 
för att lösa våra omedelbara uppgifter. Framför allt lägger vi märke till det oväntade och 
avvikande. Det invanda ser vi inte och hemmablindheten kan skapa påtagliga problem. 

2.1.2 Deltagande observation 

En något mer strukturerad form för direkt informationsinsamling är deltagande 
observation. Denna metod utnyttjas för att få bättre grepp om de underförstådda regler 
som styr samspelet mellan människor i ett samhälle eller inom en organisation. 
Deltagande observationer är en tidskrävande metod då det tar tid för observatören att 
hinna smälta in i den miljö där information skall hämtas. 

2.1.3 Planerad observation 

Vid systematisk planerad observation studerar en utomstående observatör t.ex. en 
arbetsprocess i dess naturliga sammanhang. För att noggrant kunna ange vad och hur 
registrering skall kunna ske används någon form av observationsschema. Med hjälp av 
planerad observation kan man iaktta t.ex. en arbetsprocess medan den pågår. Fördelen 
med metoden är framför allt att vi får en uppgift som inte utsatts för förvanskningar i 
form av omtolkningar, missuppfattningar, minnesluckor från någon uppgiftslämnares 
sida etc. 



 Processen att tillhandahålla reservdelar, Saab Automobile AB 
                                     Kartläggning och förslag till förbättringar 
 

5 

2.2 Indirekta metoder 
Genom att ställa frågor kan vi få del av redan insamlad och bearbetad information. 
Frågemetoder är mer övergripande och helhetsbetonade än observationsmetoder och 
innebär att vi försöker få del av en erfarenhet någon annan byggt upp. Vi kan genom 
dessa metoder komma åt den sammanfattande bild någon annan kommit fram till av ett 
stort antal direkta observationer. 

2.2.1 Enkät 

I enkäten är både frågor och svarsalternativ formulerade i förväg. Enkätmetoden kräver 
liksom observationsmetoderna att vi på förhand vet en hel del om den som skall besvara 
enkäten, och att vi på förhand kan avgöra vilken information vi vill ha från en bestämd 
person. När dessa förutsättningar är uppfyllda och den som besvarar enkäten är väl 
motiverad att lämna uppriktiga svar, är enkäten en billig och praktisk metod. 

2.2.2 Intervjun 

Intervjuer kan genomföras på ett flertal olika sätt som alla har sina styrkor och 
svagheter. Styrkor och svagheter är till stor del beroende av intervjuarens förmåga att 
utföra intervjun. Intervjuaren styrs endast av en grov uppfattning av vilka frågeområden 
han bör beröra och där den svarande har full frihet att formlera sina svar. Den fria 
intervjun kan vara till stor nytta när man börjar informera sig om ett nytt område. Den är 
smidig och flexibel och ger möjligheter till fördjupning på punkter som verkar 
intressanta. En annan fördel är att den svarandes subjektiva intryck och värderingar får 
komma fram. Genom intervjun kan vi få uppgiftslämnarens egen syn på det vi talar om 
t.ex. hans inställning till sitt arbete, arbetsledningen etc. Detta subjektiva moment måste 
beaktas vid tolkningen men består samtidigt av viktig fakta. Intervjun och enkäten 
förutsätter att utredaren och svararen talar samma språk, och att svararen förmår 
beskriva de förhållanden utredaren är intresserad av. Dessa förutsättningar är inte alltid 
uppfyllda. 

2.3 Metodval 
I detta examensarbete har både indirekta och direkta metoder använts. De direkta 
metoderna, som spontana iakttagelser och i viss mån även deltagande observation, har 
varit svåra att undvika. Detta för att de ingår naturligt i proceduren att göra sig 
hemmastadd på sin arbetsplats. Den indirekta metod som valdes var intervjun, då denna 
tillåter spontana frågor och omedelbara svar. Då kunskap om processer i allmänhet och 
reservdelsprocessen i synnerhet var knapphändig hos författarna, sågs det extra viktigt 
att föra en dialog i ämnet.  
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3 Processkartläggning 
En förutsättning för att kunna styra och utveckla processerna i ett företag är att veta 
vilka de är. Det finns framför allt tre processtyper som enligt Ljungberg och Larsson 
(2001, s. 184-185) beskriver ett företag; huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser. Huvudprocesserna är de övergripande processer som styr och ger en 
översiktlig bild av företaget. Stödprocesser är de som behövs för en väl fungerande 
organisation men som inte är absolut kritiska för företagets framgång. 
Ledningsprocesser är de som behövs för att styra och koordinera verksamheten. Arbetet 
med att beskriva processer brukar benämnas processkartläggning. Anledningen till att 
ordet kartläggning används är att det bästa sättet att beskriva processernas utseende är 
att rita kartor över dem. 

Rentzhog (1998, s.93) menar att det är när man fått en klar bild över processens syfte 
och vilka kunder processen har, som det är dags att ta reda på hur den fungerar. Ett sätt 
att göra detta på är att systematiskt bryta ned processen i små detaljerade delprocesser. 
För varje nedbrytningsnivå dokumenteras ett antal egenskaper eller detaljer för 
processen. Dessa kan t.ex. vara: kunder, leverantörer, resultat, problem, styrkor och 
svagheter. Det finns dock en risk; att beskriva för många detaljer och därmed fastna i 
kartläggningsarbetet  

3.1 Varför kartläggning av processer? 
Med hjälp av en processkarta kan man på ett lättförståeligt sätt beskriva hur de olika 
delarna i en organisation är relaterade till varandra och hur de samverkar för att skapa 
värde för kunden. Se figur 1. Detta gör att kunden på ett naturligt sätt ingår i 
beskrivningen av verksamheten (Ljungberg & Larsson 2001, s. 188). 

 

 

Figur 1. Exempel på processkarta över en rekryteringsprocess, (Dicander-Alexandersson, Marianne, 
m.fl., (1997). 
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”Att förstå processens syfte, dess kunder, samt deras verkliga behov ger en 
viktig grundförståelse för kundorienterad processledning”  

(Rentzhog 1998, s. 92) 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001, s. 189) är det ofta så att få individer inom en 
organisation har full förståelse för hur processerna i hela organisationen ser ut. De 
anställda kan ha en god uppfattning om den egna lilla delen av verksamheten, men få 
kan se helheten. Förbättringsåtgärder sker ofta inom varje funktion eller avdelning, 
vilket leder till en bristande förståelse av hur den egna aktiviteten i processen påverkar 
en annan. De personer i organisationen som inte har någon kontakt med kunderna tappar 
dessutom förståelsen för kundernas behov och det finns risk för att deras arbete går stick 
i stäv mot kundernas önskemål.  För varje enskild person i organisationen är det viktigt 
att kunna se hur det egna arbetet passar in i helheten. Genom att synliggöra processerna 
kan detta ske och risken minskar också för att utveckling av arbetet i en verksamhet 
slutar i suboptimering.  

