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Sammanfattning 
I Sverige påverkar industrin miljön och människor varje dag. I samhället idag finns 
det aktiviteter och händelser som påverkar varandra och alla människor. Kraven och 
förväntningar ökar på organisationer genom att de ska kunna bidra till ett hållbart 
samhälle med väl fungerande verksamheter och affärsmodeller. 
 
I en effektiv produktion bör störningar och variation hanteras på bästa sätt för att 
kunna säkerställa kvaliteten. I dagsläget är det mycket störningar i ingående 
materialflödet hos fallföretaget. 
 
Målet med studien är att ge förutsättningar för fallföretaget att reducera antalet 
störningar i materialflödet och eliminera det omarbete som det medför. 
 
Syftet med studien är att ta fram ett åtgärdsförslag om effektiv hantering av 
information kan leda till minskade störningar i materialflödet och minska nuvarande 
kostnader i form av omarbete. 
 
Studiens angreppssätt kommer att likna det abduktiva och forskningsmetoden i denna 
studie kommer att vara kvalitativ. Den metod som har används för insamling av data 
är intervjuer, observationer och mätningar av primär- och sekundärdata. 
 
Information kan definieras som en produkt av kommunikation. Kommunikation är en 
vital del av organisationen och den berör alla genom hela organisationen samt dess 
kunder och övriga omvärlden. Informationskvalitet innebär att informationen är 
tillräcklig och tillgänglig inför vissa beslut och hur de uppfyller de ställda kraven 
som ger förutsättningar till det bäst tänkbara beslutsfattande. 
 
Fallföretaget använder sig av ett helautomatiserat höglager med tillhörande 
conveyorsystem för hantering av pall. Om en pall avviker från godkänt format eller 
skannade data är felaktig, transporteras pallen till en rejektbana för korrigering, den 
blir då så kallad rejektpall. De vanligaste rejektorsakerna är etikett- och längdfel.  
 
Det som framkommit i fallstudien är att genom att inte ha effektiv hantering av 
kvalitativ information kan materialflödet definitivt påverkas i form av störningar. 
Dessa störningar har i sig gett upphov till slöserier. Kortsiktiga och långsiktiga 
lösningsförslag har tagits fram för att eliminera dessa slöserier.  
 
Liknande brister angående kvalitativ och strukturerad informationshantering som har 
visats sig finnas inom fallstudiens angripsområde kan finnas på fler ställen på 
fallföretaget men också hos många andra företag. 
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Summary 
 

In Sweden, the industry affects the environment and people every day. In today's 
society there are activities and events that affect each other and all people. 
Requirements and expectations increase in organizations by contributing to a 
sustainable society with well-functioning businesses and business models. 
 
In efficient production, interference and variation should be handled in the best way 
to ensure quality. At present, there is a lot of disturbance in the material flow of the 
case company. 
 
The objective of the study is to allow the case company the conditions to reduce the 
number of interferences in the material flow and eliminate the rework that it entails. 
 
The purpose of the study is to develop an action proposal for effective information 
management, which can lead to reducing the interference in the flow of material and 
reduce the cost caused by rework 

 
The approach of the study will resemble the abductive and the research method will 
be qualitative. The method used for data collection are interviews, observations and 
measurements in both primary and secondary data. 
 
Information can be defined as a product of communication. Communication is a vital 
part of the organization and it affects everyone throughout the organization as well as 
its customers and the rest of the world. Information quality means that the 
information is sufficient and accessible to certain decisions and how they meet the 
required requirements that make the best possible decision making possible. 
 
The case company uses a fully automated high storage and associated pallet handling 
conveyor systems. If a pallet deviates from the approved format or scanned data is 
incorrect, the pallet is transported to a side track for correction, which will then 
become a so-called reject pallet. The most common rejects are label and length. 
 
The case study reveals that by not having effective management of qualitative 
information, material flow can definitely be affected by disturbances. These 
disturbances have in themselves caused waste in terms of rework. Short-term and 
long-term solutions have been developed to give the basis for eliminate these wastes. 
 
Similar shortcomings regarding qualitative and structured information management 
that have been found within the area of the case study might be found in more places 
at the case company, but also in many other companies.  
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Abstract 
I Sverige påverkar industrin miljön och människor varje dag. I samhället idag finns 
det aktiviteter och händelser som påverkar varandra och alla människor. Kraven och 
förväntningar ökar på organisationer genom att de ska kunna bidra till ett hållbart 
samhälle med väl fungerande verksamheter och affärsmodeller. Kommunikation är 
en vital del av organisationen och den berör alla genom hela organisationen. 
Informationskvalitet och informationshantering ska uppfylla vissa krav då de ger 
förutsättningar till det bäst tänkbara beslutsfattande. Syftet med studien är att ta fram 
åtgärdsförslag om effektiv hantering av information kan leda till minskade störningar 
i materialflödet och minska nuvarande kostnader i form av omarbete. 
 
Nyckelord: Kommunikation, Organisation, Information, Informationshantering, 
Informationskvalitet, Scania Production System, Störningar, Rejekt 
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1. Introduktion  
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet. Det kommer även 
introduceras en problemformulering, mål och syfte som studien bygger på samt 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige påverkar industrin miljön och människor varje dag. Industrin i Sverige stod 
för 38 procent av den totala energiförbrukningen under år 2016 (Energimyndigheten 
2016). I dag står även tillverkningsindustrin för 17 procent av Sveriges BNP och är 
en stor ekonomisk bidragande faktor till det svenska samhället (SCB 2017). 
 
I samhället idag finns det aktiviteter och händelser som påverkar varandra och alla 
människor. Kraven och förväntningar ökar på organisationer genom att de ska kunna 
bidra till ett hållbart samhälle med väl fungerande verksamheter och affärsmodeller. 
Detta gäller för företag, kommuner, ideella organisationer eller sociala entreprenörer 
(Jannesson 2016). Jannesson (2017) säger även i en intervju att “I grunden handlar 
det om att medverka till en socialt hållbar värld. Det går att bygga affärsnytta och 
samtidigt bidra till att minska samhällsproblem och därmed göra gott för andra 
intressenter” (Pravitz 2017).  
 
I dagens industri blir det allt viktigare med hållbar utveckling av den ekonomiska, 
sociala och ekologi aspekten. Ekonomisk hållbar utveckling präglas av industriell 
ekonomi (engineering economy) där kronor och öre kan spela stor roll i de beslut 
som en ingenjör tar eller rekommenderar en verksamhet för att arbeta sig mot en 
lönsam position i en hög konkurrenskraftig marknad. I dessa beslut avvägs olika 
typer av kostnader och prestationer (responstid, säkerhet, vikt, reliabilitet etc.) som 
uppstår av den föreslagna designen eller problemlösningen. Syftet med industriell 
ekonomi är att balansera dessa avvägningar på det mest ekonomiska sättet över tid 
(Sullivan, Wicks & Koellling 2012). Kunder idag är mer medvetna än någonsin, 
information är lättillgängligt vilket leder till att efterfrågan och press på miljövänliga 
produkter och tjänster ökar. Miljöpåverkan är en av logistiksystemets största mätetal 
och mål, men hamnar ofta i avvägningar mellan traditionella finansiella mål och 
miljömål. Ett exempel kan vara snabba frekventa transporter som kan leda till lägre 
kostnader, lägre bundet kapital och bättre leveransservice samtidigt involverar mer 
transportarbete, mer frekventa transporter och betyder lägre fyllnadsgrad samt mer 
utsläpp per artikel i transport (Jonsson 2008). 
 
Logistiken i en tillverkningsindustri har en stor betydelse för att allt ska fungera inom 
organisationen. Martin Christopher (2010) definierar “logistik som planering, 
organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet och syftar till att 
tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål”. Logistik består 
inte endast av hantering av materialflöden utan också flödet av information genom 
hela organisationen och dess utomstående parter såsom kund och leverantör (Jonsson 
& Mattsson 2016). Automationsgraden ökar markant i tillverkningsindustrin då det 
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kan minska ledtider, personalkostnader och öka lönsamheten och konkurrenskraften. 
Logistiken är minst lika aktuell inom detta område då den har automatiserats sedan 
1950-talet inom transportering, hantering, förvaring och paketering (Echelmeyer, 
Kirchheim & Wellbrock 2008).  
 
Svenska industriföretag är i direkt kontakt med omvärlden och den globala 
marknaden och måste sträva efter att vara konkurrenskraftiga för att fortsätta vara 
attraktiva. Det gäller att uppfylla kundens behov och önskemål och det är här 
informationsflödet tar en allt större roll. Det är viktigt att kunden verkligen får det 
som den önskar för det gör att kunden fortsätter vara trogen till företaget (Jonsson & 
Mattsson 2016). Företags konkurrensförmåga påverkas inte bara av fysiskt 
konkurrenskraftiga produkter, speciellt inte om det är insatsvaror där andra 
industriföretag är kunden. Det är mer väsentligt att kunna leverera värde och 
lösningar än fysiska produkter som service innan, under och efter leverans. Under 
senare år har en ny form av logistikfokus utvecklats och kan på ett övergripande plan 
beskrivas i följande punkter: 
● Från “skära ner kostnader” till “generera intäkter” 
● Från “optimera egen verksamhet” till “tredjepartsintegration” 
● Från “tillfredsställa kunden” till “framgångsrikt partnerskap” 
● Från “produktcentrerade företag” till “kundcentrerade företag” 
● Från “fokus på materialflöden” till “fokus på informations- och materialflöden” 

 
Med utgångspunkt utifrån dessa perspektiv kan nya konkurrenskraftiga lösningar i 
styrning av logistik sökas (Mattsson 2012). 
 
Information- och materialflödesintegration är viktigt för samordning av logistik, 
vilket har betydande effekt på prestationen. Att samordna ett logistikflöde är en svår 
utmaning som involverar många delar av management i form av informationsutbyten 
som stödjer logistiska aktiviteter vilket berör det fysiska materialflödet mellan två 
parter. Informationsteknologins (IT) kapacitet och informationsdelning har relativt 
lika effekt på samordning av logistik vilket visar på att de är av lika signifikans. 
Sådana komplexa problem kan endast hanteras där det finns ett långsiktigt 
förhållande i leverantörskedjan (Prajogo & Olhager 2011). 
 
Tillgång till kvalitativ information är en förutsättning för effektiv verksamhet och ett 
måste för att parterna i leverantörskedjan skall kunna utnyttja sina resurser på ett 
optimalt sätt. Informationsflöden i sig är inte direkt värdeskapande men indirekt står 
de för stora avgörande värden. I merparten av leverantörskedjor finns det stora 
informationsgap, det vill säga kunden har tillgång till information som inte 
leverantören har och omvänt. Dessa informationsgap ger upphov till osäkerheter och 
försämrar resursutnyttjande och leveransförmåga. Detta förhållande visar på 
informationsflödets stora betydelse. Effektiva informationsutbyten mellan kunder 
och leverantörer i försörjningskedjan är en förutsättning för att samverkan och 
integration skall uppnås. Det blir därmed avgörande för att åstadkomma en effektiv 
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och konkurrenskraftig verksamhet med effektiva materialflöden i leverantörskedjan 
(Mattsson 2012). 
 

1.2 Problemformulering 
 

I en effektiv produktion bör störningar och variation hanteras på bästa sätt för att 
kunna säkerställa kvaliteten. Det är viktigt att företag kontinuerligt arbetar med 
ständiga förbättringar för att upprätthålla de krav och mål som är satta (Bergman 
2012). 
 
I dagsläget är det mycket störningar i ingående materialflödet hos fallföretaget. Det 
ingående materialflöde är helautomatiserat. De pallar som kommer från leverantör 
lastas av och registreras in i systemet för att sedan lastas på en helautomatisk 
inmatningsbana till ett höglager. I dagsläget hanteras ungefär 9000 transporter av pall 
in och ut i höglagret varje vecka. På grund av bristande kvalitet godkänns inte pall i 
kvalitetskontrollen vilket i sin tur genererar störning i flödet.  
 
Normalläget har tidigare varit genomsnitt 30 % kvalitetsavvikelser, enligt data från 
2016. Från och med slutet av 2016 började fallföretaget dubbelköra två hyttprogram i 
produktionen och då eskalerade kvalitetsavvikelserna upp till 77 %. Det har även 
förekommit upp till 100 % kvalitetsavvikelser på pall under en hel arbetsdag säger 
logistikansvarig för ingående material. Beslut togs om att sätta in extra personal för 
att få situationen mer kontrollerad. Störningar mynnar ut i omarbete för att åtgärda 
pall till rätt kvalitet. Resurserna för omarbetet innefattar två heltidsanställningar per 
skift, tvåskift, ett nytillsatt nattskift samt ett helgskift. Direkt effekt av extrainsatt 
personal gjorde att avvikelserna minskade ner till 46 %. Åtgärdad pall återgår till 
flödet för att återigen gå igenom kvalitetskontrollen då pallen ska ha uppfyllt 
kvalitetskraven. Det förekommer dock att de åtgärdade pallarna fortfarande inte 
uppfyller kravet för definierad kvalitet vilket innebär att processen återupprepas. 
Åtgärdad pall får företräde in i ordinarie flöde vilket gör att det pall som är på väg in 
får vänta. Vid rätt kvalitet går pall efter kvalitetskontrollen in i höglagret. Omarbeten 
kostar både tid och pengar men det får inte bort grundorsaken till problemet utan är 
mer en nödlösning för att hålla ner andel störningar.      

 
- Hur kan strukturerad informationskvalitet påverka ett materialflöde och vad kan 

de ekonomiska påföljderna bli? 

1.3 Mål och syfte 

Målet med studien är att ge förutsättningar för fallföretaget att reducera antalet 
störningar i materialflödet och eliminera det omarbete som det medför. 
 
Syftet med studien är att ta fram åtgärdsförslag om effektiv hantering av information 
kan leda till minskade störningar i materialflödet och minska nuvarande kostnader i 
form av omarbete. 
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1.4 Avgränsningar 

Fallstudien kommer att avgränsas till hantering av den information som berör 
definierad kvalitet på ingående pall till fallföretagets höglager samt framställa ett 
förbättringsförslag. Fokus kommer att ligga både internt på fallföretaget och externt 
mot leverantör för att identifiera det mest frekventa orsakerna till störning. Eventuell 
implementering ligger i företagets befogande. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer relevant teori inom området metod att redogöras samt den 
metod som användes under utförandet av examensarbetet. 

2.1 Vald metod  
 
Figur 1 nedan sammanfattar vald metod som studien utgått ifrån. 
 

 
Figur 1 - vald metodologi 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Forskarens arbete består av att relatera teorier med verkligheten, hur man ska relatera 
dessa två är ett av de mest centrala problemen inom vetenskapligt arbete. Det finns 
tre teorier som anger alternativa sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera 
teori och empiri. Dessa tre är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson 
2008). 
 
Ett deduktivt angreppssätt, objektiv verklighetsuppfattning, innebär att forskning går 
från teori till empiri vilket innebär en positivistisk kunskapssyn. Forskaren bygger 
upp en teori eller modell baserat på litteraturstudier vars syfte är att beskriva hur en 
företeelse fungerar i verkligheten. En teori eller en modell kan omfatta kausala 
hypoteser/modeller som uttrycks i text, scheman och bilder. För att den teoretiska 
modellen skall kunna jämföras med den empiriska verkligheten måste de variabler 
som ska ingå i modellen fastställas och hur dessa skall mätas. Detta ligger sedan till 
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grund för val av datainsamlingsmetod samtidigt som undersökningsläget, modellen 
och mätningar bestämmer vilka statistiska analysmetoder som kan tillämpas 
(Johansson Lindfors 1993). Det deduktiva angreppssättet har en subkategori, 
hypotetisk deduktiv metod, som kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 
teorier kan forskaren dra slutsatser om enskilda företeelser. Ur teorin härleds sedan 
hypoteser som prövas empiriskt i det enskilda fallet (Patel & Davidsson 2008). Det är 
vanligt att det deduktiva angreppssättet får kritik i linje med att det ligger en fara i att 
den befintliga teori forskaren utgår ifrån kommer att rikta och påverka forskaren på 
så vis att den inte möjligen ser alla möjligheter och eventuellt inte upptäcker nya rön 
(Patel & Davidsson 2008). 

Ett induktivt angreppssätt, subjektiv verklighetsuppfattning, är motsatsen till 
deduktivt. De vill säga att forskningen går från empiri till teori, hermeneutikens 
kunskapssyn (Johansson Lindfors 1993). Istället skapas en hypotes eller en teori med 
utgångspunkt i den empiri som samlats in (Björklund & Paulsson 2003). De vill säga 
att forskaren alltså ska upptäcka något som den ska försöka formulera som en mer 
generell teori. Kritik som riktas mot det induktiva angreppssättet är att det är svårt att 
veta hur generell teorin är då den baseras på ett empiriskt underlag till en specifik 
situation, tid eller grupp. Även det induktiva forskarna har föreställningar och egna 
idéer som kommer att färga det teorier som produceras (Patel & Davidsson 2008). 
 
Abduktion är en kombination av de tidigare nämnda och kan innebära att utifrån ett 
specifikt fall formuleras en hypotes eller en teori, induktivt. I nästa steg testas dessa 
hypoteser eller teorier på nya fall, deduktivt. Utifrån vad forskaren nu vet kan 
hypoteserna och teorierna utvecklas och bli mer generella. Fördelen med att arbeta 
abduktivt är att forskaren inte strikt låser sig fast i ett av angreppssätten. Risken med 
det abduktiva angreppssättet är som i det tidigare nämnda att ingen forskare startar 
förutsättningslöst. Vilket menas med att det alltid finns en risk när forskaren väljer 
studieobjekt att valet görs omedvetet utifrån tidigare erfarenheter och dessutom 
formulerar hypoteser eller teorier som utesluter alternativa tolkningar. Om forskaren 
inte har förmågan att se tillräckligt vidsynt på problemet finns risken att hypotesen 
eller teorin verifieras redan i abduktionens deduktiva fas (Patel & Davidsson 2008). 
 
Val av angreppssätt: 
Studiens angreppssätt kommer att likna det abduktiva. Först kommer observationer 
och intervjuer ske för att förstå problemet och avgränsa arbetet. Därefter kommer det 
ske en litteratursökning kring det ämnen som kom att beröra problemet. Utifrån den 
verklighet som dokumenterats i fallstudien kommer det ske jämförelser med vald 
teori för att analysera och härleda förbättringsförslag.  

2.3 Forskningsmetoder 

Det finns olika forskningsmetoder och de delas vanligtvis upp i kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Enklaste sättet att beskriva skillnaden är att kvantitativa 
metoder brukar handla om att berätta eller beskriva något i form av siffror och 
kvalitativa handlar om beskrivning med hjälp av ord. De båda metoderna funkar bra 
att använda och det går att blanda metoderna sinsemellan. Att veta vilken metod som 
ska användas är upp till forskarna och den studie som ska göras (Holme & Solvang 
1997).  
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Kvalitativa undersökningar handlar om att skaffa in mer och djupare kunskap om 
området än den mer splittrade kunskapen som kvantitativ metod ger. Statistik och 
data som används i kvantitativ bearbetning är verktyg som används för att beskriva 
och belysa det forskningsproblem som studien handlar om. Här skiljer man mellan 
två typer av statistik; deskriptiv och hypotesprövande data. Deskriptiv är mer som det 
som nämndes ovan för att belysa och beskriva forskningsproblemet, medan den 
hypotesprövande är statistik som används för att testa olika hypoteser i sin studie 
(Patel & Davidsson 2008). 
 
Val av forskningsmetod: 
Forskningsmetoden i denna studie kommer att vara kvalitativ då den kommer att 
fokusera på endast fallföretaget och en process och aktiviteter kopplade till den. 
Djupgående kunskap kring denna process kommer att belysas i denna studie. Statistik 
från processen kommer att användas men den kan anses som kvalitativ då den är 
specifik för just den processen på fallföretaget och kan inte direkt generaliseras.   
 

2.3.1 Fallstudie 
Fallstudie är en av de mest användbara metoderna för vetenskapliga studier. Metoden 
är framförallt mycket passande när en eller ett fåtal forskare djupgående studerar ett 
avgränsat specifikt problem till en given tidsram. Normalt utförs en fallstudie som ett 
projekt i sig. Forskaren identifierar och samlar information om en företeelse på ett 
systematiskt sätt där relationen mellan olika variabler ska bedömas. Studien som 
helhet ska planeras metodiskt (Bell & Waters 2016). En fördel med en fallstudie är 
att man kan förskjuta problemformuleringen och hypoteser till ett senare stadie i sin 
studie. Syftet med det blir att det ger en större förståelse mer än att förklara något 
(Ejvegård 2009). Organisationer delar vissa egenskaper som är gemensamma för 
flera men de innehar också drag och egenskaper som gör dem till viss del unika. 
Forskare som använder fallstudiemetoden belyser ofta det unika i organisationen för 
att identifiera samspelsprocesser och hur de påverkar implementering av förändring 
eller en organisations systems och dess sätt att fungera samt agera (Bell & Waters 
2016).   
 
Fallstudiemetoden har fått viss kritik då det går att ifrågasätta värdet av 
generaliserande av enstaka händelser. För att det ska gå att generalisera resultat från 
dessa enstaka händelser är det beroende av att det aktuella fallet har liknande 
förutsättningar (Bell & Waters 2016).  
 
Fallstudiemetoden passar denna studie då problemet kan ses som generellt men 
utförs på ett specifikt fallföretag och en specifik process vilket då kan ses som en 
enstaka händelse. För att förstå problemet måste författarna skaffa sig en helhetsbild 
av processer och arbetsmetoder för att sedan metodiskt planera insamling av 
information för att identifiera rätt variabler.  
 

2.4 Datainsamling  
 

Datainsamling innebär det empiriska data som uppfattas som verklig och relevant 
som sedan registreras och antecknas. Den kan delas upp i olika former men brukar 
delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in själv 
från exempel, observationer och intervjuer, medan sekundärdata är data som redan 
finns insamlad såsom grundteori från databaser, register osv. Vid en studie brukar 
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första steget vara att börja med sekundärdata för att få en uppfattning om själva 
ämnet som studien ska handla om. Därefter går den vidare till primärdata för att få 
empiriska fakta om området som sedan ska analyseras och jämföras gentemot den 
teori som har samlats in (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

 
Observation är den främsta metoden för att skaffa information från omvärlden, vilket 
människor gör varje dag. Att observera är också en vetenskaplig teknik för att samla 
in relevant och kvalitativ information. I vetenskapen måste observationen uppfylla 
vissa krav som att vara systematiskt planerad samt måste informationen systematiskt 
dokumenteras, detta för att informationen inte ska se slumpmässig ut. Vid 
användning av observation för att samla in data är observation väldigt 
användningsbar när det berör områden som beteenden och skeenden i naturliga 
situationer. Detta kan innefatta olika fysiska handlingar och verbala yttringar, känslor 
och relationer mellan människor osv. Observationsmetoden är ett bra komplement för 
olika tekniker då insamlad information inte varit tillräcklig. Dock kan observation 
anses som en dyr och tidskrävande metod för att det innebär att observatörer måste 
vara på plats för att samla in information samt att det som ska observeras kan 
påverkas av utomstående faktorer som påverkar utfallet (Patel & Davidsson 2008).    

Intervjuer brukas kategoriseras i två huvudgrupper strukturerade och kvalitativa 
intervjuer. Strukturerade intervjuer karaktäriseras av detaljerade manus och 
frågeformulär, forskaren tar rollen som intervjuare och försöker locka fram svar ur 
den intervjuade personen samt att forskaren har ett enhetligt beteende gentemot varje 
deltagare. Strukturerade intervjuer gynnar slutna frågor då den intervjuade begränsas 
till en samling frågor som definierats av forskaren i förväg. Kvalitativa intervjuer 
skiljer sig väsentligt från de strukturerade. Istället för strikta manus och 
frågeformulär som dikterar relationen och frågorna mellan forskaren och deltagarna. 
Forskaren förhåller sig till en tankeram med frågor relaterade till studien och 
specifika frågor kommer att variera mellan specifika deltagare utifrån intervjuns 
kontext. Kvalitativa forskare försöker inte på samma sätt att hålla ett enhetligt 
beteende genomgående alla intervjuer utan intervjun fortgår som ett samtal och 
bygger en sorts relation som är beroende av den enskilde deltagarens karaktär och 
egenskaper. Vad som tydligast karaktäriseras i en kvalitativ intervju jämfört en 
strukturerad finns möjlighet för dubbelriktad interaktion samt att den kan hållas både 
enskilt och i grupp (Yin 2013). 
 
Val av datainsamlingsmetod: 
Den metod som har används för insamling av data är både sekundärdata och 
primärdata. De sekundära data kommer vara information i form av statistik och data 
från andra studier som kan vara till hjälp men också det data som företaget själva 
redan innehar. Det primära data kommer vara främst information i form av 
strukturerade intervjuer, se bilaga 1 Strukturerade intervjufrågor, med medarbetare 
på företaget men också egna observationer på problemet. Det har även förekommit 
spontana semistrukturerade intervjuer under studiens gång för att inhämta och 
komplettera befintliga data. Detta kommer göras på plats hos fallföretaget då 
författarna kommer vara baserade där till stor del av studien. Syftet med 
datainsamlingen är att få en större förståelse i problemet och de olika processer som 
finns hos företaget. Framförallt är det till för att kunna bygga en välgrundad empiri 
som sedan kan ska analyseras och diskuteras för att mynna ut i en slutsats, vilket den 
valda datainsamlingsmetoden kommer att bidra till. Se tabell 1 nedan för en 
sammanställning av utförda intervjuer: 
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Tabell 1. Genomförda intervjuer  

Datum Befattning 
Anställnings-
tid Avdelning Metod 

Kommunikations-
form 

2018-02-12 Medarbetare 2,5 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-02-12 Medarbetare 2 mån Logistik Strukturerad Direkt 

2018-02-12 Medarbetare 2 mån Logistik Strukturerad Direkt 

2018-02-12 Medarbetare 39 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-02-12 Team Leader 5 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-02-12 Team Leader 4,5 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-03-19 Produktionsledare 3,5 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-03-19 Team Leader 2,5 år Kvalitet Strukturerad Direkt 

2018-03-20 Kvalitetstekniker 20 år Kvalitet Strukturerad Direkt 

2018-03-20 Produktionsledare 16 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-03-21 Verkstadschef 34 år Logistik Strukturerad Direkt 

2018-03-22 Underhållstekniker 16 år Underhåll Strukturerad Direkt 
 

 
2.5 Trovärdighet 
 

När en studie utförs gäller det att data som samlas in är tillförlitlig. För att uppnå 
tillförlitlighet bör de kriterier som ska mätas vara utgångspunkt i valet av lämplig 
metod. Det vanligaste sättet att kontrollera tillförlitlighetsgraden av information är att 
granska validitet och reliabilitet (Bell & Waters 2016). 

 
Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta. Det mätdata kan 
vara olika beroende på vad som mäts eftersom det finns flera aspekter som går att 
kolla på. Det är nödvändigt att skilja dessa aspekter åt och det är den inre validiteten 
och den yttre validiteten. Inre validitet är en överensstämmelse mellan begrepp och 
de mätbara bestämmelserna för begreppen, det vill säga kan den inre validiteten 
undersökas utan empiriska data. Yttre validitet är det motsatta alltså en 
överensstämmelse mellan faktiskt mätdata och verkligheten. Den är oberoende mot 
den inre validiteten och kan inte bedömas utan vetskapen om hur empiriska fakta har 
samlats in och ser ut (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

 
Reliabilitet är mätinstrumentets förmåga att vara pålitlig och ge stabila svar. Den 
uppmätta datareliabiliteten borde vara oberoende av angreppssätt och undersökare 
dock finns det en uppenbarhet att reliabiliteten har ett problem i den tolkande 
utredaren. Olika mätningar såsom med en klocka kan emellertid vara felaktig i olika 
ögon (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

 
Objektivitet innebär att se verkligheten helt opartiskt. Här söks en beskrivning från 
olika aktörers synvinklar. Objektivitet menas också saklighet som i detta fall innebär 
att kända fakta ska redovisas. Det ska finnas en neutralitet i sitt medvetande som 
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undertrycker olika omständigheter som genererar att vara partiskt och ändrar ens 
uppfattning och gynnar vissa fakta över annan. Balans av perspektiv är vitalt för att 
det finns olika uppfattningar på problem och hur de ska lösas (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2014). 
 
Val av dataverifiering: 
Intervjuerna som gjorts har bestått av samma frågeformulär och ställts på samma sätt 
till flera anställda, kopplade till problemområdet, på olika nivåer i organisationen 
samt över flera inblandade funktioner vilket stärker reliabiliteten. Efter diskussion 
vid ett första möte mellan författarna samt handledare från fallföretaget och 
universitetet så bestämdes det vilket område studien kommer behandla och vilka typ 
av information och data som kan tänkas vara relevanta för studien. Genom att 
komma fram till en gemensam utgångspunkt till vad studien kommer beröra och 
fortsatt diskussion kommer att öka validiteten något. Förutom stöd av handledaren på 
fallföretaget finns det stöd från organisationen på flera håll som kommer att bistå 
med stöd under studiens gång. Detta kommer bidra genom att bra insamlad 
information leder relevanta intervjufrågor vilket kommer ge högre relevans för 
studien samt också öka validiteten. För att inte gå händelserna i förväg har författarna 
försök att vara så objektiva som möjligt vid datainsamling. Detta för att inte påverka 
data mot det som på förhand hade kunnat ses som lösningen på problemet. Det måste 
finnas en neutralitet, för att inte vara partisk, för att kunna få ett helhetsperspektiv 
kring problemlösningen. 

 

2.6 Källor 
 

Det är viktigt att ha med källor i en vetenskaplig rapport för att den ökar en rapports 
eller studies auktoritet och det finns många varianter på att hänvisa källor på. Källor 
som uppkommer på grund av att någon har upplevt något kallas för en primärkälla 
medan en källa som har blivit återberättad kallas för en sekundärkälla (Skolverket 
2017).  
 
Vikten att vara källkritisk i sitt sökande av källor är vital. Syftet med att vara 
källkritisk avgör hur väl en källa mäter det den utger sig för att mäta, det vill säga 
dess validitet, om den är relevant för studien och om källan är fri från olika 
felvariationer som påverkar dess reliabilitet. Det kan vara svårt att få en egen 
uppfattning om en källas trovärdighet. För att underlätta sökandet och lättare hitta en 
bra och relevant källa kan man använda sig utav olika kriterier i sin bedömning 
såsom samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet (Holme & Solvang 
1997).    
 
Val av källor: 
Det kommer som tidigare har nämnts användas både primära och sekundära källor i 
studien. De primära som är observationer och intervjuer som kommer vara till grund 
för den empiriska delen i studien. Det innebär primärdata i form av svar från 
intervjuer och olika sekundära mätdata i form av statistik. Det sekundära data är den 
som blivit tilldelad av företaget men också artiklar och annan litteratur som kommer 
finns i teorikapitlet. Här är det viktigt att ta hänsyn till relevant teori men även teori 
som har blivit peer reviewed för att ha en hög trovärdighet genom hela studien. Alla 
källor som kommer användas kommer väljas utefter ett källkritiskt tankesätt och efter 
bästa förmåga.   
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3. Teori 
Teori för studiens teoretiska ramverk har sin grund från de inledande diskussionerna 
mellan handledare från fallföretag och universitet. Teorin som är vald är relevant till 
studiens problemformulering och de olika områdena som kommer vara relevanta för 
analys av empiri och teori samt dra slutsatser av dess resultat.   

 
3.1 Kommunikation 
 

Information kan definieras som en produkt av kommunikation (Kreps 1990). 
Kommunikation kan delas upp tre nivåer, informera, kommunicera och kommunicera 
effektivt. Att informera innebär att kommunikationen av information endast går i en 
riktning, kommunicera går informationen i båda riktningar medan kommunicera 
effektivt är interaktiv tvåvägskommunikation som resulterar i en åtgärd eller beslut 
(Kalla 2005). 
 
Kommunikation är en vital del av organisationen och den berör alla genom hela 
organisationen samt dess kunder och övriga omvärlden (Erikson 2008). 
Kommunikationsproblem förekommer i alla organisationer och det finns alltid risk 
för missuppfattningar. Kommunikationsprocessen kan påverkas av flera olika 
faktorer. Hur väl kommunikation fungerar beror på om sändaren förmedlar allt det 
den avser att förmedla samt att mottagaren tolkar det sändaren förmedlat på ett 
korrekt sätt. Vanliga anledningar till att det uppstår missförstånd kan vara att det 
skiljer avsevärt i det tekniska förutsättningar och förhållande mellan två parter, 
skillnader i status eller språk, mottagarens inställning eller fördomar samt i ren 
arbetsstress att det glöms (Ljungberg 2000). 
 
Weick (1995) om relationen kommunikation och organisation: 
“If the communication activity stops, the organization disappears. If the 
communication activity becomes confused, the organization begins to malfunction. 
These outcomes are unsurprising because the communication activity is the 
organization”.  

 
3.2 Organisation 
 

I modern organisationsteori har kommunikationens betydelse vuxit sig stark. Den 
delas in i två huvudlinjer: kommunikation som grund av all samverkan och 
kommunikation som organisatoriskt styrmedel. Organisationer kan liknas med den 
enskilda människan som ofta måste fatta beslut på ofullständig och osäkra grunder. I 
dessa situationer blir sättet att hantera information, både tekniskt och socialt för 
beslutsfattande, direkt avgörande för organisationens utveckling. Det mest 
utmärkande för en organisations informationsbehandlingssystem är dess förmåga att 
lära därmed förändras. Kommunikations som styrmedel, huvudlinje två, har ökat 
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intresset för kommunikativ kompetens och kommunikation som en strategisk 
ledarfråga (Hård af Segerstad 2002). 
 

3.2.1 Interna och externa dimensioner av organisationskommunikation 
Intern kommunikation är mönstret av meddelanden som delas mellan medlemmar i 
en organisation. En primär funktion i organisationer möjliggörs av interna 
kommunikationskanaler som är formell redovisning för arbetsprogression, 
samordning och slutförda arbetsuppgifter. Det interna kommunikationskanalerna 
används också för att bistå personal med jobbinstruktioner och utvärderingar, dela 
information om samordning för arbetsaktiviteter till organisationens medlemmar, 
lyfta feedback högre upp i organisationen. Interna kommunikationskanaler är extremt 
viktigt verktyg för ledningen för att leda, samordna samt omstrukturering av 
organisatoriska aktiviteter. Interna kanaler delar information om organisationens mål, 
utmaningar, aktiviteter och problem så medlemmarna ska veta vilket tillstånd 
organisationen är i och deras roll i den. Detta gör att medlemmarna kan agera på 
informationen och utföra utsedda aktiviteter som kommer att hjälpa organisationen 
att röra sig mot sina mål (Kreps 1990). 
 