Mattsson (2002, s. 263) menar att ett skäl för att genomföra en processkartläggning är 
att det ofta finns en begränsad kännedom om hur processerna som helhet ser ut. I en 
funktionell organisation förväntas varje individ ha goda kunskaper om hur de aktiviteter 
som utförs på dennes avdelning ser ut. Det som dock kännetecknar processer är att de 
korsar funktions- och avdelningsgränser, det är alltså få personer på ett företag som har 
ett helhetsbegrepp över processerna. 

För de flesta processer finns en stor potential för förbättringar hävdar Bergman och 
Klefsjö (2001, s. 424). Det är därför bra att vara systematisk för att kunna fånga upp 
förbättringsmöjligheterna när processen skall beskrivas. Ett sätt är att skapa kunskap om 
processen genom att definiera och kartlägga den, vilket även i sig ger ett stort värde.  

3.2 Vad är en process? 
För att över huvud taget kunna kartlägga en process måste man vara på det klara med 
vad en process är för något. Definitionen av en process är viktig inför en kartläggning 
då ”man kommer att se det man bestämt sig för att se” (Ljungberg & Larsson 2001,  
s. 191).  

Begreppet process kommer från latinets processus och procedere som ungefär betyder 
framåtskridande eller gå framåt. Ordet process har kommit att beteckna olika typer av  
förlopp av något som händer i tiden. Man talar t.ex. om fredsprocessen i mellanöstern. 
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Inom kvalitetsområdet definieras en process: 

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars 
syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”  

(Bergman & Klefsjö 2001, s. 416) 

  En sådan definition kan tyckas ha ett mekaniskt synsätt, när det i själva verket istället 
handlar om koordination och samverkan mellan människor. Processer handlar verkligen 
mer om lagarbete än om löpande band. 

 

Enligt Rentzhog (1998, s. 30) har en process följande definition: 

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 
värde för en kund.” 

 

 Han menar även att det är kunden, som bör styra processens resultat och innehåll 
eftersom det är kunden som ger processen dess existensberättigande. 

 Ljungberg och Larsson (2001, s. 192) menar att en process på olika sätt kan vara 
relaterad till andra processer. Ofta är den en del av ett komplicerat nät av flera olika 
processer. Detta gäller även för aktiviteterna i en process som även de kan vara 
kopplade till varandra i komplicerade nät. Att då prata om processer som en serie 
händelser ger därför en alltför förenklad bild av verkligheten och kan vara ett hinder för 
att se verkligheten som den ter sig. Processen börjar med att ett kundbehov identifieras 
och slutar med att behovet tillfredställs. Ett utmärkande drag hos en process är att den är 
repeterbar. Den kräver också informationsutbyte för att kunna fungera effektivt. 

3.3 Vad är en processkarta? 
En process byggs upp av delprocesser, som i sin tur byggs upp av aktiviteter. 
Verksamhetens storlek och syftet med kartläggningen bestämmer antalet nivåer mellan 
processerna på den översta nivån och aktiviteterna (Ljungberg & Larsson 2001, s. 193). 

Rentzhog (1998, s.102) menar att det inte finns någon universell teknik för att göra en 
processnedbrytning annat än grundregeln att följa flödet uppströms från kund till 
leverantör. Det är situationen och vilken typ av process det är som avgör angreppssättet. 
Ofta kombineras angreppssätten i en framgångsrik processnedbrytning. 
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Mattsson (2002, s. 264-265) talar om att det finns ett stort antal hjälpmedel och 
blanketter av olika slag tillgängliga för processkartläggning. Processanalysschema 
används för att kartlägga i vilken ordning de olika aktiviteterna utförs. Dessa blanketter 
används då tidsåtgång och kostnader skall studeras. Ett annat hjälpmedel är 
funktionsflödesschemat. Förutom att visa vilka aktiviteter och i vilken ordning de 
utförs, visar det dessutom vem som utför dem. 

Rentzhog (1998, s. 116) påstår att det är verktyget flödesdiagram som används för att 
förstå varför den nuvarande processen ser ut som den gör. Diagrammet ger en grafisk 
bild av flödet som gör det lätt att förstå även komplicerade processer. Flödesscheman 
kan ritas på olika sätt, men att använda standardiserade symboler skapar ett gemensamt 
språk som underlättar förståelsen. Se figur 2. Alla aktiviteter som utförs i processen 
skall identifieras, liksom hur de skapar ett gemensamt flöde. 

 

 
Figur 2. Exempel på matrisflödesdiagram. Notera att det är så många som åtta överlämningar inom 
denna relativt enkla process.  Ljungberg, Anders & Larsson, Everth (2001).                                                                    
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3.4 Arbetsmetodik vid processkartläggning 
En processkarta tar inte hänsyn till den traditionella organisationen som beskriver var 
något görs, utan till vad som görs. Enligt Ljungberg och Larsson (2001 kap.6) är det 
processens utformning och funktionalitet som står i fokus och syftet är inte att 
identifiera någon enskild medarbetare. 

3.4.1 Vanliga misstag 

Det är lämpligt att arbeta efter en strukturerad metodik för att vara så effektiv som 
möjligt och för att undvika att göra misstag.  

Vanliga misstag är: 

• Att aktiviteter staplas på varandra utan att deras inbördes relationer beaktas. 

• Att man alltför tidigt fördjupar sig i detaljer. 

• Att det tar för lång tid att komma igång. 

• Att man försöker skapa den perfekta kartan med en gång vilket hindrar 
kreativitet och produktivitet. 

• Att detaljeringsgraden i beskrivningarna görs olika för olika delar av processen. 

3.4.2  Att sätta namn på processer 

Ett processnamn skall spegla hur värde skapas eller varför något görs. Man bör 
eftersträva att namnet talar om syftet med processen och namnet skall därför helst ha 
konstruktionen av ett verb och ett substantiv t.ex. utveckla produkter, tillhandahålla 
reservdelar. 

3.4.3 Att sätta namn på aktiviteter 

För att lättare förstå namnen på aktiviteterna och tvinga fram en fokusering på 
värdeskapande, skall det gå att sätta ordet ”att” framför namnet på varje aktivitet. En 
tumregel säger att namnet på aktiviteten ska beskriva ”vad det är som händer med vad”. 
Exempel på namn kan vara: att registrera, att orderhantera. 

4 Funktionsbaserad verksamhet 
Ljungberg och Larsson (2001, s. 70,75-76) skriver att det som kännetecknar en 
funktionsorienterad verksamhet är de tydliga gränserna mellan organisationens 
funktioner eller avdelningar. Gränserna finns där mentalt, kunskapsmässigt, 
organisatoriskt och kanske även rent fysiskt i form av tjocka väggar eller geografiskt 
avstånd. Cheferna i den funktionsorienterade organisationen är satta att ta ansvar för och 
fokusera på den egna funktionen. 
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Detta gör att det inte råder någon som helst tvekan om vem som är vems chef eller var 
gränserna för ett ansvarsområde går. Eftersom varje funktion styrs, mäts och utvecklas 
var för sig går man miste om helhetssynen i processen. Det blir lättare att behaga chefen 
än kunden. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Genom att tydliggöra och skapa fokusering på processen skapas förutsättningar för 
kundorientering bland medarbetarna. Detta minskar behovet av styrning och samordning på 
mellanchefsnivå. ( Mattsson, Stig-Arne (2002)). 