Extern kommunikation måste sträcka sig utanför den egna organisationen för att 
kommunicera med andra verksamheter kopplade till den marknad de verkar i, 
exempel råvaruleverantörer. Genom externa kommunikationskanaler skickas och 
mottags information med andra organisationer. Extern kommunikation kan användas 
för att påverka omgivningen genom att influera den och påverka andra 
organisationers representanter mot den egna organisationen. Detta kan göras genom 
marknadsföring och reklamkampanjer för att påverka kunders köpmönster av 
produkter och service. Externt kommunikationssystem används för att samla relevant 
information från den marknad som organisationen befinner sig i samt förse den med 
relevant information från organisationen. Den externa information som samlats 
används för att informera den interna organisationens hur väl den mäter sig i den 
konkurrerande marknaden (Kreps 1990). 
 
Samordna intern och extern kommunikation 
Det är av stor vikt att samordningen mellan intern och extern kommunikation i en 
organisation fungerar. Funktionen av dessa primära informationssystem är relaterade, 
och kanalerna är ömsesidigt beroende av varandra. Ledarskapet måste prioritera 
utvecklingen av båda kanalerna och samordna deras beroende av varandra. För att 
sammanfatta sambandet mellan intern och extern kommunikation, så används de 
interna kanalerna för att organisera aktiviteter för att åstadkomma det mål som är 
baserade på samlad information från de externa kanalerna. Interna 
kommunikationsprocesser är inriktade på etablering av organisationsstruktur och 
stabilitet i genomförandet av organisatoriska aktiviteter, medan externa 
kommunikationskanaler riktar sig mot innovation genom att främja identifiering för 
pågående organisationsutveckling (Kreps 1990). 

 
3.3 Kommunikation och organisationsstruktur  
 

I tidig organisationsforskning fastställdes att organisationens struktur påverkade 
kommunikationsprocessen. Forskare har börjat betona ledarnas roll i skapandet av 
gemensamma mål, värderingar och visioner. I den typen av ledarskap är 
kommunikationen av avgörande betydelse (Heide, Johansson & Simonsson 2011). I 
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en organisation är kommunikation en förutsättning för besluttagande som i sin tur 
leder till att besluten genomförs i praktiken. Utan kommunikation kommer inget att 
hända. De förändringar som sker i ett företag kräver en effektiv kommunikation 
vilket innebär en effektiv dialog och förmedling genom organisationen (Erikson 
2008).  
 
Under senare år har sättet leda och strukturera organisationer utvecklats (Heide, 
Johansson & Simonsson 2011). Flödet av information kan se olika ut beroende på 
hur organisationens struktur är uppbygg. Det vill säga hur ledarskapet och de 
hierarkiska nivåerna ser ut (Erikson 2008). Begreppet struktur refererar till 
beständiga delar i en organisation, en inramning som ger organisationen form över 
tid. Struktur innefattar också hur arbets- och ansvarsfördelning sker samt hur 
organisationen samordnas och styrs (Heide, Johansson & Simonsson 2011). 

 
3.3.1 Organisationsstruktur och dess beståndsdelar 

Hierarkisk struktur är ett system av över- och underordnade befattningar där den 
överordnade fattar beslut som den underordnade ska följa.  
 
Specialisering och arbetsledning (differentiering) är när organisationen är uppdelad i 
enheter, avdelningar och divisioner som utför olika uppgifter.  
● Horisontell differentiering redogör för antal yrken och specialister en organisation 

har samt hur många avdelningar och grupper som finns. 
● Vertikal differentiering redogör för antalet hierarkiska nivåer i en organisation 

samt hur många hur många underordnade varje chef har. 
 

Geografisk spridning är också en typ av specialisering. En hög geografisk spridning 
ger en mer komplex organisation men den säger inget om antal nivåer eller om 
arbetsfördelningen. Desto mer specialiserad en organisation är desto mer komplex 
blir den och desto svårare är det att koordinera arbetet. Därför ställs det höga krav på 
intern kommunikation i en komplex organisation. 
 
Formalisering grad av formalisering är den stora skillnaden mellan en grupp och en 
organisation. Grupper är ofta mer informella medan organisationer är präglade av 
formalisering i form av skrivna regler, organisationsscheman och juridiskt bindande 
avtal.  
 
Centralisering och decentralisering redogör för var i organisationen besluten fattas. 
Om besluten tas på högsta nivå är det maximalt centraliserade och om det fattas långt 
ner i organisationen är det maximalt decentraliserade. 
 
Kommunikation och struktur är intimt förknippade. Strukturerna reglerar 
kommunikationsprocesserna exempelvis så skiljer sig kommunikation mellan under- 
till överordnad mot kommunikation mellan två jämlika. Organisationsscheman är en 
beskrivning och styrande av den formella kommunikationen. Rogers & Agarwala-
Rogers (1976) uttryckte det så här: “the organigram not only express the expected 
patterns of formal communication, but also acts as a self-fulfilling prophecy to guide 
these patterns in the directions that it dictates”. Nedåtgående kommunikation från 
chef till arbetare är vanligare än uppåtgående dessutom brukar den uppåtgående vara 
mer positiv. Detta kan påverka att den informationen högsta chefen får är 
missvisande bild av organisationens verksamhet. Detta är ett vanligt centralt problem 
i stora organisationer (Heide, Johansson & Simonsson 2011).  
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Organisationsformer uppstår när ett företag eller en organisation ska utformas eller 
förändras. Det finns flera olika organisationsformer: 
● Funktionsorganisation 
● Divisionsorganisation 
● Matrisorganisation 
● Projektorganisation 
● Nätverksorganisation 
 
Vilken form som är mest lämplig för ett företag eller organisation kan bero på flera 
saker men det är viktigt att förstå organisationens syfte, affärsidé och strategi för att 
kunna ta ett bra beslut. Fler saker som spelar in är tekniska system, verksamhetens 
affärsmodell i den omvärld som den verkar i och vad som kännetecknar den. 
 
I den här studien kommer endast funktionsorganisation behandlas. I en 
funktionsorganisation fördelas arbetsuppgifter och ansvar upp i huvudfunktioner. 
Formen är mest lämplig för små och medelstora företag som utgår från ett visst 
affärsområde. Organisationsformen kan också vara lämplig för större företag men då 
ofta för en affärsenhet eller division i företaget.  
 
Ett exempel på hur det kan se ut är: 

 

 
Figur 2: illustration av ett funktionsorganisationsschema 
 

I exemplet så har det skapats arbets- och ansvarsområden för huvudfunktionerna 
tillverknings- och logistikenhet, tre produktionskategorier samt tre stycken 
regionsindelade försäljningsenheter. Utöver de tillkommer även fyra stycken 
koncerngemensamma supportfunktioner. 
 
Likt exemplet så indelas organisationen i funktionsspecialiserade enheter. Det är just 
därför viktigt att utveckla sätt att samordna de specialiserade medarbetarna, 
enheterna, och avdelningarnas verksamheter samt aktiviteter så det jobbar i samma 
riktning och mot organisationens gemensamma mål. I figur 2 så fungerar VD och 
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koncernchef som samordnare för hela verksamheten medan det finns en chef i 
respektive funktion som samordnar inom dess funktion.  
 
Vanligt uppkommande problem i den här typen av organisation är att medarbetarna 
inom respektive funktion successivt kommer att se företaget ur sin funktions 
perspektiv med risk att bilda uppfattningar om företagets uppgift och mål utifrån den 
egna funktionen. Vilket kan leda till konflikter. Vanligt är att funktionen vill leverera 
bra och inte ser vad som är bra för organisationen som helhet. Vanligt exempel är att 
produktion anser sig vara mer effektiv om det tillverkar i stora partier medan 
försäljningsavdelning vill ha kundanpassade produkter med så kort leveranstid som 
möjligt. Det är ledningens uppgift att ta tag och reda ut den här typen av konflikter 
och få till en konstruktiv lösning. Ytterligare ett problem i den här formen av 
organisation är när ett företag växer och börjar ta sig in i nya marknader och sälja nya 
produkter till nya kundgrupper. Det kan då lätt uppstå svårigheter i att ta tillräckligt 
hänsyn till olikheter i förutsättningar för olika verksamheter. Företaget kan då behöva 
anpassa organisationsformen till olika produkter, marknader eller olika kunder 
(Bruzelius & Skärvad 2017).  

 
3.4 Informationshantering 
 

Informationshantering eller informationslogistik som det även kan kallas fokuserar 
på den information som användaren verkligen är i behov av och syftar med att 
informationen ska förse denna vid rätt tidpunkt och med rätt uppgifter. 
Informationshanteringen är viktigt område inom produktion (Nationalencyklopedin 
2018).   
 

3.4.1 Effektiva processer genom informationsutbyte 
Utan informationsflöde uteblir materialflöde och betalningsflöde. Informationsflödet 
skiljer sig något från material- och betalningsflöde då det inte representerar någon 
form av kapitalbindning. Material- och betalningsflödet representerar direkta 
ekonomiska värden vilket skulle kunna leda till att de flödena anses som viktigare när 
det kommer till att åstadkomma effektiva försörjningskedjor. Informationsflödets 
betydelse har blivit allt mer i fokus det senaste som bland annat en konsekvens till 
den snabba förändringstakten i marknaderna samt verksamheter i större utsträckning 
måste samverka för att framställa och distribuera till slutkund. Tillgång till kvalitativ 
information är en förutsättning för effektiv verksamhet och ett måste för att parterna i 
leverantörskedjan skall kunna utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt. Effektiva 
informationsutbyten mellan kunder och leverantörer är grunden för samverkan och 
integration. Det blir därmed avgörande för att åstadkomma en effektiv och 
konkurrenskraftig verksamhet med effektiva materialflöden i leverantörskedjan 
(Mattsson 2012). 

 
3.4.2 Informationsgap 

I merparten av leverantörskedjor finns det stora informationsgap, de vill säga kunden 
har tillgång till information som inte leverantören har och omvänt. Dessa 
informationsgap ger upphov till osäkerheter och försämrar resursutnyttjande och 
leveransförmåga. Detta förhållande visar på informationsflödets stora betydelse 
(Mattsson 2012). 
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3.4.3 Metoder för informationsutbyte 
Informationsutbyte syftar till en överföring av information från en part till ett annat 
exempel från kund till leverantör. Det finns flera olika metoder var effektivitet beror 
på behov och förhållande parterna emellan i en viss situation. Faktorer som de olika 
metoderna kännetecknas vid informationsutbyten:  
● Spontant- eller rutinmässiga 
● Ostrukturerat eller välstrukturerat och fördefinierat 
● Lågfrekventa eller högfrekventa 
● Tillfälligt eller kontinuerligt behov 
● On-line eller off-line 
 
Beroende på vilket behov av informationsutbyte krävs olika stora investeringar för att 
implementering. On-line innebär att sändande och mottagande part är i direkt kontakt 
under hela informationsbehandlingen oavsett om utbytet är från en individ eller ett 
datorsystem. Överföring och bearbetning av information sker transaktionsvis. Det gör 
att informationsöverföring- och bearbetning kan ske i samma ögonblick vilket gör att 
det karakteriseras som interaktiv. Med dessa förutsättningar kan resultatet av 
informationsutbytet verkställas omedelbart av både sändare och mottagare samt att 
ärenden och aktiviteter kan genomföras utan avbrott. Off-line är innebär motsats till 
on-line, sändare och mottagare är inte i direktkontakt under hela 
informationsbehandlingen. Enkelt förklarat är att informationsöverföringen är 
separerad från bearbetningen. Sändare och mottagare har inte direkt kontroll över när 
överföring och bearbetning uppstår. Detta påverkar ärenden och aktiviteter som 
kräver informationsbehandling att det inte kan samlas och avslutas samtidig utan det 
måste göras stegvis med uppehåll emellan. Informationsbehandling off-line kan 
göras transaktionsvis men det är vanligare att det sker satsvis, speciellt när 
datorsystem byter information med varandra. Exempel på metoder för 
informationsutbyte kan vara via telefon, brev, fax, E-post, EDI - electronic data 
interchange, EDA - electronic data access, internet och www (Mattsson 2012). 

 
3.4.4 Kommunikations -och strukturtyper vid informationsutbyte 

Alla kommunikationstyper som sker i verksamheter mellan kund -och 
leverantörskedjan är individer och datoriserade informationssystems avsändare och 
mottagare. De utgör knutpunkter i mer eller mindre komplexa informationsstrukturer. 
I knutpunkterna kan information lagras, bearbetas samt skickas vidare till andra 
knutpunkter. Alla informationssystem är uppbyggda som ett nätverk med 
knutpunkter oavsett grad av komplexitet. Informationsutbytet mellan två knutpunkter 
finns fyra olika kommunikationstyper: 
● Individ-till-individ-kommunikation 
● Individ-till-system-kommunikation 
● System-till-individ-kommunikation 
● System-till-system-kommunikation 
 
Kommunikationsstruktur vid informationsutbyte: oavsett vilken eller vilka 
kommunikationstyper som behandlar den överförda informationen gäller det att göra 
den tillgänglig för bearbetning, värdering och beslutstagande. Utifrån ett 
managementperspektiv måste frågan om vem som har rätt till åtkomst av information 
från andra företag, agera på den informationen samt vem som har rätt att företräda 
företaget genom att kommunicera information till kunder och leverantörer beslutas 
om.  
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Kommunikationsstrukturen är hur management strukturerar hur den utbytta 
informationen ska kommuniceras och hur informationskanalerna ska se ut mellan 
olika befattningshavarna i det olika företagen. Det finns två huvudalternativ för hur 
kommunikationsstruktur kan se ut, seriell och parallell kommunikation. Med seriell 
kommunikationsstruktur menas att all information mellan kund och leverantör går 
genom inköpare och säljare i respektive verksamhet.  
 
Fördelar med seriell kommunikation: 
● Inköpare får en stark position i egna företaget och därigenom också mot 

leverantör 
● Risk för missförstånd och dubbla budskap minskar  
● Kommunikation koncentreras till en eller enstaka tidpunkter 

○ Kan medföra ett mindre investeringsbehov av kommunikationshjälpmedel 
● Materialflödesrelationer som avser standardartiklar på lager 

 
Parallell kommunikationsstruktur innebär att alla individer inom sin funktion kan ta 
kontakt med motsvarande individ i samma funktion i en annan verksamhet. Säljare 
och köpares roll på respektive företag är mer fokus på att, utöver åstadkomma 
affärsmässiga uppgörelser, koordinera informationsutbytet och relationerna företagen 
emellan.  
 
Fördelar med parallellkommunikation: 
● Bibehåller centralt ansvar för kund- och leverantörsutvecklingen 
● Tiden för utbyte av information kan bli kortare med direktkontakter 
● Risk av försämrat informationsutbytet och missförstånd minskar 

○ Direktkontakt med berörd individ d.v.s. information behöver inte gå via 
inköp/sälj 

● Kundorienterade produkter och produktion 
○ Behovet av att fler individer behöver kontakt med kund- eller 

leverantörsföretaget 
● Ändamålsenlig för icke-rutinbetonad informationsöverföring 
● När krav på snabbt informationsutbyte är avgörande 
● Åstadkomma fördjupad integration mellan verksamheter 
 
I processorienterade organisationer är det processägaren inom ett processteam som 
ansvarar för anskaffning och kontakt med leverantör i materialflödesfrågor vid 
tillämpning av seriell kommunikation. Vid processorientering från ett 
anskaffningsperspektiv innefattar det minst två individer som har kontakt med 
leverantörsföretaget, inköpare när det handlar om avtal och leverantörsvärdering 
samt en materialplanerare som ansvarar för avrop mot avtal och omplaneringar. 
 
För att åstadkomma effektiva informationsutbyten gäller det att individer i respektive 
företag som har behov att kommunicera med varandra också träffas fysisk en eller 
några gånger per år. Att åstadkomma sådana träffar är svårt om det är stora avstånd 
mellan företagen. Vid stora avstånd, till andra länder eller kontinenter, är seriell 
kommunikation en fördel då mötet endast berör en individ per företaget. 
Internationella samarbeten talar också för seriell kommunikation då språk och 
kulturskillnader kan påverka kommunikationen. 
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3.4.5 Informationsutbyte mellan företag 
Kommunikationstyperna är olika förutsägbara utifrån behov. De sker med olika 
frekvens, det ställer olika krav utifrån vilken kommunikationsmetod och teknisk 
lösning samt olika tidskriterier. För att uppnå och utforma ett så effektivt 
informationssystem som möjligt för olika informationsutbyten är de bra att 
kategorisera och strukturera dem efter avseende.  
 
Informationsutbyte och informationspåverkan 
Syftet med informationsutbyte är att det ska leda till påverkan. Systemteknik kan 
skilja mellan typer av påverkan som resultat av ett informationsutbyte. Detta gäller 
främst den information som ett företag lagrar i sina databaser som direkt kan 
påverkas av ett annat företags system eller personal i samband med 
informationsutbyte. Med hänsyn till det kan informationsutbyte brytas ned till frågor, 
uppdateringar eller överföringar.  
 
Informationspåverkan i form av en fråga innebär att en part får information av den 
andra men ingen av parternas egna informationssystem uppdateras automatiskt som 
resultat av svaret på frågan. Eventuell uppdatering av frågande parts 
informationssystem sker manuellt efteråt av frågande själv. Informationsutbyte av 
frågor är individ-till-individ- eller individ-till-system-kommunikation aktuellt i första 
hand. Informationspåverkan i form av en uppdatering påverkas den andra partens 
affärssystem direkt i samband med uppdaterande partens informationsutbyte.  
 
Kommunikationstypen vid uppdatering är av typen individ-till-system. För att 
informationsutbytet ska klassas som uppdatering ställs två strikta krav, uppdateringen 
måste avse de skarpa registren i affärssystemet i mottagande företag samt att den som 
genomfört uppdateringen kan se att det skett i samma stund som utbytet gjordes. 
Kommunikationen är där av interaktiv. Informationspåverkan i form av en överföring 
innebär att information från ett företags informationssystem överförs till ett annat 
företags informationssystem. Överförings karaktär är partivis kommunikation där den 
part som påbörjat utbytet inte momentant kan se eller få bekräftat att 
informationsutbytet faktiskt skett. Detta utbyte kan ske på tre olika sätt, individ-till-
individ, individ-till-system och system-till-system. Individ-till-individ är mycket 
ineffektivt då informationen inte är läsbar i systemen och måste manuellt registreras 
av mottagande part.  
 
Individ-till-system innebär att den part som avser att överföra information registrerar 
den direkt i mottagande parts affärssystem. Där av är informationen läsbar i 
mottagande parts system men den måste godkännas av personal innan den blir aktuell 
för användning.  
System-till-system är effektiv när det handlar om stora mängder data som ska 
överföras. Överföringen sker med hjälp av EDI eller liknande överföringsteknik till 
mottagande parts affärssystem i systemläsbar form. Den mottagande parten kan 
hantera den överförda informationen på två sätt, mottagande affärssystemet 
uppdaterar skarpa register med hjälp av ett partiprogram eller lagra informationen 
som en temporär fil som först måste kontrolleras, eventuellt modifierar och slutligen 
godkännas. Det första sättet karaktäriseras på samma sätt som uppdateringsfallet och 
det senare på samma sätt som överföring individ-till-system. 
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3.4.6 Informationsutbyte med avseende på användning 
För att styra ett företags verksamhet krävs det generera information, internt eller 
externt om materialflödet in och ut från företaget i den försörjningskedja de ingår. Se 
avsnitt 3.2 Organisation för intern och extern kommunikation. Det finns fyra typer 
av externt genererad information som det talas om i huvudsak: 
● Strukturinformation 
● Aktivitetsinformation 
● Planeringsinformation 
● Uppföljningsinformation 
 
Förutsättningarna för och dess syfte med att effektivisera informationsöverföring 
mellan olika företag är något skiljer sig något för de olika informationstyperna.  
 
Strukturinformation är den information som behandlar de aktörer som företaget har 
relationer till i sina försörjningskedjor. Strukturinformationens karaktär är så kallad 
fast eller halvfast vilket betyder att den aldrig eller mycket sällan ändras. Denna typ 
av information har därför mindre betydelse vid effektivisering av informationsutbyte 
och dess kostnader. Kommunikationstyp är ofta individ-till-individ baserad, det finns 
dock standardiserade EDI-lösningar där kunder och leverantörer kan underhålla sina 
egna grunddata via interaktiv systemkommunikation direkt via företagets 
affärssystem. Det medför att kommunikationssätten system-till-system och individ-
till-system också är kompatibla, med förutsättning goda relationer, och framförallt 
mer effektiva då det handlar om stora transaktionsvolymer av data. 
Strukturinformation är dubbelriktad vilket innebär att den överförs från både kund 
och leverantör. 
 
Aktivitetsinformation innefattar all information som behövs för att upprätthålla den 
dagliga operativa verksamheten i ett kund-leverantörsförhållande exempel: 
● Information om vad den ena parten önskar att den andre ska utföra 
● Information för att säkerställa att båda parter har gemensam uppfattning om vad 

som ska utföras 
● Informations till underlag för att kunna utföra olika typer av specifikationer 
● Information om nuläget på det som utförs just nu 
● Information av det som är slutfört 
 
Information av den här typen är det som driver värdeflöden i verksamheten, de vill 
säga material- och betalningsflöden. Aktivitetsinformationen är dubbelriktad som 
kund-till-leverantör (behovsinformation) och leverantör-till-kund 
(tillgånginformation). Aktivitetsinformationen är något mer tidskritiskt än 
strukturinformationen och karaktäriseras främst av den oftast är i stora mängder och 
överförs mycket frekvent. Vilket gör denna typ av information mycket angeläget att 
effektivisera med hjälp av informationsteknologi. Syftet med den typen av 
effektivisering är att uppnå mer kostnadseffektiva informationsflöden och 
transaktionshantering för att korta ledtider för överföring.  
 
I aktivitetsinformation uppstår ofta spontant uppkommit informationsbehov så talar 
det för systemlösningar av typen individ-till-system. Undantaget är om det handlar 
om stora organisationer med stora informationsmängder och höga 
överföringsfrekvenser då det kan vara fördelaktigt med system-till-system lösningar 
där det i högre grad finns möjlighet till högre grad av automatisering av 
informationsöverföring samt bearbetning. 
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Planeringsinformation innefattar all information som ligger till underlag för att 
kunna planera, exempel historik av efterfråga, prognoser och leveransplaner. 
Planeringsvariabler och olika parametrar är också planeringsinformation som 
påverkar bland annat aktuella leveranstider leverantör-till-kund, leverantörs 
planerade kapacitetstillgång eller lagersaldon. Planeringsinformationen karaktäriseras 
också av stora datamängder men med mindre mängd spontant uppkomna 
informationsbehov. Förutom överföring av aktuella saldon är 
planeringsinformationen inte lika tidskritiskt som aktivitetsinformation och 
överföringsfrekvensen är inte lika hög. Vilket gör denna informationstyp mer 
planeringsbar och därav angeläget av att effektivisera informationsutbytet. Syftet är 
att möjliggöra kostnadseffektiv informationsöverföring av stora mängder data så 
frekvent så möjligt samt minska tidsfördröjning så mycket som möjligt. På grund av 
det begränsade spontana informationsbehovet är system-till-system en bra 
kommunikationslösning då det går att nå hög grad av automatisering.  
 
Uppföljningsinformation innefattar den typ av information som beskriver det verkliga 
utfallet av aktiviteter och planer. Informationsutbytet är i stor utsträckning enkelriktat 
uppåt i försörjningskedjan i form av typen kundupplevelse, leverans- och 
serviceförmåga. Det förekommer även nedåtriktad uppföljningsinformation i form av 
leverantör informerar kund av leveransavtal som levererats. 
Uppföljningsinformationen är mindre data till mängden och inte lika tidskritisk. Med 
liten informationsmängd är det motiverat att endast använda individ-till-individ 
kommunikation (Mattsson 2012). 

 
3.5 Informationskvalitet 
 

Information från ett managementperspektiv är väsentligt vid olika analyser och när 
beslut ska tas i organisationen. Beslut baseras på fakta och därför är kvaliteten på 
informationen vital. Det är kvaliteten på informationen som är avgörande när det 
gäller resursutnyttjande och hur effektivt materialflödet blir (Mattsson 2012). 
 
Informationskvalitet innebär är i hur stor uträckning som informationen är tillräcklig 
och tillgänglig inför vissa beslut och hur de uppfyller de ställda kraven som ger 
förutsättningar till det bäst tänkbara beslutsfattande. Information måste uppfylla vissa 
krav för att den ska anses för att vara korrekt och det är dessa punkter: 
● Rätt information, felfri 
● Fullständig information, täcker de områden som behövs, komplett  
● Uppdaterad information, nutida och inte förlegad 
● Tidsenlig, rätt i tid 
● Relevant information, till situationen 
 
Uppfyller inte informationen dessa punkter så är kvaliteten på informationen 
bristfällig. Hur komplett informationen är påverkas direkt av hur välfungerande 
informationssystem en organisation har. En fungerande administration med ett bra 
ledarskap samt tillgängliga och effektiva databaser för information kan reducera 
cykeltider i organisationen. Det vill säga desto mer effektiva möjligheter det finns för 
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informationsöverföring desto mer kvalitativ information kan överföras (Mattsson 
2012).    

 
3.6 Lean Production 
 

Lean Production är en filosofi som innebär att tillverka mer med mindre men 
fortfarande uppfylla kundens önskemål till samma kvalitet. Det handlar om 
eliminering av slöseri (Dennis 2015). Eliminering av slöseri är mera ett mål än en 
vision inom begreppet Lean eftersom troligtvis är det omöjligt driva ut allt slöseri i 
en verksamhet. Det är dock viktigt att se till att strävan mot Lean aldrig får sitt slut då 
den anger en riktning på vart en verksamhet vill uppnå (Petersson et al. 2015). 

 
3.6.1 Muda, Mura och Muri 

Lean bygger på att minska kostnader för att öka vinsten och det görs genom 
eliminering av slöseri eller muda som det heter på japanska. Muda är alltså allt som 
inte skapar värde hos ett företag. Inom Lean är det mest effektiva sättet för att få bort 
muda att jobba med reducering av kostnader och involvera medarbetare i 
standardiserade förbättringsarbeten. Det som räknas som muda är överproduktion, 
väntan, lager, onödig rörelse, omarbete, överarbete, transporter och medarbetarnas 
outnyttjade kreativitet (Dennis 2015). 
 
I en mer modern syn på Lean så anses variation vara en större fiende än slöserierna. 
Variation eller även kallat mura inom Lean innebär obalanserat flöde eller arbete 
vilket kan ge upphov till bristande kvalitet i produktionen. Ett exempel till variation 
kan vara att en produktionslina producerar tunga varianter av en produkt ena halva 
dagen och lättare vid andra halvan. Detta blir då inget utjämnat flöde och 
påfrestningen på medarbetarna gör att variation uppstår i form av kvalitetsavvikelser. 
Därför kan mura anses som en större fiende inom Lean production än muda för att 
mura kan vara en orsak till muda (Dennis 2015). 
 
Muri eller överbelastning kan refereras till ett arbete som är “svårt att göra” och det 
kan bero på olika variationer i arbetet som har dåliga funktioner, ergonomisk 
belastning, verktyg och maskiner som används fel och till fel saker. Detta gör att 
arbetet som ska utföras blir mycket svårare än vad de borde vara, vilket också kan ge 
kvalitetsavvikelser på produkten men även riskerar säkerheten på arbetsplatsen för de 
anställda (Dennis 2015).  

 
3.6.2 Visuell kontroll 

Visuell kontroll är ett verktyg som används i verksamhet för att visualisera slöseriets 
men framförallt för att inte dölja dem. En visuell kontroll ska vara enkel och på ett 
tydligt sätt kunna klargöra vad som är normalläget och om något avviker från det 
tillståndet. En visuell kontroll kan behandla allt från inventarier, arbetsprocesser, 
verktyg eller information till med medarbetarna i organisationen (Liker 2004).  
 
Hur en visuell kontroll ser ut eller innefattar kan vara i form av 
kommunikationsutrustning som exempel en tv-skärm eller takt-tavlor, som på ett 
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snabbt och visuellt sätt visar hur produktion ligger till. Med hjälp av detta verktyg vet 
medarbetarna om vad som ska göras och förbättras om det behövs. Det ska även 
kunna visa “gröna siffror” det vill säg när det går bra för produktionen för att istället 
motivera medarbetarna. Om det inte finns någon form av visuell kontroll kan det leda 
till oordning och slöseriet uppstår på grund av att de inte lyfts fram (Liker 2004). 
Med andra ord, ”syns de inte så finns de inte”. 
 

3.6.3 Takt 
Takt är något som speglar hur efterfrågan ser ut på marknaden. Ett system som är 
taktat undviker att överproducera det vill säga produceras bara efter behov. Att 
använda takt-tid i sin produktion har den fördelen att enklare identifiera avvikelser 
och onödiga arbetsmoment (Segerstedt 2009). Det takten beskriver är den 
produktionsenhet som ska produceras genom antal per tidsenhet (Liker 2004).   
 
Inom Lean är takttiden den tid det krävs för att uppfylla kundbehovet och ska 
förhindra överproduktion. Takttiden beräknas genom att dela kundbehovet i volym 
per skift, som är mätt antalet enheter, med den tillgängliga arbetstiden per skift, som 
är mätt i sekunder. Det innebär att när en takt-tid är slut ska en produkt lämna 
fabriken som färdig produkt (Rother & Shook 2004).  
 
3.6.4 Flöden 
Utjämnat flöde innebär att jämna ut produktionsvolymen och fördela upp lätta och 
tunga arbetsmoment eller arbetskrävande enheter över arbetsdagen. Detta är en 
metod som används för att bättre utnyttja verksamhetens kapacitet och resurser på ett 
effektivt sätt (Segerstedt 2009). 
 
Balanserat flöde innebär att jämnt fördela de resurser som ska användas under 
utförandet av arbetet.  Detta görs för att få en jämn och hög beläggningsgrad så att 
kapaciteten kan användas till fullo och få en högre flödeseffektivitet (Segerstedt 
2009). 

 
3.7 Standardisering  
 

En standard beskriver det bästa och mest kända arbetssättet just nu och som även är 
överenskommet av alla den berör. Den standard som gäller just nu gäller fram till att 
en ny och bättre standard har överenskommit för att tillämpas.  
 
En satt standard gäller för alla och beskriver vad som gäller just nu och därför är det 
viktigt att själva överenskommelsen är central. Standardisering är viktig för att 
upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbarhet och skapa lärande. Med hjälp av en 
standard kan avvikelserna påvisas genom att de inte finns med i standarden, utan 
standard finns det inga avvikelser. Den utgör alltså grunden till att kunna upptäcka 
avvikelser och variation som är viktigt för att driva ut slöseri (Petersson et al. 2015). 

 
3.7.1 Metodstandard 

Den metodstandard, även kallat elementblad, som beskriver den mest lämpliga 
arbetsmetoden just nu kallas för metodstandard eller i vissa fall för elementblad. Det 
en metodstandard ska innehålla är en beskrivning på:  
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● Vad som ska göras 
● Hur det ska göras 
● Hur lång tid det ska ta. 
 
Metodstandard beskriver alltså hur produkten ska tillverkas på bästa sätt. Detta har 
stor betydelse vid upplärning av nya medarbetare då metodstandarden utgör ett stöd 
för den lärande. Den utgör förbättrad kvalitet, effektivitet och ska ha fokus på 
säkerhet samt ergonomi.  
 
Syftet med en standard är att all ska jobba på samma sätt som i sin tur ska ge 
förutsättning till en jämn och förutsägbar kvalitet på produkten, det vill säga att alla 
gör likadant varje gång så ska utfallet på produkten alltid bli detsamma. Om samma 
fel uppstår flera gånger så borde standarden följas upp för att ständigt förbättra den 
och hitta ett bättre sätt att utföra arbetsmomentet på (Petersson et al. 2015).  

 
3.8 Analysverktyg 
 

Insamling av data är det viktigaste steget i en kvalitetsförbättringsprocess. Det är 
viktigt att data och information som samlas in inte är fel eller missvisande utan rätt 
för ändamålet och är av hög kvalitet annars kan insamling ses som slöseri av resurser. 
Kvalitet av information definierats i avsnittet 3.5 informationskvalitet. 
 

3.8.1 Paretodiagram 
Paretodiagram är ett bra verktyg för att bestämma vilken ordning problem ska 
angripas i en förbättringsprocess. Paretodiagrammet visualiserar vilka problem som 
bidrar till störst variation.  
 
Regler för paretodiagram: 
● Kvalitetsbrist illustreras i staplar vars höjd är lika med antal brist på vänster skalan 

i diagrammet. Ibland kan andelen brist anges på en skala till höger i diagrammet. 
● Ordningen mellan bristerna sorteras enligt störst mängd brist längst till vänster i 

diagrammet och därefter i fallande ordning, eventuellt kan det minsta staplarna 
slås samman till en grupp övrigt. 

● En kumulerande linje illustrerar antalet bristfälliga enheter samt dess andel. 
● Viktigt att dokumentera var och när data har samlats för att få tydlig spårbarhet 
 
Paretodiagram kan visa att ett litet antal brist-typer ger upphov till en mycket stor del 
av antalet brister eller totalkostnaden för kvalitetsbrister. Viktigt att tänka på är att 
inte titta blint på antal brist eller reklamationer för att komma fram till motåtgärd. Det 
är mycket viktigt att beakta konsekvenskostnaden för brist-typerna. 
 

3.8.2 Ishikawadiagram 
Även kallat fiskbensdiagram eller orsaks-verkan-diagram, är ett systematiskt sätt att 
analysera orsaker till ett problem och brukar följa upp ett paretodiagram. Metoden 
går ut på att i diagrammet beskriva grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas ge 
upphov till det observerade problemet. Är det svårt att komma igång med orsaker är 
det 7M:en bra att utgå ifrån, management, människa, metod, mätning, maskin, 
material och miljö. Nästa steg är att bryta ner det grova orsakerna, en åt gången, mer 
detaljerat och förfina klassificeringarna ytterligare. En bra metod för att komma ner 
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till problemets grundorsak är att ställa frågan varför fem gånger (Bergman & Klefsjö 
2012).  