 

I en funktionsorienterad organisation korsas sällan ansvarsgränserna, då det inte finns 
något som uppmuntrar detta. Istället finns där hinder i form av mentala barriärer, 
redovisningssystem, avdelningsbudgetar, brist på information samt belönings, mät och 
kvalitetssystem. Funktionerna och avdelningarna utvecklas parallellt och delvis isolerat 
vilket får till följd att det skapas bilder, vanföreställningar om ”de på andra sidan 
väggen”. Misstänksamhet och interna maktkamper uppstår lätt. Om man inte vet 
tillräckligt mycket om varandra och saknar helhetssyn blir den kritiska inställningen 
naturlig och kan förbli oemotsagd under en lång tid. 

Enligt Mattsson (2002, s. 81-82) styrs den funktionella organisationen av antagandet att 
man blir mer effektiv om man specialiserar sig. Det är dock inte alls säkert att många 
effektiva avdelningar tillsammans utgör ett effektivt företag. Det finns inte heller någon 
som ansvarar för samordningen längs flödet eller för kvaliteten på leveranser och 
produkter. För den anställde är chefen viktigare än kunden och processen kännetecknas 
av långa genomloppstider och brist på flexibilitet. Denna typ av organisation förutsätter 
en stabil och oföränderlig omvärld.  
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5 Processorienterad organisation 
I den processorienterade organisationen är helhetssyn ett nyckelord och kundfokus ett 
annat. Ljungberg och Larsson (2001, s.79) menar att alla i organisationen har tillgång 
till och använder sig av all information. Om till exempel kunden ändrar köpbeteende, 
får alla i hela kedjan reda på det med en gång. Hur de olika aktörerna i processen 
kommer att agera kan man lätt förutse, vilket minimerar risken för felbedömningar. Den 
som ansvarar för processen skall arbeta med att optimera den och ingen i kedjan tillåts 
tjäna pengar på någon annans bekostnad. De totala kostnaderna för processen kan hållas 
nere och produktion och service kan anpassas till marknadens krav. Se figur 4. 

 

 

Figur 4. Exempel på en processförbättring. Det tog i genomsnitt 40 dagar att behandla ett lån. Efter 
omorganisationen sköts hanteringen av en avdelning och det tar ca.20 dagar att hantera ett lån 
(Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2001)). 
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5.1 Varför en processorienterad organisation? 
Vi vet att omvärlden ständigt förändras, dessutom går det allt snabbare. När 
konkurrensen hårdnar behöver det ständigt effektiviseras och förändras i en organisation 
för att möta omgivningens krav. Idag och i framtiden ställs stora krav för att klara 
kostnadsreduktioner, ledtidsförkortningar, kundanpassning, flexibilitet och effektivitet. 
Även om det finns förbättringspotential i den funktionsorienterade organisationen 
räcker det inte långt i jämförelse med väl fokuserade processorganisationer. 

5.1.1 Vad behövs för att gå från ord till handling? 

På en övergripande nivå är processbegreppet lätt att förstå och ta till sig enligt 
Ljungberg & Larsson (2001), men för att nå framgång i utvecklingsarbetet krävs mycket 
arbete som dessutom är väl fokuserat. Det krävs även en hel del nya kunskaper och 
färdigheter samt attitydförändringar. Attitydförändringar kräver en djup förståelse av 
situationen eftersom de bygger på någon slags intuition. För att kunna förändra sig själv 
och sin omvärld är det nödvändigt att kunna skapa sig förståelse och acceptans för 
förändringen. 

5.1.2 Människor i förändring 

Dicander-Alexandersson m.fl. (1997, kap.6) skriver att då en människa utsätts för en 
påtvingad förändring, går hon alltid igenom ett visst antal krisfaser som förnekande, 
motstånd, undersökande och acceptans. Det spelar ingen roll om förändringen är nog så 
liten, vi passerar faserna vare sig vi vill eller ej. Det kan ta allt från några sekunder upp 
till flera år beroende på hur allvarligt vi uppfattar hur förändringen påverkar oss. Inte 
kan man heller påskynda förloppet genom att låtsas att det aldrig hänt något. Händelsen 
måste bearbetas först.  
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I ett förändringsarbete är det viktigt att se helheten och inte bara arbeta med mätbara 
och konkreta faktorer som mål, kunskap, ekonomi, analyser och utrustning. De mer 
abstrakta faktorerna som känslor, värderingar, normer och maktstrukturer har ofta långt 
större betydelse för resultatet av förändringen. Se figur 5. Det är därför avgörande för 
resultatet att det finns en förståelse för människors reaktioner. Det gäller att stärka de 
entusiastiska, övertyga de osäkra och framför allt att få de motsträviga att lämna 
nödbromsen. 

 

 
Figur 5. (Dicander-Alexandersson, Marianne, m.fl. (1997)). 

 

Den vanligaste orsaken till osäkerhet och rädsla i samband med förändringsarbete, är att 
man inte förstår varför det skall ske. Det är viktigt att informera varför förändringen 
behövs och att tala sanning då de flesta människor föredrar visshet, även om den är 
smärtsam. Det är viktigt att individen blir uppskattad, erkänd och bekräftad för sin 
insats och att man är delaktig i förändringsarbetet för att lyckas. 
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6 Processen att tillhandahålla reservdelar på 
Saab Automobile AB 

I processen med att utveckla en ny bil finns det ett visst antal avstämningspunkter, eller 
på engelska ”gater”, man måste ta sig igenom. Utvecklingsprocessen följer ett givet 
schema där det är viktigt att med jämna mellanrum samla ihop medarbetarna och 
stämma av att allt går enligt plan. Detta görs i ”gaterna”.  

Man kan säga att utvecklingsprocessen officiellt startar i avstämningspunkten VPI. Det 
är nu man sätter igång med det egentliga utvecklingsarbetet.  

Då arbetet i ett nytt bilprojekt tagit fart och man har arbetat sig igenom flera olika 
”gater” kommer man slutligen till tidpunkten då bilen skall gå i produktion och börja 
byggas, SOP (Start Of Produktion). Säljstart av bilen varierar med olika marknader och 
själva utvecklingsprocessen av reservdelar slutar sex månader efter den dag då den nya 
bilen börjar säljas.  

6.1 Från VPI (Vehicle Program Initiation) 
Det är projektets storlek som avgör utvecklingstiden för en bil. Utvecklingstiden 
sträcker sig från avstämningspunkten VPI till produktionsstart. VPI är den officiella 
startpunkten för ett bilprojekt. Här tas beslut om budgetar, designen på bilen fastställs 
och antalet ingående artiklar uppskattas. Nu finns även en virtuell bild av bilen i datorn. 
I själva verket är det dock så att arbetet startat ca ett halvår tidigare med konceptval, 
marknadsundersökningar och finansiella spörsmål. Exempel på frågor som besvaras i 
det förberedande arbetet kan vara: Vad finns det för efterfrågan på marknaden? Vill 
man ha en Cabriolet eller är det en herrgårdsvagn som behövs? Vilken bil i den stora 
Saab familjen skall man välja? Hur skall bilen se ut och har man råd att bygga den? 