 

 
Figur 3: Ishikawadiagram  
 
3.9 Supply Chain Management 

 
Supply chain management (SCM) beskrivs som hur försörjningsprocesserna hanteras 
och styrs men SCM handlar om hur materielprocessen styrs inom ett företag. Det kan 
även beskriva externa flödet där av går det att skilja mellan det utgående och 
ingående materialflödet. Utgående material innebär det material som ska lämna 
företag och ska distribueras ut till kunderna medan ingående materialflödet är det 
material som omfattar aktiviteter för att optimera varuflödet från leverantör till själva 
företaget (Van Weele 2016).  

 
3.9.1 Logistik 

Ordet logistik har många olika tolkningar men enligt Nationalencyklopedin står det 
för “en vetenskap som studerar problem i samband med materialflödet inom företag 
eller organisationer vanligt med huvudsyfte att åstadkomma metoder för att rätt 
material ska finnas på rätt plats vid rätt tid” (Segerstedt 2009). 
 
Ett materialflöde kan se ut så här: 

 
Figur 4: exempel på ett materialflöde 
 

Inom logistik är strävan att få ett bättre och mer effektivt materialflöde i 
produktionen, verksamheten och transporter till kund. Logistik kan sägas finns på en 
strategisk nivå, taktisk nivå och på operativ nivå. Den strategiska handlar exempelvis 
om val av produktmix i produktionen, taktisk nivå kan vara vid fastställning av olika 
leverantörer och den operativa handlar mer om styrning, kontroll av lager etc. Ett 
företag med en bra och effektiv logistik har goda förutsättningar för att sänka dess 
totala kostnader, öka intäkter, frigöra kapital och skapa flexibilitet (Segerstedt 2009). 
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4. Störningar i materialflödet 
 

Inom detta kapitel kommer rejektpallsproblematiken att introduceras vilket börjar 
med en nulägesbeskrivning. Sedan kommer de olika konsekvenserna av rejekt att 
beskrivas närmare och vilka orsakerna är. 

 
4.1 Nulägesbeskrivning av materialflödet 
 

Sedan 1998 har fallföretaget använt sig av ett helautomatiserat höglager med 
tillhörande conveyorsystem för hantering av E-pall med måtten 1200×800 mm (l*b) 
och H-pall med 600×800 (l*b). Pallarna varierar från 1–5 kragar i höjd samt 
förekommer plastboxar på pall se avsnitt 4.2.1 Exempel på rejektorsaker för exempel av 
olika palltyper. 
 
Från hösten 2016 introducerade en ny lastbilshytt New Truck Generation, NTG. De 
vill säga att från hösten 2016 till Mars 2018 har fallförtaget haft dubbel tillverkning 
av hytt-programmen. I dagsläget, Mars 2018, hanteras ungefär 9000 transporter av 
pall in och ut i höglagret varje vecka och själva höglagret har en maxkapacitet på 15 
000 pallplatser. Transporterna sker med lastbil till anläggningen. Chaufförer anmäler 
sig en kvart innan ankomsttid för partiregistrering då allt material är föraviserat. 
Godsmottagningen tar emot tre bilar i timmen och lossar godset med motviktstruck 
under ett skärmtak i anslutning till höglagret. Godsmottagning skriver in allt mottaget 
gods och därefter tar logistikavdelningen över hanteringen. Pall lastas in på banor 
som går in i det helautomatiserade lagret. När pallarna gått in i byggnaden blir de 
förhanterade på en tillfällig position där två medarbetare hanterar pall för att få de 
godkända mot kravspecifikationen. För att de fem kranarna som servar höglagret ska 
kunna hantera alla transporter på ett säkert sätt utan driftstörningar kontrolleras alla 
pallar automatiskt vid en kvalitetskontroll. Vid denna kontrollstation skannas 
godsetikett och information skickas till fallföretagets materialhanteringssystem. Om 
en pall avviker från godkänt format eller skannade data är felaktig, transporteras 
pallen till en rejektbana för korrigering, den blir då så kallad rejektpall. Vid 
rejektbanan finns en position vars arbetsuppgift är främst att övervaka rejektbanan 
och höglagret samt larma om det uppstår störningar med kranarna. I nuläget hanterar 
denna främst pallar som går på rejekt. 
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Figur 5. Överblick av det automatiserade materialflödet 
 
4.2 Rejektpall 
 

Rejektpall är som tidigare benämnt en pall av bristfällig kvalitet och uppfyller därför 
inte de krav som finns i kravspecifikationen vid kvalitetskontrollen. Det den 
automatiserade kvalitetskontrollen kontrollerar och mäter är pallens olika 
dimensioner och skanning av streckkoder på godsetikett eller så kallat flagga. 
Uppfylls inte kraven hamnar pall på en rejektbana för korrigering, de vill säga 
omarbete, för att sedan kunna fortsätta in i höglagret. Denna kvalitetskontroll är för 
att säkra driften av kranarna i höglagret för att de ska kunna servera produktionen 
med material. Klarar pallen kontrollen skall den fungera i kranen. 
 
Det finns flera olika sorters avvikelser på pall som ger upphov till rejekt. De kan 
delas upp i tre huvudgrupper som är dimensionsfel, etikett/flagg-fel och tekniskt fel. 
Viktigt att påpeka är att gruppernas olika avvikelser kan påverka varandra som 
exempel kan löst hängande flaggor ge upphov till dimensionsfel. Plastboxar på pall 
har varit en vanlig rejektorsak då de är svårhanterliga och ofta skapar dimentionsfel. 
Plastbox pall har dock flyttats från höglagerförrådet till ett annat för att minska detta 
problem i materialflödet. 
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4.2.1 Exempel på rejektorsaker 
Vanligt förekommande rejekt orsaker: 

 

 
Figur 6: Rejektorsaker 
 

 
Figur 7: Exempel på rejketpall 
 

De olika avvikelserna på pall som ger upphov till rejekt uppkommer någonstans i 
flödet och det är logistiska fel som bland annat innefattar leverantörsfel. Logistiska 
fel är också de avvikelser som fallföretaget själva ger upphov till och direkt kan 
påverka. Leverantörsfel är det avvikelser som direkt kan kopplas till leverantör 
genom att pall som de skickat inte uppfyller kravspecifikation. Det som görs idag för 
att åtgärda rejekt och få ner andelen rejekt är omarbete. Det är omarbete i form av att 
åtgärda de olika felen som kommer både från leverantör och logistikavdelningen, 
detta görs normalt vid rejektpositionen som ligger vid rejektbanan. Som tidigare 
nämnt finns även en tillfällig position innan kvalitetskontrollen där två medarbetare 
åtgärdar de fel som de direkt kan se för att få in pall i höglagret. Normalt ska det vara 
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samma kapacitet i in- och utflödet av pall i höglagret men på grund av rejekten så 
uppkommer problem med att få in pall. Detta löser dock inte problemet utan är bara 
brandsläckning som flera av de intervjuade säger på fallföretaget. Ledarskapet ser det 
som en tillfällig lösning dock finns ingen som tar helhetsansvaret av och ägandet 
rejektpallsproblemet och där av har det inte drivits framåt för att eliminera rejekt på 
lång sikt. 
 
Logistik jobbar även själva med rejekt där de vill hitta kortsiktiga lösningar som 
sänker rejektprocenten omgående, analysera varför pall blir rejekt samt ta fram 
arbetssätt och metoder som kan hålla nere antalet rejekt på låg nivå. Det har haft som 
mål att nå en rejektprocent under 40 procent. 
 
Kvalitetsavdelningens del i rejekthanteringen är att skriva kvalitetsavvikelserapporter 
i leverantörsrelaterade rejektorsaker som nämnts i avsnittet om kommunikation. 
Kvalitetsavdelning får ta kontakt med leverantör angående kvalitetsproblem. Det ska 
tilläggas att även materialplanerare har befogenhet att skriva 
kvalitetsavvikelserapporter utöver det är inköpsavdelningen de enda som har kontakt 
med leverantörer.  
 
Underhållsavdelningen är till viss del delaktiga i rejektproblemet när det uppstår 
tekniska problem som inte är direkt kopplade till pall eller material, exempelvis pall-
banan, kvalitetskontrollen eller kranarna i höglagret. De har olika pågående 
aktiviteter som kan hjälpa logistik att minska andel rejekt. Det är anpassning för bred 
mittmed, klossen i mitten på en pall, vilket innebär ombyggnation av in- och utbanan 
för pall så den är anpassad för vanlig EU-pall och inte bara fallföretagets egna pallar, 
eftersom det egna pallarna har en smalare mittmed. Det byggs även om i höglagret 
för att få tillgång till fler pallplatser. 

 
4.2.2 Hantering av rejekt 

Som nämnt i avsnitt 5.3 Analytisk sammanfattning så finns det interna 
informationsgap angående kunskap och kompetensen vid hanteringen av rejekt vid 
inkommande material. Den är bristfällig och det kan i sig ge upphov till fler rejekt 
men också försämrar förutsättningarna till förbättring. Medarbetare som arbetar vid 
extrapositionen vid rejekten har inte fått rätt förutsättningar för att ha den kompetens 
som skulle behövas för att de ska kunna ha förståelse och se de olika rejektorsaker 
som finns. Det saknas helhetförståelse till rejektorsakerna och hur det nuvarande på-
plats-lösningarna kan påverka längre fram i materialflödet. Exempelvis har 
kvalitetsavdelningen mycket kunskap kring detta. Detta kan förklaras genom 
exempel på de “lösningar” som görs vid rejekten vilket i sig kan lösa problemet på 
plats för att få pall igenom kvalitetskontrollen men ger upphov till andra problem 
längre fram i flöde eftersom det inte gör på rätt sätt. Det blir inte rätt från början helt 
enkelt.  
 
Ett exempel på problem är borttagning av ”onödiga flaggor”, det vill säga de som 
inte är Odetteflaggan och inte har något att säga för att klara kvalitetskontrollen. 
Orsaken till att de tas bort är för de kan orsaka längd- och breddfel, istället för att 
fästa dem korrekt rivs de av. Problemet blir i förlängningen att spårbarheten av 
artiklarna från leverantör försvinner. Skulle det bli tekniskt fel på artiklarna i en pall 
blir det svårt att spåra tillbaka och hitta orsaken. Här ligger ansvaret hos logistik. Ett 
till exempel kan vara att etiketten inte går igenom kvalitetskontrollen och att det då 
skrivs ut en ny men på fel parti. Det betyder att följesedelnumret blir nytt och det 
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betyder att spårbarheten försvinner samt att fel parti blir upptaget när det rätta partiet 
ska fackas in och det blir då logiskt fel. Vilket är betydligt svårare att åtgärda i 
efterhand vilket kan leda till att de väljer ett annat felaktigt parti. Är det så vid nästa 
leverans så fortsätter problemet. Ett annat exempel kan vara vid bred mittmed, då en 
tillfällig lösning kan vara att sätta pall med bred mittmed på en godkänd Scaniapall 
för att den ska kunna åka in på banan igen. Problemet med detta är då att etiketten 
som ska sitta längst ner till vänster på pall inte flyttas ner eftersom den sitter rätt från 
början, dock måste den justeras ned för att den ska kunna bli scannad. Detta gör att 
pall ändå blir rejektad men för etikettfel och inte för bred mittmed.  
 
Det saknas ett bra sätt att visualisera rejekt vid det automatiserade materialflödet till 
höglagret för tydligt visa nuläget och vad som det aktivt behöver jobba med. Det 
finns så de kan se i materialhanteringssystemet rejektprocenten i realtid men inte 
exempelvis hur det har varit under veckan eller veckan innan. Då måste också de 
interna informationsgapen elimineras och höja kompetensen som nämndes ovan så 
det kan agera på den informationen som visas för att nå förbättring. 

 
4.2.3 Kravspecifikation etikett 

Nedan visas bildexempel på hur flaggor ska placeras enligt kravspecifikation för 
Odetteflagga och VDA-flagga. Innehållsförteckning för vad som finns i 
kravspecifikationen för Odetteflagga och VDA-flagga finns i bilaga 2 
Kravspecifikation - Odette och VDA.  
 
Bildexempel Odetteflagga: 

 
Figur 8: Exempel enligt kravspecifikation 
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Bildexempel på VDA-flagga på box: 

 
Figur 9: VDA-flagg på box 
 
4.2.4 Synsätt på rejekt 

En viktig aspekt till rejektpall är inställningen till problemet hos ledarskapet. 
Rejektproblematiken har viss mån alltid funnits sen höglagret byggdes 1998. Det vill 
säga att rejekten anses mer som en del i vardagen och att ha kvalitetsavvikelser på 
runt 30 % kan anses vara okej, det är som att inte ta det som en riktig 
kvalitetsavvikelse. Rejekten har inte tagits på riktigt allvar från ledarskapets sida, inte 
förens det totalstopp i materialflödet hösten 2017. Tekniska kvalitetsavvikelse av 
produkter skulle aldrig hanteras på samma sätt. 

 
4.2.5 Statistik över rejektpall 

Nedan presenteras statistik från fem olika veckor i paretodiagram. Statistiken är från 
v.14, v.35, v.50 under 2015 och v.2 2016 samt 3–6 april sammanslaget med 9–10 
april under 2018. Veckorna valdes utspritt över det 12 månaderna. Vecka 35 valdes 
specifik för det är veckan efter industrisemestern och vecka 50 valdes på grund av att 
det brukar bulka upp på material inför julhelgen. Det andra veckorna kan anses som 
normala. Detta gjordes för att se om det skulle vara någon skillnad i statistiken utöver 
året i de olika situationerna.   
 

 
Figur 10: Rejektstatistik 1/5 
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Figur 11: Rejektstatistik 2/5 
 

 
Figur 12: Rejektstatistik 3/5 
 

 
Figur 13: Rejektstatistik 4/5 
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Figur 14: Rejektstatistik 5/5 
 
4.2.6 Rejektorsaker  

Ishikawadiagrammen nedan beskriver vilka olika typer av orsaker som kan ge 
upphov till de två vanligaste felen, etikett- och längdfel, från paretodiagrammen 
ovan. 
 

 
Figur 15: Ishikawa Etikettfel 64 
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Figur 16: Ishikawa Längd 4 
 
4.2.7 Kostnad 

I dagsläget finns det två skift som båda har en till två medarbetare som konstant 
jobbar med att minimera antal avvikelser innan pallen går igenom 
kvalitetskontrollen. Det har även tillsatts ett nattskift och ett helgskift som båda har 
tre stycken medarbetare för att hantera andel pall som kommer in. Detta är ett måste 
då andelen rejektpall är så pass högt att vanlig arbetstid inte räcker till för att få in all 
pall i höglagret som tillslut ska ut i produktion för användning. Det är inget 
normalläge som fallföretaget strävar efter utan normalläget som eftertraktas är att alla 
extra skift och tillfälligt insatta positioner ska bort. Det ska bara vara en person som 
jobbar vid rejektpositionen per skift. Det kostar alltså pengar i personalkostnad att ha 
dessa extra medarbetare som gör omarbete av pall för att uppnå de krav som 
leverantör en gång redan godkänt att de ska göra.  
 
Personalkostnad: rationaliserad kostnad för arbetstid för beräkning i projekt är 
500 000 SEK per heltidstjänst per år. Det är som nämnt tidigare tio stycken 
heltidstjänster kopplande till rejekten. Det tillkommer även viss kostnad för 
underhåll, UH, vilket är kan ses som försumbar se tabell 2. Enligt ledaren på 
kvalitetsavdelningen är uppskattad tid kopplat till rejekt tjugo minuter i veckan. Det 
vill säga tre dagar om året vilket är försumbart i sammanhanget. 
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Underhållskostnad under jan-okt 2017: 
 

 
Figur 17: Kostnad av underhåll kopplade till rejekt 

Sammanfattning av kostnad: 
 

Tabell 2: Sammanställning av kostnad för rejekt 
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4.3 Analytisk sammanfattning 

 
Enligt Scania själva är SPS en produktionsfilosofi inspirerad från Toyotas 
produktionssystem och Lean där bland annat eliminering av slöseri är en stor del, se 
avsnitt 6.2 SPS-huset och 3.6 Lean Production. Visuell kontroll är ett verktyg som 
används för att visualisera just slöseri för att få upp det problemen och synliggöra 
dem. I modern syn ses variation som orsaken till slöseri som exempel omarbete 
enligt avsnitt 3.6.1. Muda Mura och Muri. Rejektpall är en störning som leder till 
omarbete se mer i avsnitt 6.7 Analytisk sammanfattning. Kompetensen för orsakerna 
kring rejekt är bristfälliga och kan i sig bidra till ytterligare rejekt eller problem 
senare i materialflödet i form av att spårbarheten av materialet försvinner. Det saknas 
även ett effektivt sätt att visualisera nuläget vid rejektbanan. 
 
Kravspecifikationen för etiketter är en standardisering av specifika kvalitetskrav som 
Scania ställer på sina leverantörer och som de faktiskt vid ett tillfälle redan har 
godkänt vid PPAP. Det är dock leverantörer som inte uppfyller kravspecifikationen. 
  
Vad som är utmärkande för de diagrammen är att det två största orsakerna till rejekt 
är Etikettfel 64 och Längd 4, andelen av det två står för 74-81% rejekten i 
paretodiagrammen. Oavsett vilken tidsperiod så är det samma avvikelser som är de 
mest frekventa därefter minskar andelen drastiskt och typen av fel varierar. 
Kostnaden för hantering av rejekten är ungefär 5 000 000 SEK årligen med 
nuvarande bemanning. I avsnitt 4.2.6 Rejektorsaker har fel identifierats som kan 
orsaka rejekt av just etikettfel och längdfel.  
   
Som tidigare nämnts är rejekten en störning som orsakar omarbete vilket bidrar till 
onödiga kostnader. Önskat normalläge är att en person per skift ska bemanna 
rejektbanan men nuläget är i genomsnitt tre per skift samt natt- och helgskift som 
båda har tre medarbetare vardera. Det bör kanske ifrågasättas om den uppskattade 
tiden för kvalitetsavdelningen 20 minuter i veckan är nog för att nå förbättring. 
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5. Informationshantering 
Här beskrivs fallföretagets organisationsstruktur och dess informationshantering 
med fokus på avvikelserapportering och informationseskalering genom 
organisationen med hänsyn på störningen rejekt. 

 
5.1 Kommunikation och organisation 
 

På Scania Oskarshamn har logistik, underhåll och kvalitetsavdelningen en nära 
kontakt vid kvalitetsavvikelser på material och tekniska fel. När rejektpall uppstår 
hos logistik ska kvalitetsavdelningen kontaktas som sedan stödjer logistik i 
problemet. Viktigt att påpeka är att kvalitetsavdelningen endast tillhandahåller 
avvikelser som är leverantörsrelaterade. Vid leverantörsrelaterade avvikelser har de 
ansvaret att skriva avvikelserapporter. Denna avvikelserapport ska innehålla vilken 
typ av avvikelse och den ska då skickas till leverantör.  
 
Kvalitetsavdelningen har även kontakt med inköp som har sitt kontor i Södertälje. 
Informationen däremellan handlar i detta specifika fall om de olika 
kravspecifikationer som finns på de pallar som levereras till Scania Oskarshamn. Om 
kravspecifikationen är otydlig lyfts problemet till inköp men kvalitetsavdelningen 
upplever att de får dåligt gehör internt, inköp bryr sig mer om produktens kvalitet än 
på kravspecifikationen på hur pall och emballage ska vara. Ett problem som uppstår 
då är att inköp sänder dåliga signaler, att kravspecifikationerna av pall inte är viktigt. 
Det har uppstått att inköp backar leverantören även att den gjort fel och inte följt 
kravspecifikation. Ett annat problem har varit att ingen vill ta ansvaret över ägandet 
av det otydliga och bristfälliga kravspecifikationerna. Vilket har gjort det svårt för 
kvalitetsavdelningen att jobba mot leverantörers förbättring då det är bristfälligt från 
företagets sida till att börja med.  
 
När det uppstår tekniska fel kontaktas underhåll. Det underhåll gör är att se över det 
problem som har anropats och åtgärdar det på plats. Alla åtgärder och avvikelser 
registreras i deras underhållssystem där de sedan gör en felrapportering som 
innehåller hur lång tid det tog att åtgärda, uppskattad stopptid, vilka som var 
delaktiga på platsen och vad som gjordes för att åtgärda. Kostnad för insatsen 
beräknas också.  
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Bilden nedan beskriver vilka vägar information flödar i organisationen vid störningen 
rejektpall. 
 

 
Figur 18: illustration av hur information flödar med hänsyn till rejektpall  
 
5.1.1 Avvikelseschema för rejekt 

De figur 7 nedan förklarar är normalläget hur de olika funktionerna underhåll, 
logistik, kvalitet, inköp och leverantör integrerar och pratar med varandra vid 
rejektavvikelser. Underhåll, logistik och kvalitet tillhör enheten i Oskarshamn och 
inköp sitter som en stödfunktion i Södertälje. Leverantörerna är både lokala och 
globala. När logistik i Oskarshamn får en kvalitetsavvikelse i form av tekniskt fel av 
automationen i bansystemet och inte artiklarna i sig, kontaktas underhåll och logistik 
får en återkoppling genom en insats för åtgärd. Sedan december 2017 blev 
kvalitetsavdelning involverade i logistiska fel som kommer in på rejekt. Logistiska 
fel är det fel som är relaterade till EDI-informationen i etiketterna, par-artiklar av 
samma sort som höger-höger när det ska vara vänster-höger eller fel kvalitet på 
inkommande godsemballage. Vid logistiska fel kontaktas kvalitetsavdelning som får 
i uppgift att skriva en avvikelserapport. Den ska skickas till den leverantör som inte 
har uppfyllt kravspecifikationen. Avvikelserapporten skickas även samtidigt till 
inköp och Supplier Quality Assurace, SQA. SQA är den personen på inköp som är 
ägare av en specifik leverantör och sköter kontakten på daglig basis med denne. 
Anser leverantören att avvikelserapporten är godtagbar så har de 24 timmar på sig att 
svara och därefter tio kalenderdagar att åtgärda det som har gett upphov för den 
bristfälliga kvaliteten. Anser leverantören att avvikelserapporten inte tydlig nog, inte 
är godtagbar eller att kravspecifikationen är otydlig återkopplar leverantör till 
kvalitetsavdelningen för att komplettera rapporten med ytterligare information eller 
mer tid.  
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Figur 19: Hur informationen hanteras vid rejektpall 
 
 

 
Figur 20: illustration av informationsflödet vid en avvikelserapport 
 

Problemet som kvalitetsavdelningen anser är att inköps återkoppling och stöttning 
med logistiska fel och kvalitet på emballage är dålig, den finns nästan inte alls. Idag 
hanterar inköp bara tekniska fel på produkten i själva pallen. Tekniska fel är 
funktionella fel eller skador på produkten i pallen. Kvalitetsavdelningen vet inte vart 
de ska eskalera problemen då det inte finns någon som har ansvaret för de logistiska 
leverantörsfel som kommer in. Inköp har det största informationsutbytet med 
leverantörerna vilket anses också som bristfällig. Inköp är dåliga på att sätta krav på 
leverantörer angående logistiska fel, för det vill inte ta på sig ägandet av det.  
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Scania ger inte leverantör rätt förutsättningar från början. Vid anskaffning av ny 
leverantör så måste de genomgå en PPAP (Production Part Approval Process) för att 
få leverera till Scania. Vid en PPAP så godkänner leverantören den kravspecifikation 
och de krav som ställs på gods-emballage. Introduktionen för nya leverantörer har 
inte varit bra är något som återkommit under intervjuerna samt att de inte fått rätt 
förutsättningar för hur godsemballage ska vara och hur dess kravspecifikation är. Det 
är inköp som är ansvarig för PPAP och introduktionen för nya leverantörer vilket 
också borde innefatta hur de ska sända pall och emballage. 
 

5.1.2 Eskaleringsschema 
Vid avvikelser i materialflödet rapporteras det dels mellan funktionerna men även 
beroende på avvikelse om det går att lösa problemet eller om det måste lyftas uppåt i 
den hierarkiska ordningen. Exempel: uppstår det en rejektpall där avvikelsen är 
leverantörsrelaterad rapporteras det vanligtvis från en medarbetare till Team Leader 
(TL) från logistik till TL eller tekniker på kvalitetsavdelningen. Det förekommer 
även kommunikation från medarbetare till tekniker. Uppstår ett tekniskt fel kontaktar 
medarbetaren på logistik sin TL som kontaktar underhållssamordnaren som tillsätter 
underhållstekniker. Avvikelser som inte kan lösas på respektive nivå eskaleras upp i 
hierarkin för att kunna tillsätta rätt resurser.   

 

  
Figur 21: Illustration av eskaleringsschema 
 
5.1.3 Nya eskaleringsrutiner vid avvikelser                                                                        

September 2017 startades en ny funktion inom inköp, OICQ, på Scania Södertälje 
varav de första månaderna gick till rekrytering av personal. Scania fick stora 
kapacitetsproblem med sina leverantörer och uppdraget blev då att hålla ihop ett 
Supplier Capacity Task Force som är ett tvärfunktionellt team som jobbar 100 % 
med att lösa dessa kapacitetsproblem. Detta gjorde till en början att de var tvungna 
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att fokusera på just det och inte uppdraget eskaleringar av logistiska fel. Task Force 
funktionen kommer sannolikt fortsätta på detta sätt fram till industrisemestern, vecka 
29–32, därefter är planen att sätta alla arbetssätt och gränssnitt för OICQ’s ordinarie 
uppdrag. 
 
Funktionen uppstod bland annat av underbemanning av krishantering, endast en 
person i Europa, och saknade helt en funktion som kunde jobba med Supplier 
Development när det kommer till logistikområdet hos leverantörer. Dessutom stötta 
inköp i inköpsbeslut för att välja rätt leverantörer de vill säga att säkerställa att 
leverantörer med dålig leveransförmåga inte får mer affärer.  
 
OICQ’s uppdrag är uppdelat i tre områden: 

1. Logistic Audit, rating av leverantörer och leverantörsträning 
2. Supplier Development Logistik, långsiktig leverantörsutveckling av logistik hos 

leverantören 
3. Crisis Management vid logistikavvikelser (motsvarande de som på 

inköpsfunktionen hanterar tekniska eskalerade kvalitetsärenden) 
 
Efter ett möte, 10 april 2018, med Team Leader på kvalitetsavdelningen och Group 
Manager Logistics Supplier från Södertälje så blev det ett klartecken att ett 
förbättringsarbete har satts i rullning för att förbättra kommunikationen och 
stöttningen mellan kvalitetsavdelningen, inköp och leverantörer med hjälpa av OICQ. 
Det är Group Manager Logistics Supplier som är ledare för denna grupp och som 
jobbar kontinuerligt med detta. Vid leverantörsrelaterade fel vilket uppkommer på 
Scania Oskarshamn i form av logistiska fel, som de inte kan lösa på egen hand, ska 
eskaleras från logistik till kvalitetsavdelningen. Därefter ska en tekniker eskalera till 
sin TL eller produktionsledare (PL) som ska ta detta vidare till en Supplier Quality 
Manager i OICQ-funktionen. Varje gång ett problem blir för svårt att hantera ska det 
eskalera upp i hierarkin till personer med mer kompetens och “slagkraft” så det kan 
drivas framåt. OICQ ska på lång sikt bli bättre på att hantera dessa problem med 
hjälp av att ha en tydligare eskaleringsväg samt ett bättre informationsutbyte med 
leverantörer som uppfyller kvalitetskraven för informationskvalitet.  
 

5.1.4 Organisationsstruktur 
Organisationens struktur är en funktionsorganisation där schemat nedan beskriver 
enheten Scania Oskarshamn. Det gula rutorna ledning, kvalitet och SPS är 
huvudfunktioner. Dessa är de som sätter riktlinjer mot de mål och visioner 
organisationen har.  
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Figur 22: Organisationsschema 
 

Grundstrukturen i kärnverksamheten i organisationen är byggd på 5+1 grupper vilket 
betyder att det är fem stycken medarbetare och en team leader. Dessa grupper ingår 
sedan i ett produktions-lag av cirka 3-4 grupper med en produktionsledare, 
produktionsledaren och de över denne i hierarkin är tjänstemän. En 
produktionsledare ingår sedan i ett större team med andra produktionsledare som 
rapporterar till en verkstadschef. 
 
De blåa funktionerna är stödfunktioner som ska hjälpa och stärka kärnverksamheten i 
det dagliga arbetet. De som jobbar i stödfunktionerna är även dem tjänstemän. 

 
5.2 Informationshantering och informationskvalitet 
 

Olika sätt att hantera och utbyta information finns i avsnittet 3.4.3 Metoder för 
informationsutbyte och definition av informationskvalitet och vad den ska innehålla 
nämns i avsnittet 3.5 Informationskvalitet. 

 
5.2.1 Metod för kommunikation med leverantör  

För hemtagning av produktionsmaterial så används EDI. Fallföretaget skickar en 
planering till leverantör som svarar med avisering då godset skickas från dem. 
Leverantörer som inte har en klassisk EDI lösning har tillgång till en web-EDI som 
är gratis för dem, som fallföretaget erbjuder och står för kostnaden. De behöver då 
logga in på webbportalen för att se sina planer från fallföretaget, det är samma portal 
när de aviserar fakturor. De skapar även transportflaggor i detta system. De 
vanligaste transportflaggorna är Odette- och VDA-flaggan. Odetteflaggan är vad man 
brukar kalla masterflagga och innehåller information för en hel pall och VDA-
flaggan kan vara för en enhet i en sådan pall. Exempel en pall av flera boxar så är en 
av boxarna en sådan enhet, läs mer om flaggspecifikationer i avsnitt 4.2.3 
Kravspecifikation etikett. Klassisk EDI innebär att leverantörens EDI konverterar, det 
system som översätter interna format till EDI filer. Det systemet är kopplat till 
leverantören affärs- eller ERP-system (Enterprise Resource Planning) där allt sker 
per automatik och kräver ingen manuell hantering som web-EDI lösningen. 
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Kommunikation sker över OFTP (Odette File Transfer Protocol) och ISDN 
(Integrated Services Digital Network). ISDN ska avvecklas under 2018 då alla 
leverantörer ska använda OFTP. Riktningen av informationsutbytet är enkelriktad, en 
riktning åt gången, fallföretaget skickar och leverantören svarar.  
 

5.2.2 Informationskvalitet  
Information angående rejektpallsproblemet finns men informationskvaliteten är inte 
tillräckligt bra. Det gäller även informationshanteringen som brister både internt och 
externt på fallföretaget. Den interna delen är att informationen om problemet inte tas 
på allvar och att det inte finns någon drivande kring helheten i frågan rejektpall. Det 
finns flera funktioner i organisationen som är delaktiga men ingen bär 
helhetsansvaret för problemet. Vilket gör att de olika inblandade funktionerna har 
kunskap och information som inte de andra har, se 4.2.4 Synsätt på rejekt för 
exempel. Den externa är att fallföretaget inte bidrar tillräckligt med rätt och 
lättillgänglig information på kravspecifikationen på emballage/pall. Leverantörerna 
har tillgång till kravspecifikationen via fallföretagets Supplier Portal (SP), vilket är 
en databas med information till alla leverantörer angående kvalitetsspecifikationer 
och beskrivningar på kvalitetskraven. SP är bristfällig enligt fallföretaget själva dels 
för att den är svår att orientera sig i samt att den är något otydlig och anses inte som 
användarvänlig. Fallföretaget är också enligt dem själva dåliga på återkoppling vid 
kvalitetsavvikelser och uppföljning av kravspecifikationen mot sina leverantörer. 
Leverantörerna vet alltså inte alltid om att de gör fel.  
 
EDI är en standard som leverantören måste följa och den är väl beskriven i 
specifikationer. Om syntaxen eller informationen inte är enligt specifikation så åker 
filen ut och support får den som avvikelse i sin mail. Det varierar väldigt mycket 
mängdmässigt men just nu, april 2018, är det stora mängder supportärenden som 
kräver manuellt arbete.  
 
All information om krav och specifikationer finns samlat i leverantörsportalen SP där 
de kan gå in och hämta information. Nästintill alla som blivit intervjuade angående 
just leverantörsportalen har sagt att det är svårt att hitta det som söks. Specifikation 
för hur etiketter och flaggor ska hanteras ligger långt ner i strukturerna. Flera 
anställda säger “om vi inte kan hitta specifikationen hur ska då leverantören hitta”. 
Många av specifikationerna innehåller väldigt mycket information, upp till 18 sidor, 
och är till viss del otydliga. Enligt ansvarig för dessa specifikationer kommer det bli 
förbättring då målet är att utveckla, förtydliga och förenkla specifikationerna samt ta 
nya bilder till leverantörsportalen. Ansvarig skulle även önska att strukturen sågs 
över, det ska vara lättare att hitta i leverantörsportalen samt att samla flaggor och 
specifikationer på en plats vore en förbättring. För att få ut informationen om hur 
kvaliteten ska vara till leverantör säger ansvarig att det borde skickas ut massutskick 
och publicerad information i portalen via inköp.   
 

5.3 Analytisk sammanfattning 
Intern kommunikation angående daglig verksamhet med avseende på rejektpall 
fungerar normalt via direktkommunikation mellan berörda funktioner.  
 
I avsnitt 3.2.1 intern kommunikation är det viktigt att informera om organisationens 
mål, utmaningar, aktiviteter och problem för så medlemmarna av organisationen ska 
veta vilket tillstånd de är i samt deras roll i den. Vilket i sin tur gör att de har 
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förutsättningar för att agera på informationen. Detta skulle kunna appliceras kring 
rejektpallsproblemet. Som nämns i avsnitt 4.2.2 Hantering av rejekt så saknas viss 
kompetens med avseende på helhetsförståelse kring rejektorsaker. Med större 
förståelse och tillgång till information om orsak till det problem som finns skulle de 
som arbetar där aktivt kunna jobba mot förbättring, de vill säga det existerar ett 
internt informationsgap.  
 