6.1.1 Eftermarknads åtagande vid VPI. 

Då avstämningspunkten VPI har nåtts skall Eftermarknad vara klara med följande 
punkter, allt enligt utvecklingsprocessen Lean VDP (Vehicle Develop Process), 
( Bilaga A) 

 

• Eftermarknads slutliga mål samt krav skall vara fastställda 

• Eftermarknads projektresurser skall vara fastställda 

• Det skall finnas en preliminär projektplan 

• Preliminär tillbehörsplan skall finnas 
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6.1.2 Eftermarknads mål 

Från VPI och under projektarbetets gång skall Eftermarknad nu bl.a. arbeta för att: 

Vid tidpunkten för bilens produktionsstart (SOP) kunna förse ägaren med en 
konkurrenskraftig information om bilen. 

Vid tidpunkten för bilens säljstart (SOS) kunna garantera att importörer och 
återförsäljare dels är utbildade och dels har all behövlig information och utrustning för 
att vara redo att reparera bilarna. Man skall också kunna garantera att reservdelar och 
tillbehörspaket finns tillgängliga i lager hos återförsäljarna. 

6.2 Till SOS (Start Of Sales) plus 6 månader 
Vid produktionsstart, SOP, börjar bilen byggas i monteringsfabriken. Då produceras 
enbart bilar efter marknadsmässiga krav och först när bilen börjas säljas på marknaden 
får man en mer kundorderstyrd produktion. Tidpunkten när bilen börjar säljas varierar 
på olika marknader, beroende på vilka marknader det gäller med avseende på bl.a. 
transporttid.  

Utvecklingsprocessen att tillhandahålla reservdelar slutar slut sex månader efter den dag 
då den nya bilen börjar säljas. Då skall det finnas 97 % tillgänglighet på samtliga 
reservdelar och tillbehör i lager. 

6.3 Processens olika funktioner 
”Processen att tillhandahålla reservdelar” innefattar i huvudsak tre funktioner. Dessa är 
Reservdelsberedning, Inköp och Materialplanering.  

6.3.1 Reservdelsberedning 

Reservdelsberedningen är den första egentliga funktionen i ”Processen att tillhandahålla 
reservdelar”. Från avdelningen för Teknisk utveckling kommer underlag till 
beredningen i form av CAD-modeller (Computer Aided Design), artikellistor, 
artikeldata och artiklar. Underlaget gås igenom och man tittar på behovet av reservdelar 
och till vilken nivå de olika komponenterna och artiklarna skall brytas ned. Man tittar på 
om man kan ha den artikel som finns i monteringen till reservdel eller om den behöver 
brytas ned i mindre delar.  

Det är Reservdelsberedningens huvudsakliga uppgift att göra en nedbrytning av 
reservdelar och ge dem artikelnummer. Detta artikelnummer förs sedan in i 
datasystemet och kan på så vis nås av bl.a. inköpsavdelningen och materialplaneringen.   
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6.3.2 Inköp 

På Saab Automobile AB har man inom olika avdelningar kommit olika långt med 
integrering i GM. På inköp, med dess olika avdelningar, tillhör man helt GM. På Saab 
är de olika inköpsavdelningarna lokaliserade i en egen byggnad på tekniska området. 

För serieinköp till monteringen är det AP (Advanced Purchasing) som förhandlar med 
leverantören och sedan även handlar upp artiklar och system. AP lämnar sedan över 
ansvaret till (OE) Purchasing (Original equipment Purchasing), som i sin tur förvaltar 
och lever med leverantören i alla de år samarbete behövs.  

Då reservdelar efterfrågas kommer A/S inköp (After Sales inköp, på svenska, 
eftermarknads inköpsavdelning), in i bilden. Då AP köpt upp en artikel som även skall 
vara en reservdel lägger A/S inköp ett kontrakt direkt till huvudlagret i Nyköping för en 
inleverans inom företaget. Ofta måste även en hel del detaljer på en artikel vara 
reservdelar och då får A/S inköp själva ta kontakt med en leverantör och förhandla fram 
ett kontrakt. 

6.3.3 Materialplanering 

Materialplaneringsavdelningen återfinns sist i ”Processen att tillhandahålla reservdelar” 
och består av lager/distribution och anskaffning/planering. Materialplaneringen tar vid i 
kedjan efter A/S inköp då det finns ett påskrivet kontrakt. Avdelningen samarbetar med 
leverantören och ser till att upprätta en leveransplan som denne skall hålla sig till. Till 
planeringen hör huvudlagret i Nyköping dit reservdelarna kommer för förvaring och 
vidare distribution. 

Materialplaneringen arbetar även med variantreduktion, för att ha så få artiklar som 
möjligt i lager och minska det kostsamma säkerhetslagret. Man gör prognoser utifrån 
historik på reservdelar, optimerar lagerhållningen och planerar anskaffning. 

För att klara leveranstiden innan produktionsstart, SOP, måste Materialplaneringen ha 
alla påskrivna kontrakt från inköp tio veckor tidigare. För artiklar som kräver extra lång 
planeringstid behöver man ha artikelnummer från reservdelsberedningen ca tjugosex 
veckor innan SOP. 

6.4 SOR (Statement Of Requirement) 
I en förhandling med en leverantör använder man sig av en offertförfrågan RFQ 
(Requirement For Quotation). Det är detta dokument inköpsavdelningen lämnar till 
leverantören. I RFQn finns bland annat en teknisk kravspecifikation, en SOR (Statement 
of Requirement) som talar om vilka krav Eftermarknad ställer på leverantören. 
(Se bilaga B). Ägare av dokumentet är Eftermarkand. Det är dock 
Reservdelsberedningen som ska se till att kraven tillgodoses och ansvara för att 
dokumentet följs upp. Man kan bl.a. få hjälp av leverantören med en 
reservdelsnedbrytning eller en manual till sin instruktionsbok. 
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7 Processkartläggning på Saab Automobile AB 
Det finns många olika tillvägagångssätt när en process skall kartläggas. Enligt 
Ljungberg och Larsson (2001 s.206) är det viktigt att representanter för alla delar av 
processen finns tillgängliga för samarbete, och att de har god kännedom om hur arbetet 
går till inom den egna avdelningen. Önskvärt är också att de har kännedom om 
processens andra områden för att kunna ifrågasätta om någon blir alltför subjektiv. En 
helhetssyn över aktiviteterna och en förståelse för processynsättet är också en tillgång. 

För att tillgodose behovet av kunniga personer i arbetet med kartläggningen, tillsattes en 
styrgrupp med erfarna representanter från flera avdelningar på Eftermarknad. Dessa har 
god insikt både över hela processen och av de olika arbetsmomenten i den. 
Styrgruppsmedlemmarna har hela tiden funnits där för konsultation och ställt upp på 
intervjuer. 

7.1 Informationsinsamling 
Då författarna hade knapphändig kunskap om processer, processkartläggning och 
Reservdelsprocessen, valdes intervjun som huvudmetod för informationsinsamling. I 
intervjun förs en dialog där oklarheter genast kan få sitt svar, spontana och klargörande 
frågor ställas, och ämnet föras åt önskat håll.  

7.1.1 Inledning 

Efter ett par förberedande möten med styrgruppen inleddes arbetet med att definiera 
uppgiften och ange begränsningar av processen. En projektbeskrivning formulerades för 
examensarbetet och en tidplan upprättades. (Se bilaga C, D) 

För att förstå uppgiften, dvs. vad en process är för något och vad en kartläggning av en 
process innebär, inhämtades teoretiska kunskaper via litteraturstudier. Dessa studier 
innefattade ämnena processkartläggning, processorientering samt funktionsbaserade 
verksamheter. Den gemensamma metoden för processkartläggning inom GM, kallad 
GM PMI, studerades också. Se avsnitt 7.2. 

7.1.2 Intervjuer  

Målet med kartläggningen har varit att ta reda på hur arbetet i processen fungerar idag, 
hur flödet ser ut och var de allvarligaste störningarna finns. Att analysera nuläget blev 
därför det primära förhållningssättet då frågor ställdes. Dock visade det sig vara svårt att 
inte hamna i diskussioner om hur det borde vara istället för hur det faktiskt är. 
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Informationsunderlaget till kartläggningen arbetades fram främst genom intervjuer med 
personer från berörda funktioner samt styrgruppsmedlemmar. Det fanns redan 
processkartor gjorda över avdelningarna. Dessa användes som utgångspunkt och 
vägledning fram till den slutliga processkartan. 

Vid intervju med representant för Reservdelsberedningen framkom det att avdelningen 
Teknisk utveckling skickar underlag till beredningen. Underlaget kan bestå av 
artikellistor, artikeldata, CAD-modeller och artiklar. Beredningens första aktivitet 
innebär en förstudie av underlaget från tekniska, men också ett arbete som delvis har 
pågått från VPI och framåt. I den andra och tredje aktiviteten sker den egentliga 
beredningsfasen vilket innebär att en nedbrytning görs av reservdelen till optimal nivå. 
Den optimala nivån bestäms utifrån hur många delar en reservdel ska innehålla för att 
tillgodose bl.a. kostnads-, storleks- och tillverkningskrav. Som nästa steg sker 
registrering av artikel vilket medför att artikelnumret frisläpps i datasystemet. Nu kan 
både Inköp, Materialplanering och även återförsäljare och verkstäder se artikelnumret i 
databasen. 

På intervjun hos A/S Inköp framkom att deras första aktivitet identifierar och lokaliserar 
artiklar för upphandling. Man tar således reda på var artikeln är lokaliserad i bilen, om 
den tillhör någon speciell artikelgrupp eller om den finns med i serieproduktionen. Om 
artikeln finns med i serieproduktion finns redan ett upprättat kontrakt från AP. Om så 
inte är fallet upprättas och distribueras, i aktivitet två, en offertförfrågan (RFQ) till 
leverantörer. Därefter sker förhandlingar med tilltänkta leverantörer där sedan en 
nominering sker. Avslutningsvis kan ett kontrakt, som sista aktivitet, skrivas under. 

Det är först då det finns ett påskrivet kontrakt som man på Materialplaneringen kan 
börja arbeta, enligt medarbetare från nämnd avdelning. Detta för att först veta att det 
finns en leverantör att arbeta med. När artikelnumret tagits emot påbörjas arbetet att 
upprätta SKU, som är ett artikelnummer med en hänvisning till ett bestämt 
lagerutrymme. Härefter bedömer man enligt äldre prognoser hur stort behovet av 
artikeln kan bli. I Materialplaneringens tredje aktivitet skapas sedan en leveransplan 
vilken skickas till leverantören. Slutligen bevakas leveranserna och order hantering sker. 

7.1.3 Direkta metoder 

Informationsinsamlande med direkta metoder inbegriper spontana iakttagelser, 
deltagande observationer samt planerade observationer. Mycket av den insamlade 
informationen kommer från samtal runt kaffebordet, små pratstunder i 
kontorslandskapet med medarbetare och med personer som passerade förbi. Någon hade 
ett bra behövligt dokument, en annan kunde reda ut ett begrepp, och en tredje tipsade 
om någon värdefull källa. Tillsammans har de direkta metoderna givit information till 
kartläggningsarbetet men även bidragit till en djupare förståelse av medarbetarnas 
arbetssituation i en process.  
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7.1.4 Slutsatser och egna reflektioner 

Det som står absolut klart efter litteraturstudier och intervjuer, är det faktum att 
organisationen inom Reservdelsprocessen är funktionsbaserad. Organisationen är 
uppdelad i olika funktioner, vilka mäts var för sig och har en del motstridiga krav 
gentemot varandra. T.ex. materialplanering behöver 5 artiklar men för att få ett bra 
pris köper inköp 500 stycken. Reservdelsberedning vill att en lampa skall ha en 
reservdelsnivå på 10 reservdelar men planering vill inte ta upp så stor plats för just den 
artikeln i lagret. Dessutom har funktionerna var för sig budgetansvar. Bara detta gör att 
processen inte mäts utifrån ett helhetsperspektiv med en gemensam kundfokus som 
högsta mål. 

De olika avdelningarna arbetar i olika datasystem, vilket är ett problem då det hämmar 
informationsutbyte och förlänger beslutsvägarna.. Just nu håller det dock på att införas 
en del nya gemensamma system. Fler funktionsbaserade hinder som kommit fram i 
intervjuerna är att det finns interna motsättningar, tex, ”det är bara vi som arbetar, inte 
de andra”. Enligt Mattsson (2002, s.81-82) förutsätter en funktionsbaserad organisation 
en stabil och oföränderlig omvärld. Då omvärlden idag ständigt förändrar sig och det 
måste tas snabba beslut för att kunna hänga med och konkurrera, kommer en oflexibel 
och trög organisation ohjälpligt efter. Det finns även en ovilja hos medarbetarna att göra 
mer än vad som precis krävs. 

Frustrationer och problem uppstår då det i slutet av ett projekt kommer många sena 
konstruktionsändringar från Teknisk utveckling. Detta medför att artiklarna ges nya 
artikelnummer som skall behandlas genom hela processkedjan. Sena ändringar är en 
stor bov i dramat vad gäller stress och krångel. 

Idag är arbetsbördan stor, det saknas ett tvärfunktionellt arbetssätt vilket leder till 
missnöje, frustration och stress. 
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7.2 GM PMI 
Inom GM finns det en metod som man arbetar efter vid processkartläggning. Metodens 
namn är GM PMI, vilket är en förkortning av General Motors Process Modelling 
Integration. Modellen har utformats för att förse GM med en gemensam metod för 
dokumentation, förbättringar och integration av verksamhetsprocesser. (Se bilaga E) 

7.2.1 Fördelar med metoden 

Enligt GM PMI finns det flertalet fördelar varför dokumentationen skall utföras i detta 
format. Dessa fördelar är 

• Gemensam dokumentation med hela GM 

• Processen blir synlig och enkel att arbeta med. 