I avsnitt 3.3 Kommunikations och organisation nämns det att kommunikation är en 
förutsättning för beslutstagande för att besluts ska genomföras i praktiken samt att 
utan kommunikation kommer inget hända. De förändringar som sker i ett företag 
kräver en effektiv kommunikation. I avsnitt 5.1.1 Avvikelseschema för rejekt beskrivs 
det hur kommunikation och den informationen hanteras vid avvikelsen rejektpall. Ett 
av problemen var att kvalitetsavdelningen kände att det inte fick stöd internt för att 
eskalera de logistiska felen. Ingen ville känna sig vid och äga det logistiska felet, 
inköp menade på att de endast hanterar tekniska fel. Vilket gjorde att 
kvalitetsavdelningen inte kom vidare med sitt arbete i det ärendena. Vilket gjorde att 
det inte fanns någon att kommunicera till som kunde hjälpa dem i med logistiska fel. 
Från december 2017 tills mitten av april var detta ett problem. I avsnitt 5.1.3 Nya 
eskaleringsrutiner vid avvikelser vid ett möte mellan en TL på kvalitetsavdelningen 
och ledaren för den nya funktionen OICQ fick de klartecken på hur dessa 
eskaleringar ska hanteras. Anmärkningsvärt är att innan december 2017 arbetade 
kvalitetsavdelningen inte med logistiska fel samt att det tog strax över tre månader 
tills de fick besked om hur det ska eskalera upp logistiska fel i organisationen. 
Anmärkningsvärt är även att det innan endast fanns en person i Europa som jobbade 
med krishantering som saknade helt som kunde jobba med supplier development i 
logistikområdet hos leverantör. 
 
I avsnitt 3.3.1 Organisationsstruktur och dess beståndsdelar beskrivs 
organisationsstrukturer och att ju större organisationen är horisontellt och vertikalt 
samt stor geografisk spridning och ju fler specialiserade enheter desto mer komplex 
organisation och svårare att koordinera och samordna organisationen. Även att 
kommunikationen skiljer sig i uppåtgående och nedåtgående i hierarkin samt att den 
uppåtgående kommunikationen tenderar att vara mer positiv. Vilket kan påverka 
informationen högsta chefen får då den kan förfinas eller ett problem förminskas. 
Vanligt uppkommande problem i en funktionsorganisation är att medarbetare inom 
sin egen funktion successivt kommer se företaget ur sin funktions perspektiv med 
risk att bilda uppfattningar om företagets uppgift och mål utifrån den egna 
funktionen. Vilket medför risken att de ser vad som är bäst för funktionen och inte 
helheten för organisationen. Som nämnt i stycket ovan har det funnits problem med 
vart i organisationen det ska eskaleras logistiska fel. Detta är en av nackdelarna med 
stora komplexa organisationer att det uppstår svårigheter att samordna olika 
funktioner inom organisationen speciellt när det är olika geografiskt. Inte förens det 
braka ihop och blev totalstopp i rejektflödet fick problemet gehör från ledningen och 
då tillsattes extra personal för att hantera pallen. Som nämnts i problemformuleringen 
så gav det en direkt effekt att gå från 77 % till 46 % rejektavvikelser. Problematiken 
är att det endast är tillfälligt lösning samt att det “förfinar” rejektstatistiken vilket gör 
att det data som registreras i materialhanteringssystemet inte är den som är i 
verkligheten. Som nämns i avsnitt 5.1.1 Avvikelseschema för rejekt så ger inte Scania 
leverantören rätt förutsättningar vid introduktionen av PPAP vilket skapar ett 
informationsgap externt mellan Scania och dess leverantör. Det är inköp som är 
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ansvariga för PPAP och eftersom det inte tidigare haft ägandet av logistiska problem. 
Detta kan då ses som att det endast ser organisationen ur sin funktion vilket har 
medfört problem för organisationen som helhet i from av rejektpalls-avvikelser.  
 
I teorin beskrivs olika metoder, se avsnitt 3.4.3 Metoder för informationsutbyte. 
Kommunikationsstrukturer vid informationsutbyte i avsnitt 3.4.4 Kommunikationstyper 
-och strukturer vid informationsutbyte nämns oavsett vilken eller vilka 
kommunikationstyper som behandlar den överförda informationen gäller det att göra 
den tillgänglig för bearbetning, värdering och beslutstagande. Vilket utifrån ett 
managementperspektiv måste det beslutas om vem som har rätt till åtkomst av 
informationen från andra företag och agera på den samt vem som har rätt att 
företräda företaget genom att kommunicera information till kund och leverantör. Det 
beskrivs även två olika kommunikationsstrukturer, seriell och parallell där 
management måste besluta om hur den utbyta informationen ska kommuniceras och 
hur informationskanalerna ska se ut. Den metod fallföretaget använder för 
hemtagning av material är EDI och kommunikation sker över OFTP främst. Det finns 
bestämda vägar hur kommunikation ska gå mellan Fallföretaget och leverantör som 
nämns i avsnittet 5.1 Kommunikation och Organisation att det är främst 
kvalitetsavdelningen och inköp i kvalitetsavvikelseärenden men även 
materialplanerare har rätt att kontakta leverantör i sina ärenden och skriva 
kvalitetsavvikelserapporter. Kommunikationen kan jämföras med den som i teorin 
heter parallell då det inom sin funktion hanterar kommunikationen inom dess 
ansvarsområde. 
 
I avsnitt 3.4.1 Effektiva processer genom informationsutbyte står det att tillgång till 
kvalitativ information, se avsnitt 3.5 Informationskvalitet för definition av 
informationskvalitet, är en förutsättning för effektiv verksamhet och ett måste för 
parter i leverantörskedjan skall kunna utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt. Samt 
att informationsutbyten mellan kunder och leverantörer är grunden för samverkan 
och integration vilket är avgörande för att åstadkomma en effektiv och 
konkurrenskraftig verksamhet med effektiva materialflöden i leverantörkedjan. Det 
finns informationsgap i merparten av leverantörskedjor som nämns i 3.4.2 
Informationsgap vilket kan leda till osäkerheter och försämrat resursutnyttjande och 
leveransförmåga vilket visar på förhållandet mellan informationsflödets stora 
betydelse. Syftet med informationsutbyte är att det ska leda till någon form av 
påverkan, vilket har nämnts i avsnitt 3.4.5 Informationsutbyte mellan företag.  
 
Här ger Scania dock inte rätt förutsättningar till leverantör som har nämnts i stycket 
ovan, samt i avsnitt 5.1.1 Avvikelseschema för rejekt, som är ett resultat av bristfälligt 
kvalitativt informationsutbyte. I och med detta har det gett upphov till extrapositioner 
och extraskift, beskrivs 6.1 Nulägesbeskrivning av materialflödet och 6.2.6 
Rejektorsaker, som inte kan anses som ett optimalt resursutnyttjande. Vilket har 
nämnts tidigare så uppstår det interna informationsgap då det är flera funktioner som 
är knutna till rejektproblemet men ingen som har huvudansvaret för helheten, de vill 
säga kunskapen är utspridd på det olika funktionerna. Det finns även externa 
informationsgap i form av bristfällig introduktion av ny leverantör som nämnts samt 
att det även inte är tillräckligt enkelt för leverantör att gå in på fallföretagets Supplier 
Portal och själva hämta information som beskriv i avsnitt 5.2.2 Informationskvalitet. 
Den beskrivs som att det är svårt att hitta det som söks och att just 
kravspecifikationerna ligger långt ner i strukturen samt att det är väldigt mycket 
information i dem och till viss del otydliga. 
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6. Scania Production System (SPS) 
 

I detta kapitel kommer fallföretaget Scania och dess produktionssystem att 
presenteras med syfte att öka förståelse för läsaren om företaget men kommer även 
att vara en grund för analys och slutsatser i studien. De mest relevanta delarna inom 
produktionssystemet kommer att redovisas. 

 
6.1 Scania Oskarshamn 
 

Scania Oskarshamn tillverkar lastbilshytter till hela den europeiska marknaden. 
Hyttfabriken består av fem verkstäder: pressverkstad, karossverkstad, grundmåleriet, 
täcklackmåleri och monteringsverkstad. Det börjar med en plåtrulle och efter alla 
verkstäder kommer en färdig hytt ut ur fabriken som skickas till kund vilket är 
Scanias chassiverkstäder i Södertälje, Zwolle i Holland och Anger i Frankrike. På 
Scania Oskarshamn arbetar det över 2700 medarbetare vilket gör fabriken till Kalmar 
läns största arbetsgivare. 

 
6.2 SPS-huset  
 

Sedan genombrottet av Scanias produktionssystem på tidigt nittiotal har Scania 
fortsatt att arbetat efter denna strategi vars syfte är att uppfylla kundernas önskemål 
men samtidigt uppnå ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft.   
 
I början av SPS påbörjades ett utformade av Scanias huvudprinciper: Normalläge - 
standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Behovsstyrd produktion och ständiga 
förbättringar. Sedan byggdes dessa principer vidare för att skapa metoder som i sin 
tur genererar större konkurrenskraft och en bättre lönsamhet. Scania skapade därefter 
sina kärnvärderingar som är Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av 
slöseri. Med hjälp av sina kärnämnen vill Scania uppnå effektiva flöden och därav 
skräddarsy sina produkter efter kundens egna behov.  
 
Scanias använder sig av en modell för att få ut sina principer och värderingar. 
Scanias produktionssystem har då förankrats i företagets alla verksamheter. Den 
viktigaste faktorn inom SPS är att varje enskild medarbetares utveckling, kunskaper, 
erfarenheter och deras vilja att konstant förbättra och utveckla sitt arbete (Scania 
2016). 
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Figur 23: SPS-huset  
 

Så här säger Scania själv om sitt produktionssystem: 
 
“Vårt arbetssätt som präglas av ständiga förbättringar och våra medarbetares 
personliga engagemang i det dagliga arbetet, har varit centralt genom Scanias 
historia. I början av 1990-talet antog Scania en produktionsfilosofi inspirerade av 
Toyota (Lean). Systemet som kallas Scania Production System är ett av de mest 
effektiva och inkluderande ledningssystemen i världen. 
 
Ledningssystemet tillämpas i alla delar av företaget och bygger på en uppmuntran 
till delaktighet och engagemang hos våra medarbetare för att bidra till att förbättra 
processer och att eliminera slöseri. Ledningssystemet är tätt kopplat till våra 
kärnvärden och stöttas av våra huvudprinciper, i synnerhet Ständiga förbättringar 
men också Rätt från mig, Efterfrågestyrd tillverkning och Ledarskap” (SPS-Office 
2018).  
 
Ständiga förbättringar innebär att aldrig bli nöjd med det som är utan alltid sträva 
mot att bli bättre imorgon än idag. Rätt från mig betyder att det aldrig får skickas 
produkter vidare som inte är rätt kvalitet, utan är det kvalitetsbrist så åtgärdas det när 
det upptäckts. Efterfrågestyrd tillverkning betyder att tillverkning endast sker efter 
behov, de vill säga att all tillverkning som sker har redan sålts till kund. Ledarskapet 
beskrivs nedan i avsnitt 4.6. Ledarskap i organisationen. 
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6.3 Värderingar 
 

Värderingarna i SPS-huset är det som ligger i grund för Scanias dagliga arbete inom 
företaget. De har en tydlig tillhörighet inom företagskulturen som påverkar alla 
medarbetare på Scania. Värderingarna har en symbolik med att vara grunden för 
SPS-huset.     
 
Den första grundstenen är Kunden först och frågorna som ställs här är:  
● VEM är kunden?  
● Vad innebär ”kunden först?” 
● Varför är det viktigt? 
 
Det Scania menar med vem som är kunden är det företaget och medarbetarna skapar 
värde för. Det innebär att näste person i tillverkningskedjan är minst lika mycket 
kund som den som faktiskt betalar för produkten. För Scania innebär detta att alla är 
våra kunder. Tankesättet “kunden först” innebär då att företaget alltid ska sträva efter 
att uppfylla kundens önskemål till rätt kvalitet, också genom hela tillverkningskedjan 
fram till slutkund. Detta är viktigt för att alltid upprätthålla samma kvalitet i hela 
företaget och då fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.    
 
Respekt för individen hos Scania bygger på att alla ska behandla andra som man själv 
vill bli behandlad. Det ska finnas en ömsesidig respekt mellan chefer och alla andra 
medarbetare oberoende kön, bakgrund, anställning. Alla anställda hos Scania ska ha 
den möjligheten till en personlig utveckling för Scania strävar efter att använda 
kompetensen hos alla, för det är det största verktyget. På Scania anses det som ett 
stort värde av att jobba tillsammans med alla människor från alla delar av världen 
och på Scania vill de att både män och kvinnor arbetar. Något annat som de även 
värdesätter är en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. Scania skapar förutsättningar 
för en bra arbetsmiljö genom att jobba med ergonomi, standardisering etc. 
 
Eliminering av slöseri vilket är ett av målen inom filosofin Lean. Detta är något som 
Scania arbetar med för att öka konkurrenskraften och bli av med det som inte skapar 
värde. Inom Lean används åtta punkter för slöseri, se avsnitt 3.6.1 Muda Mura och 
Muri, och inom Scania sägs den åttonde punkten outnyttjad kompetens vara +1. Det 
Scania menar är att outnyttjad kompetens inte går att mäta men för Scania är det 
vitalt i företagskulturen. Utnyttjas inte kompetensen som finns på företaget anses det 
som ett slöseri. 

 
6.4 Huvudprinciper 
 

Huvudprinciperna i SPS-huset är de byggstenarna som ligger ovanpå värderingarna. 
Scanias principer ska vara vägledande i deras beslutsfattande och med hjälp av dem 
ska de kunna få rätt tankesätt för att skapa metoder för bättre arbetssätt. 
 

6.4.1 Normalläge - standardiserat arbetssätt 
Normalläge för Scania är väldigt viktigt och är en väsentlig del inom SPS-huset. Det 
som menas med normalläge är det som förklaras i avsnitt 3.7 Standardisering. På 
Scania behövs något att utgå ifrån så att de kan mäta saker de gör för att se om de 
verkligen blir bättre, samma eller till och med sämre. Utan ett konkret normalläge går 
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det inte att se avvikelserna eftersom allt är då normalt. Med hjälp av ett normalläge 
och standardiserat arbetssätt går det att identifiera avvikelser och få en grund i 
förbättringsarbetet. Det vill säga finns det inget normalläge så innebär det att det inte 
finns någon utgångspunkt till förbättringar och på så sätt kan inget effektiviseras. 
Normalläge - standardiserat arbetssätt är uppbyggt i mindre grundstenar som ligger 
undertill i SPS- huset och det är Scanias underprinciper: Standardisering, Takt, 
Utjämnat flöde, Balanserat flöde, Visuellt och Realtid, finns att läsa om i avsnitt 3.6 
Lean Production och 3.7 Standardisering.  

 
6.5 Prioriteringar 
 

Scanias prioriteringar är de som ligger i mitten i SPS-huset, vilket är:  
1. SHE - Safety, Health, Environment 
2. Kvalitet 
3. Leverans 
4. Ekonomi 
 
Prioriteringarna finns för att beskriva de saker som Scania värdesätter i olika 
beslutstagande och i vilken ordning de ska prioriteras. Det är dock viktigt att förstå 
att prioriteringarna ska ske samtidigt det vill säga de ena utesluter inte det andra. 
Scania vill att alla prioriteringar tillgodoses men det är en bra prioriteringshjälp om 
det kommer till beslut där de blir svårt att välja. 

 
6.6 Ledarskap i organisationen  
 

Scania anser att ledarskapet är en av de viktigaste principerna för att allt ska fungera, 
de själva säger “inget av det vi säger i huset skulle fungera om inte ledarskapet 
efterfrågar och lever efter SPS” (SPS-Office 2018). I ledarskapet ska laganda vara en 
utgångspunkt där väl fungerande lag med tydliga mål och arbetsuppgifter. Hur väl 
dessa samverkar kommer visas i gruppens kapacitet. Något som tydligt och aktivt 
uppmuntras på Scania är rapportering av avvikelser. Det vill säga uppkommer det 
avvikelser är det viktigt att de kommer upp till ytan eftersom det är avvikelserna som 
leder till förbättringar se avsnitt 3.7 Standardisering. Det är även ledarskapets uppgift 
att skapa en god arbetsmiljö och ge förutsättningar för förbättringsarbeten, som i sin 
tur gör att medarbetarna uppmuntras och känner en delaktighet i verksamhetens 
utveckling. En effektiv ledare borde också kunna ha mer djupgående kunskap om sitt 
område dock ska en bra ledare också kunna ta vara på den kompetens som finns hos 
sin grupp samt förstå dess betydelse. 
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6.7 Analytisk sammanfattning 
 
Scanias kultur och arbetssätt bygger på företagets produktionssystem, SPS, och efter 
observationer på företaget finns det tydliga brister på hur det efterföljs inom just 
rejektproblematiken. Om inte SPS efterföljs som det ska kommer det påverka olika 
delar i det dagliga arbetet där produktionssystemet ligger i grund för exempel 
delaktighet, kvalitet, engagemang hos medarbetarna, ständiga förbättringar och 
eliminering av slöseri. Produktionssystemet är som tidigare nämnt kopplat till 
företagets kärnvärden som ska stöttas av dess huvudprinciper och därför är det viktigt 
att arbeta efter dem annars kan hela ledningssystemet fallera.  
 