• Ett användbart verktyg för att enklare bekräfta rekommenderade regler och 
ansvarstagande för befintlig/reviderad process. Genom kartläggning synliggörs 
processen och blir på så sätt en bra grund för fortsatt förändringsarbete. 

• Att lättare kunna identifiera integrationspunkter med andra processers 
funktionella områden. 

• Ett analysverktyg för fortsatt förbättring av processen då en djupare studie av 
aktiviteter kan göras. 

• Att bättre förstå potentialen av och systemets behov. 

• Ett underlag för vidare konkurrensjämförelse, så kallad ”benchmarking” 

 

Metoden GM PMI var den som fanns till hands men uppfyllde även behovet av en 
gemensam dokumentation inom GM. Eftersom integreringen med GM fortskrider var 
det viktigt att kunna visa välvilja gentemot detta. Metoden visade sig vara både trevlig 
och lätt att arbeta med, och precis som i de nämnda fördelarna blir processen synlig och 
på så vis lätt att förstå och att använda till framtida förbättringsarbete eller 
”benchmarking”. 

7.2.2 Metodens arbetsgång/steg 

Metoden har åtta steg att arbeta efter. Se figur 6. De första fyra stegen används för 
dokumentation av den befintliga processen. I steg fem är processen identifierad och en 
analys kan göras för att kunna besluta vilka förändringar som bör göras för att förbättra 
processen.  När dessa förbättringar och arbetet med att implementera dem är bekräftade 
kan dessa förändringar implementeras med hjälp av steg sex. Steg sju och åtta beskriver 
hur man går tillväga i en fortsatt förbättring av processen. 
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Utgångspunkten vid namngivningen av processen, steg 1, var att försöka spegla hur 
värde skapas i den. Namnet skulle eftersträva att tala om syftet med processen och bestå 
av både verb och substantiv. Reservdelsprocessen blev således ”Processen att 
tillhandahålla reservdelar”. Processens ägare är Chief After Sales Brand Management. 

 Det andra steget går ut på att definiera processens gränser, det vill säga processens start 
och slutpunkt. I den inledande projektbeskrivningen angavs dessa punkter: ”från 
projektstart VPI (Vehicle Program Initiation) till artikelförvaring i lagret i Nyköping”. 
Tolkning av slutpunkten gjordes som att alla reservdelar fanns i lager då bilen började 
säljas. 

Denna beskrivning av slutpunkten fick dock nyanseras något då verkligheten såg lite 
annorlunda ut. Utvecklingsprocessen slutar sex månader efter SOS då det skall finnas 
97 % tillgänglighet av reservdelar i lager. Tillgången på reservdelar skall 
fortsättningsvis åtminstånde hållas på denna nivå många år framåt, så i den bemärkelsen 
tar inte processen slut. Skälet till med processens existens är att det finns behov av 
reservdelar och tillbehör. Processens kunder är detaljhandel och importörer. 

 

 

Figur 6. Arbetsgång vid användning av GM PMI 
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I det tredje steget ska processflödet dokumenteras. Nu gällde det att bortse från de 
existerande funktionerna och fokusera på vad som faktiskt gjordes i processen. En 
utgångspunkt var att det skulle gå att sätta ordet ”att” framför aktiviteterna, för att 
lättare förstå dessa. Det var i det här skedet som bearbetning gjordes av insamlat 
material från intervjuerna. En gallring gjordes där endast aktiviteter som tillförde värde 
till vår process togs med. Detta för att förenkla processen och på så vis göra den 
tydligare. 

7.2.3 Nyckeltal 

För att fastställa om en process möter kundernas behov bör man mäta resultatet på 
själva processen. Vi kan kalla det nyckeltal eller mätetal eftersom det är de som styr 
hela processer. Det är viktigt att veta varför en process bör mätas. Det logiska som visas 
i bilden nedan är svårt att motbevisa. Se figur 7. 

 

 

Figur 7 Varför en process bör mätas 

 

När processen mäts tittar man i huvudsak på tre områden. Se figur 8. Det första är hur 
väl processen kvalitetsmässigt möter kundernas behov och förväntningar dvs. vilken 
servicegrad som krävs av processen. Man tittar även på produktiviteten av processen, 
dvs. vilka resurser som krävs för att processen skall bli så effektiv som möjligt. Det 
tredje är hur flexibel processen är för att kunna hantera kundernas framtida 
förväntningar och krav.  
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Steg fyra, då nyckeltal för processen ska tas fram, tedde sig länge ytterst svårt. Fanns 
verkligen tillräcklig kunskap för att kunna genomföra detta steg? Ett dokument 
innehållande en liknande process inom GM fick utgöra ett stöd. Mätetalen i GM: s 
process visade sig vara väl applicerbara på Reservdelsprocessen inom Saab Automobile 
AB vilket senare även kunde fastslås av processägaren. 

Efter dessa fyra steg är processen identifierad och kartlagd. Nu är det dags att göra en 
analys av den för att kunna ge förslag på hur processen skall kunna förbättras. Det är nu 
processens svagheter och förbättringsmöjligheter framkommer.  

 

 

 

Figur 8. Mätområden 
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8 Resultat 
Med informationsinsamling, till största delen med hjälp av litteraturstudier och 
intervjuer, och en kartläggningsmetod från GM, har en processkarta arbetats fram. 
Denna karta beskriver hur ”Processen att tillhandahålla reservdelar” fungerar i dag. Den 
visar också att processen är sekventiell och därmed funktionsorienterad. (Se bilaga F) 

 

9 Slutsatser 
I detta avsnitt görs en bedömning av resultatet av arbetet. Förslag till förbättringar av 
processen ges liksom förslag till fortsatt arbete med att kartlägga ”Processen att 
tillhandahålla reservdelar”. Det finns även ett stycke med egna reflektioner. 

9.1 Analys av resultat 
Den framarbetade kartan över ”Processen att tillhandahålla reservdelar”, visar att det 
mesta arbetet sker i sekvenser efter varandra. En sådan organisation förefaller vara 
väldigt känslig för störningar, då köbildning kan uppstå och arbete hopa sig. Detta om 
föregående funktion inte hinner med sina arbetsuppgifter eller inte blir klara i tid.  

9.1.1 Fördelar med processkartan 

Processkartläggningen har gjorts på svenska, vilket underlättar förståelsen av 
processkartan. I alla fall för de svensktalande medarbetarna, vilket borde vara de flesta 
inom Reservdelsprocessen. För författarna själva har det också underlättat även om det 
stundtals varit svårt att översätta från engelska. Vissa beteckningar har helt enkelt inte 
kunnat översättas utan fått stå kvar på engelska. 
 
Processkartläggningsmodellen som använts håller gemensam GM standard, vilket är 
betydelsefullt för kartans eventuella framtid, eftersom Saab Automobile AB håller på att 
integreras i GME.  
 
Processkartan är en förenklad bild av verkligheten, men det gör den lätt att förstå och att 
arbeta med. Den utgör en klargörande grund att ta fasta på vid fortsatt 
utvecklingsarbete. Dess förtydligande utseende, med de olika funktionerna i följd, ger 
lätt upphov till tankar runt förbättringar och processorientering. Detta är positivt ty det 
är ändå så att syftet med en kartläggning är att ett förbättringsarbete skall kunna 
genomföras. 
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Kartan som arbetats fram fokuserar mer på processen och vad som händer i den, än på 
de olika funktionerna. Möda har även lagts på att få processens olika aktiviteter tydliga, 
då detta förenklar förståelsen för hela processen och fokuserar på värdeskapande  
(se 3.4.3). 

9.1.2 Nackdelar med processkartan 

Eftersom arbetet utförts på svenska, blir förståelsen av kartan obefintlig för en 
engelsktalande medarbetare. En nackdel till torde vara att man inom Saab Automobile 
AB men även inom GM har engelska som koncernspråk. 
 
Processkartan är kanske förenklad lite väl mycket. Flera avdelningar har skalats bort  
(se Avgränsningar 1.6) och de arbetsuppgifter som tagits med är endast de som tillfört 
något direkt värde för processen. Eftersom val gjorts att endast titta på nybilsutveckling 
finns det en hel del arbetsuppgifter som bortsetts ifrån. Hade allt tagits med i 
kartläggningen hade en mer verklighetstrogen karta vuxit fram. 
 
Då arbetet utförts av utifrån kommande kartläggare kan det förekomma felaktigheter i 
kartan respektive rapporten. Missuppfattningar kan lätt uppstå, felaktiga tolkningar eller 
annat som blir fel, kan uppkomma. 
 
Det gäller att se till att inte processkartan blir liggandes någonstans och glöms bort. 
Eftersom kartläggningen inte är fullständig i djupled av processen, kan risk föreligga för 
detta.   

9.2 Förslag till förbättringar 
Det finns några spelregler i ”Processen att tillhandahålla reservdelar” att hålla sig till. 
GME styr hur organisationen ser ut, budget, personaltillgång och datasystem. Företaget 
Saab Automobile AB har utsatts för stora organisationsförändringar det senaste året. 
Detta har inneburit personalneddragningar, omflyttningar och besparingar. Saab skall 
integreras med GME och bli ett vinstgivande företag. Fortfarande i skrivandes stund 
sker det nästan dagligen förändringar, vilket gör att det inte råder någon direkt arbetsro 
på företaget. Problemen inom Reservdelsprocessen har man dock dragits med i många 
år. 

En ny spelregel har tillkommit. Teknisk utveckling kommer inte längre att göra några 
förslag på artikelnedbrytning, som beredningen kan arbeta vidare på, då man i 
produktionen numera endast monterar ihop stora moduler. 

Vad kan man då göra för att förbättra Reservdelsprocessen med dessa regler i åtanke? 

Ett önskemål som framkommit under intervjuer med flera styrgruppsmedlemmar, är att 
vara med och arbeta tidigare i processen. Idag finns man med redan vid den första 
kontakten med leverantören. Inte personligen men genom den tekniska 
kravspecifikationen (SOR) som skickas med som bilaga i offerten RFQ. En stor brist 
idag är att inte SOR-dokumentet följs upp.  
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Det saknas någon som ser till att Eftermarknads krav följs. En konsekvens av detta blir 
att arbete som leverantören, specialist på sitt område, gott och väl kunde hjälpa Saab 
med, istället görs av reservdelsberedarna. Arbetet hopar sig i slutet av processen. Det 
har även framkommit att SOR-dokumentet inte tillräckligt tydligt pekar på vad 
Eftermarknad ställer för krav.  

Ett annat önskemål som framkommit är att för Eftermarknads del ha något slags 
förkontrakt att stödja sig på. Det kan förekomma meningsskiljaktigheter internt hos 
leverantören eller mellan Eftermarknad och leverantören. 

Förslag på förbättringar är följande: 

• Varje avdelning förtydligar sina krav i SOR-dokumentet 

• Beredning, Inköp och Materialplanering arbetar tidigare i processen inom 
respektive område. Sitter med på möten, håller kontakt med leverantören och 
följer upp att kraven efterlevs. 

• Inköp ser till att få ett förkontrakt påskrivet 

Dessa förbättringar skulle jämna ut arbetsbelastningen över tiden, främja ett 
tvärfunktionellt arbete samt ge utvecklingsprocessen av reservdelar en stabil grund att 
utgå ifrån. 

För att en process skall fungera krävs att de som arbetar i processen samarbetar med 
varandra. Tillsammans får man skapa förutsättningar för att ett gott samarbete kan 
fungera. Samarbete betyder att man gör något ihop för att uppnå ett mål, detta ger sig 
inte självt. Det krävs en stark ledning för att lotsa medarbetarna ur de låsta positioner 
som finns idag. Med stark vilja och outtömlig entusiasm och stor människokännedom 
kan detta lyckas. 

9.3 Egna reflektioner 
En processkartläggning brukar oftast genomföras av kartläggningsteam från själva 
företaget. De människor som deltar i detta arbete har då en naturlig kunskap om det 
egna arbetsområdet och förhoppningsvis även en god bild om processens och 
organisationens helhet. 

I motsats till detta har man på Saab givit uppgiften till utomstående, att under en 
begränsad period göra en processkartläggning över ett flöde och en organisation. Att 
försöka förstå och sätta sig in i alla turer, arbetssätt och organisationsstrukturer har tagit 
lång tid och mycket kraft. Författarna har heller aldrig arbetat med processer eller med 
kartläggningsarbete tidigare. Detta har försvårat och krånglat till arbetet. Det är klart att 
ett kartläggningsarbete som drivs av en person van vid metodiken, går snabbare och 
utan onödiga misstag och fel, som fördröjer, krånglar till och missleder arbetet. 
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Å andra sidan är det lätt att bli för subjektiv och hemmablind om man sitter mitt i 
organisationen själv. Kanske tar man även alltför stor hänsyn till varandra för att man ej 
vill stöta sig med folk där man kommer att fortsätta att arbeta. En frisk fläkt utifrån som 
talar om hur det faktiskt ligger till på arbetsplatsen, eller rent av bekräftar det man 
misstänkte, kanske är att föredra. Det kan ju även vara så att kartläggningsarbetet inte 
hinns med av ordinarie personal och då passar bättre att läggas ut på entreprenad. 

Om kartläggningsarbetet skall leda till förändringar av arbetet, bör företagsledningen 
vara initiativtagare till kartläggningen för att visa på handlingskraft och intresse. Om 
cheferna är engagerade är det lättare att implementera idéer och intresse hos 
medarbetarna. Det är även viktigt att alla som berörs av ett förändringsarbete får 
fortlöpande information vad som händer och utbildning av förståelsen av hela 
processen. Helhetssynen över organisationen och dess processer och arbetssätt är 
viktiga för förståelsen av betydelsen av det egna arbetet, och för att nå ett kundfokuserat 
synsätt. 

I förändringsarbete är det även viktigt att förstå och ta hänsyn till olika personers 
förhållningssätt till förändringar. En organisationsförändring är kanske lätt att göra på 
pappret, men det är förvisso människor det handlar om. Ett förändringsarbete tar sin tid, 
och det måste det få göra. Olika personer reagerar olika på förändringar. Det finns de 
som jublar och genast sätter igång, medan andra tar det betydligt lugnare i avvaktan på 
direktiv och hur det känns. En grupp människor sätter sig alltid på tvären, drar i 
nödbromsen eller nonchalerar allt nytt. Kunskap om detta gör att förändringen ska 
planeras ordentligt, implementeras på ett sätt så att medarbetarna känner tillit och 
förståelse för det som skall komma och varför man gör förändringen, samt att själva 
förändringsarbetet skall styras med entusiasm, intresse och fast hand från cheferna. 

9.4 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Arbetet med att kartlägga ”Processen att tillhandahålla reservdelar” kan göras på ett 
betydligt mer djupgående plan. Som nämndes redan under rubriken Avgränsningar har 
den utsatta tiden på tio veckor utgjort ett hinder för att kunna göra en djupdykning 
möjlig. Det finns således en hel del fortsatt bra material att arbeta med i metoden GM 
PMI. Processen kan givetvis splittras upp i alltmer finfördelade förgreningar där fler 
ingående avdelningar tas med. För att få ett riktigt bra flöde genom processen är det 
möjligt att ta sig ner till arbetsuppgiftsnivå för att där optimera verksamheten. 

En annan god idé om fortsatt arbete vore att undersöka hur ”Processen att tillhandahålla 
reservdelar” ser ut på andra företag. Kanske kunde reservdelsprocessen hos det andra 
stora bilmärket i vår region, Volvo, utgöra ett intressant studieobjekt. Detta för att 
inhämta tips, idéer och mer kunskap för att kunna göra en så bra reservdelsprocess som 
möjligt.  
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Benchmarking enligt Ottosson, Dynamisk produktutveckling (1999, kap 7) kan 
beskrivas som ett tillvägagångssätt för att utbyta erfarenheter med andra företag. Syftet 
med benchmarking är främst att få en bra start i den egna verksamheten. Benchmarking 
går inte ut på att kopiera andra företagslösningar, utan att få inspiration och idéer till 
nytänkande. Det är viktigt att inte starta benchmarking före det att man gör egna 
kreativa insatser, därför att man lätt blockerar sin egen möjlighet att kreera unika 
lösningar. Därmed fördröjer man det totala arbetet att komma fram till unika och bra 
lösningar. Lika viktigt är det att man inte väntar för länge då man lätt kan fastna i sina 
egna lösningar och inte uppskatta andras lösningar. 
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B Utdrag ur SOR, teknisk kravspecifikation 
3.3 Leverantören skall sörja för åtminstånde: 

• Designrelaterad information innefattande geometrisk beskrivning och 
materialegenskaper på detaljer och sammanställningar. 

• Hård- och mjukvaruspecifikationer, inkluderat diagnos kalibrering  
• Kalibreringslista  
• Programmeringsinstruktioner  
• Ritningar och matematisk data enligt GM standard 
• Produktionssammanställningsritningar (PADS) 
• Samarbeta med Service Eng. (SE) och Service Parts Eng. (SPE) med avseende 

på service på artiklar, paket och byten. 
• Hur komponenter och delkomponenter monteras ihop 
• Satellitservice 
På begäran, bistå utvecklingen av GM levererbarhet och sörja för åtminstånde: 

• Ägarmanualen 
• Service manual inkl. Diagnos 
• Utbildning 
• Service information ex. TN 
• Kampanjer 
• Servicenedbrytning och frisläpp 
• Reservdelskatalog (EPS) 

Specifikation, information, instruktioner och eller kalibrering skall i möjligaste 
mån förses i Microsoft Word som standard.  Detsamma gäller språket som skall 
vara på engelska om inget annat sägs i Appendix J i SOR. Bilder skall i möjligast 
mån förses i formatet jpg. Eller annat liknande elektroniskt format. Leverantören 
skall leverera enligt den tidplan som är lagd. 
 
3.4.2 Leverantören skall stå för leverans enligt paragraf 3.3 för att bistå 
utvecklingen av tillbehörskatalogen, inkluderat, åtminstånde: 
Design relaterad information 
Hård- och mjukvaruspecifikation 
Ritningar och matematisk data, enligt GM standard. 
Sammanställningsritningar (produktion) 
Förfrågningar, konsultation 

• Komplett lista av leverantörsartiklar avseende fordonsservice med passande 
beskrivningar och bilder 

• Leverantören skall samarbeta med (GM Service & Parts Engineering 
Personnel) för framtagning och frisläppning av äldre detaljer och 
ersättningsdetaljer och att leda processer mot en integration av GM:s system. 

• Alla funktionella detaljer skall få GM artikelnummer, vilka skall frisläppas 
konsekvent med samma krav som för serieproducerade artiklar. 
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C Projektbeskrivning 
Arbetets titel 
Reservdelsprocessen Saab Automobile AB 
Kartläggning och förslag till förbättringar. 
Projekttyp 
Examensarbete C-nivå 10 poäng 
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Handledare 
HTU, Monica Isberg, monica.isberg@htu.se 
SAAB, Hans Nilsson 
SAAB, Bo Axelsson 
 
Problembeskrivning 
Reservdelsprocessen inom Saab består av ett antal steg där många funktioner är 
inblandade. Processen börjar vid start av nybilsprojekt och slutar när reservdelar finns i 
lager. Inom processen är arbetsbelastningen ojämnt fördelad. Likaså saknar processen 
ett tvärfunktionellt arbetssätt vilket resulterar i oklara prioriteringar och suboptimering 
av tillgängliga resurser. Kartläggning av de olika stegen skall göras samt att föreslå 
förändringar till förbättring för att säkerställa processen utifrån tid, kostnad och 
kvalitetsmål. 
Mål 
Att arbeta fram en processbeskrivning över reservdelsprocessen. Ge förslag till 
förbättringar samt arbetsunderlag till fortsatt förändringsarbete. 
Avgränsningar 
Endast titta på nybilsprojekt i processen från projektstart VPI (Vehicle Program 
Initiation) till artikelförvaring i lagret i Nyköping. 
 
Tillvägagånssätt 
Litteraturstudier och intervjuer. 
Resurser 
Tillhandahålls av Saab. 
 
Tidplan 
Start 19 januari t.o.m. 26 mars, 2004 
 
Kontakter med examinator 
Veckovis rapportering via e-post till handledare på HTU, Saab samt styrgruppen på 
avdelningen. 
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E Kartläggningsmetod inom General Motors, GM PMI 
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F Processkarta över Reservdelsprocessen 
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