Kunden först innebär som nämnt i SPS-avsnittet att det är den nästa i 
tillverkningskedjan och att det är den medarbetarna skapar värde för. Det ska alltid 
sträva efter att uppfylla kundens önskemål och till rätt kvalitet hela vägen fram till 
slutkund. Med avseende till rejektpallsproblemen så fallerar redan det vid 
anskaffning av nya leverantörer inför produktionsstart i 2016 av NTG. Då 
introduktionen till leverantören visat sig brista i avseendet hur specificerad kvalitet 
av emballage och märkning av etiketter och flaggor ska vara. 
 
Rätt från mig innebär att upptäckt kvalitetsbrist inte får skickas vidare i 
tillverkningsflödet utan det ska åtgärdas där det upptäckts. Återigen kan 
introduktionen för nya leverantörer tas upp här vilket gör att det blir fel kvalitet på 
pall från leverantör. Vilket i sin tur leder till omarbete när pallen ska in höglagret på 
grund av att det blir rejekt i kvalitetskontrollen. Dessutom fallerar det även vid den 
insatta extra positionen då “onödiga” flaggor tas bort för att inte ska orsaka rejekt. 
Som nämnt i avsnitt 4.2.2 Hantering av rejekt så kan det medföra problem senare då 
bland annat spårbarheten försvinner.   
 
En av grundstenarna är också eliminering av slöseri vilket innebär att det ska finnas 
ett aktivt arbete för att få bort de åtta slöserier/muda i ett företag. Inom 
rejektproblematiken är omarbete den mest aktuella av de åtta muda. Det som 
fallföretaget gör fel idag är att de inte riktigt tar tag i grundorsaken till problemet som 
orsakar rejekt. Det som har gjorts istället är kortsiktiga lösningar i form av de extra 
positioner och arbetskraft för att kunna göra problemet mer hanterligt. Detta har inte 
löst problemet med rejekten då den fortfarande finns kvar. 
 
Ledarskap är en stor del av SPS och den påverkar alla delar i organisationen. Det 
märks tydligt hos fallföretaget att SPS inte efterföljs inom rejektproblematiken. 
Rejekten har inte tagits på riktigt allvar från ledarskapets sida, inte förens det brakade 
ihop hösten 2017 av upptrappningen vid dubbelkörningen. Rejekten har inte setts 
som en riktig kvalitetsavvikelse eftersom den alltid har funnits där och anses mer 
som en del i vardagen. En annan aspekt på bristande ledarskap är att anse att 30 % 
rejekt är bra. Genom att anse det så sänder ledarskapet dåliga signaler om att allt 
under 30 % är hanterbart och okej. Detta gör att rejekten alltid kommer finnas 
eftersom en nollvision inte finns där. Något som tydligt ska uppmuntras av 
ledarskapet är rapportering av avvikelser. Det är viktigt att de kommer upp till ytan 
och att ses på allvar för det är de som är grunden till förbättringsarbeten. Detta har 
inte efterföljts på rätt sätt enligt SPS eftersom involvering av ledning inte har varit 
riktigt närvarande, fram tills då det gav större konsekvenser och påverkade 
produktion. Ett annat tecken på bristande ledarskap som har varit otydliga 
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eskaleringsrutiner. Det vill säga att vet inte medarbetare vem de ska vända sig till vid 
logistiska avvikelser. De har där av fått den känslan av att de har varit “strandsatta” 
och får lösa mycket själva efter egen förmåga. Detta är ett problem som finns i 
mellan avdelningar, mellan medarbetare och chefer, chefer och andra chefer, alltså 
mellan alla aktörer som är en del av rejektproblematiken. 
 
Det tänkta Normalläget är att det endast ska vara en person vid rejektbanan vars 
uppgift är ta hand om rejekt om det uppstår och övervaka flödet och kranarna i 
höglagret och larma om det uppstår problem. Nuläget är att en till två personer på 
den extrainsatta positionen per skift och ett nattskift samt ett helgskift. 
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7. Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer det diskuteras kring vald metod med hänsyn till reliabiliteten 
och validiteten i studien samt en kritisk diskussion av det som presenterades i kapitel 
4-6.  

7.1 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet med intervjuerna fungerade bra. Tack vare den inledande 
intervjun med båda handledarna samt de observationer över materialflödet blev det 
tydligt vilken riktning vi skulle ta för att gå vidare med arbetet. Tack var den 
grundläggande förståelsen vi fick från det mötet kunde vi ta fram relevanta 
intervjufrågor för att gå djupare in i problemet. De som intervjuades var medarbetare, 
TL, PL och chefer i det olika funktionerna. Detta gjordes för att få så många aspekter 
som möjligt av problemen och därmed blev det lättare att kunna kartlägga och sätta 
upp mål för att ta oss vidare med studien. Det som var bra med denna metod av 
datainsamling är att den har ökat reliabiliteten då många av de som intervjuades sa 
samma sak om vad de anser om rejekten och hur de vill förbättra det nuvarande läget. 
De intervjuade blev intervjuade en gång och det som skulle kunna öka validiteten är 
om intervjuer gjordes om för att säkerställa samma utfall. Något som var bra var att 
datainsamlingen skedde över tid på plats på fallföretaget så om frågor eller 
frågetecken uppkom gick det lätt att komplettera genom att direkt kontakta specifik 
person. Dessa intervjuer och de framtagna frågorna visade sig vara effektiva då det 
som upplevts som problem visade sig vara samma utfall i det data som framgick av 
insamlad statistik, till exempel att etikett är den mest frekventa kvalitetsavvikelsen 
för rejekt.   

Från början var det även tänkt att vi skulle ut till en eller två leverantörer, en som 
funkade bra och en som orsakar mycket rejekt. Detta för att få en bild av vad som 
fungerar och inte fungerar hos respektive leverantör. Detta skulle kunna ses som ett 
bortfall. Beslutet att inte gå igenom med detta togs på grund av att det blev tydligt att 
grundorsaken till problemet inte låg hos leverantören utan i det interna arbetssättet. 
Ett annat bortfall skulle vara att samtal inte gjordes med ledningen på Scania 
Oskarshamn, då vi har insett att det är mer eller mindre är ett ansvars-och 
ledarskapsfråga som är bidragande faktor till rejektproblematiken. 

Vi kände under studiens gång att vi inte hade några tydliga begränsningar utan 
tvärtom vi hade tillgång till det mesta bland annat diverse interna system som skulle 
kunna hjälpa oss att få fram ett resultat. När vi sökte information som vi inte visste 
vart vi skulle få tag på så fick vi alltid bra hjälp och stöd på fallföretaget. Alla de vi 
varit i kontakt med under studiens gång har varit väldigt tillmötesgående och försökt 
hjälpt oss på bästa sätt.  

 
7.2 Generell diskussion  
 

Scania Oskarshamn är som tidigare nämnt en stor arbetsgivare i sin region och bidrar 
väldigt mycket till samhället i form av skatteintäkter och arbetstillfällen både internt 
och externt de vill säga organisationen sysselsätter även många mindre verksamheter 
i regionen. Vilket gör att Scania påverkar samhället både ekonomiskt och socialt. Går 
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det bra ekonomiskt för företaget så innebär det mer skatteintäkter för kommunen och 
mer investeringar kan läggas på dess invånare. Förändringar i företaget påverkar 
alltså många människor i samhället. De vill säga att Scania Oskarshamn lyckas lokalt 
med det som Jannesson (2017) säger i en intervju med att medverka till en socialt 
hållbar värld då det bygger affärsnytta och samtidigt bidrar till att minska 
samhällsproblem och gör gott för andra intressenter. 
 
Det är viktigt att företag jobbar och strävar efter sina mål för att konstant förbättras 
och utvecklas. Inom just rejektproblematiken fattas den målsättningen till en stor del 
och det kostar pengar. Det påverkar även prestationer som tillgänglighet av artiklar, 
även om det är hanterbart så blir påtagligt när systemet är under stor stress vilket 
redan hänt en gång och det blev totalstopp i materialflödet. Det orsakade till slut 
stopp i produktionen.  
 
Miljöpåverkan är inte vidare aktuell i det området som studien behandlar eftersom 
det är ett automatiserat materialflöde. Den energipåverkan som går åt är den till att 
driva materialflödet. Oavsett om det är stor andel rejekt eller inte så påverkar det inte 
antalet lastbilstransporter då den styrs av produktionstakten. Dock kan produktionen 
påverkas på grund av störningarna med kan anses energimässigt försumbart.  

7.3 Kritisk resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer en kritisk resultatdiskussion angående det som presenterats 
tidigare i studien.   

 
7.3.1 Scania Production System 

I avsnittet 6.7 Analytisk sammanfattning av Scania Production System jämför vi hur 
väl Scania jobbar efter sitt egna ledningssystem inom vårt specifika studieområde. 
Där har vi då lyft ut några delar inom SPS som inte efterföljs på rätt sätt, vilket är 
bidragande faktor till att rejektproblematiken fortfarande kvarstår. Det vi anser har 
tydliga brister i är Kunden först, Rätt från mig, Eliminering av slöseri, Ledarskap och 
Normalläge. Inom dessa delar finns brister som påverkar kvaliteten på ingående 
material, relation till kund internt och leverantörer. Vi har också sett att 
arbetsmetoder som används inte är optimala eftersom de fortfarande genererar 
kvalitetsavvikelser och att strävan till ständiga förbättringar hämmas.  
 
Grunden till varför rejekt uppstår är för att det är fel från början. Det vi menar med 
det är informationen är bristfällig från Scanias sida när det gäller i sin egen 
organisation och till leverantör. Dels vid anskaffning och upplärning av ny leverantör 
angående logistiska krav samt uppföljning och leverantörsträning. Då inköp inte 
tidigare haft ägandet logistiska fel så har det inte fungerat vid introduktionen eller 
uppföljning vid just logistiska fel. Det har inte funnits en funktion i 
organisationsstrukturen som jobbar i dessa frågor förens OICQ funktion tillsattes. 
Det är en bidragande faktor till att förbättringsarbetet mot rejekten inte har fungerat 
då det inte har funnits någon väg att eskalera dessa problem som inte kan lösas på 
plats i Oskarshamn. Förvisso finns det förbättringsarbete för att hantera rejekten som 
logistik jobbar med. Det är mer kortsiktiga och tillfälliga lösningar som inte kommer 
leda till eliminering av rejekt utan sänkning till en hanterlig nivå. En del av de fel 
som finns idag kommer att försvinna på grund av flytt av svårhanterliga emballage 
och ombyggnation av materialflödesbanan. Det dagliga arbetssättet som är sägs är 
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tillfälligt för att hålla nere rejektprocenten just nu kan anses som rent slöseri då det 
hanteras med extra tillsatt arbetskraft. De två mest frekventa orsakerna till fel 
kommer dock fortfarande finnas kvar, etikettfel och längdfel. 
 
Avvikelser etikettfel är där fokus bör ligga delvis för att det är den mest frekventa 
men också för att det ger upphov till andra avvikelser som längdfel. Det är bland 
annat det som den nya funktionen OICQ ska fortsätta jobba med, det vill säga 
långsiktiga lösningar både hos Scania och hos leverantör. Det är dock viktigt att inte 
bli blind här för att möjligheten till att svårhanterligt emballage kommer tillbaka och 
att andra kvalitetsavvikelser kan uppstå finns, men då ska hanteringsförmågan 
fortfarande finnas där. 
 
Eftersom ledarskap är en stor del av SPS och Scanias företagskultur så är det viktigt 
att den fungerar och det genom hela organisationen. Det har tidigare nämnts i studien 
att ledarskapet inte efterföljs enligt SPS och är då en bidragande till att rejekten 
fortfarande finns kvar. Anledningen till varför det är just så är för att ledarskapet inte 
verkar ha tagit rejekten på allvar, rejekten anses inte som en vanlig 
kvalitetsavvikelse. En vanlig kvalitetsavvikelse på en produktionslina skulle 
medarbetare och team leaders direkt jobba med för att få bort dessa avvikelser och 
variationer, detta gör inte på samma sätt på rejekten. Runt 30 % rejekt anses vara bra 
och så länge det inte stör produktionen så får vi känslan av att det är okej. Ambition 
borde vara 0 % rejekt och nå det normalläge som är tänkt med en person som 
övervakar flödet och kranarna i höglagret. 

 
7.3.2 Kommunikation och organisation 

För att jobba mot ständiga förbättringar skulle det gynnas av att sätta tydliga mål 
angående rejekten samt informera alla involverade vad det innebär. Visualisera 
nuläget på monitorer eller tavlor lättillgängligt så att alla kan ta del av informationen 
och agera på den i den dagliga verksamheten. Nödvändig upplärning eller träning för 
det som ska vara en del av arbetet och lägga gemensamma riktlinjer för alla 
involverade parter. 
 
Genom effektiv kommunikation av uppsatta mål och hur nuläget ser ut kan det som 
är involverade i daglig verksamhet sedan aktivt ta rätt beslut som leder mot 
förbättring. Tack vare att de nu finns en etablerad väg för att eskalera logistiska 
problem är förutsättningarna bättre än tidigare. Det är viktigt att nu sätta nya rutiner 
framförallt för hur de mest frekventa orsaker till rejekt skall hanteras. 
 
I och med att Scania är en så pass komplex organisation är det extra viktigt att lägga 
vikt på effektiv och kvalitativt informationsutbyte mellan aktörerna som är 
involverade i rejektproblematiken för att eliminera nuvarande informationsgap. Det 
saknas någon som äger helheten i problemet, just nu är ansvaret för specifika 
problem utdelat på de olika funktionerna. För att öka tvärfunktionell förståelse är det 
viktigt att det som är involverade förstår hur deras prestationer påverkar helheten 
men framförallt att någon äger helheten och ständigt följer upp för att nå målet och 
önskad förbättring. Det måste även jobbas externt med effektiv kommunikation mot 
det leverantörer som gör fel. En förutsättning för detta är att det finns ett bestämt sätt 
att fånga upp felen och rapportera dem internt så det kan eskaleras upp till den nya 
funktionen OICQ så de kan sätta press på leverantörer som inte gör rätt. I 
fortsättningen måste även OICQ och inköp som håller i PPAP för nya leverantörer 
även måste komma fram till hur den ska göras och inte missa den logistiska biten hur 
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emballage och etiketter ska vara samt även i leverantörsträning och uppföljning. 
Framförallt få leverantören att förstå varför det ska vara på det sättet. 

 
7.3.3 Informationshantering och informationskvalitet  

Grunden och förutsättningarna för effektiv kommunikation finns redan i 
organisationen. Det finns etablerade bestämmelser hur kommunikations med 
leverantör ska hanteras samt vem som har tillgång till viss information samt får lov 
att agera på den mot leverantör.   
 
Med de förutsättningar som finns för effektiv kommunikations är det viktigt att den 
informations som utbyts är kvalitativ de vill säga rätt och relevant information till rätt 
person vid rätt tillfälle, som beskriv i teoriavsnittet 3.5 informationskvalitet. Att 
sträva mot att utbyta effektiv kvalitativ information kommer minska 
informationsgapen, öka resursutnyttjande och tillgängligheten. Informationsportalen 
Supplier Portal har tidigare beskrivits som svår att orientera i och inte vidare 
användarvänlig. Det är ett pågående förbättringsarbete med denna portal där olika 
uppdateringar kommer att göras för att underlätta för både leverantör och Scania. Det 
även viktigt här att Scania får ut informationen om Supplier Portal, att den finns och 
hur den ska användas. Vad som finns i den och hur man hittar det. Detta skulle kunna 
lösas med någon form av en enkel manual med användarbeskrivning. Från Scanias 
sida är det viktigt att de ser till att det är enkelt med Supplier Portal och 
kravspecifikationer efterföljs detta kan göras med hjälp av uppföljning på leverantör. 
Detta för att se till att de använder den standard som finns och att de levererar rätt 
kvalitet. 

 
7.3.4 Störningar, slöserier och rejekt 

Situationen som är just nu vid och kring rejekten är slöseri på både i form av pengar 
och i form av outnyttjad kompetens av medarbetare. Kostnaden är ungefär 5 000 000 
SEK årligen. Underhåll och kvalitetsavdelningens kostnad i sammanhanget är 
försumbart. Pengarna som läggs på hantering av rejekt skulle kunna läggas på annat 
som skulle vara mer värdeskapande och som faktiskt skulle kunna lösa 
rejektproblematiken på lång sikt. Istället för att personal arbetar med icke 
värdeskapande aktiviteter vid rejekten skulle det kunna tillföra värde istället till 
organisationen.  
 
Eftersom alla leverantörer redan en gång godkänt det krav Scania ställer för att få 
leverera till dem enligt PPAP så borde det inte vara några konstigheter att börja jobba 
mot de leverantörer som inte gör rätt med stöd av OICQ. Som nämnt innan är det 
etikettfel och längdfel som är återkommande störst orsak för rejekt. Till en början bör 
ett etablerat arbetssätt för att minska andelen av dessa rejekt starta omgående. En 
utgångspunkt skulle kunna vara att förstå de olika felen som orsakar de vanligaste 
rejektorsakerna som har identifierats i avsnitt 4.2.6 Rejektorsaker. 
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8. Slutsatser och förbättringsförslag 
 

Liknande brister angående kvalitativ och strukturerad informationshantering som har 
visats sig finnas inom fallstudiens angreppsområde kan finnas på fler ställen på 
fallföretaget men också hos många andra företag. Det är alltså högst angeläget att 
eftersträva kvalitativa informationsutbyten för att åstadkomma effektiva 
materialflöden, vara resurseffektiv och därmed konkurrenskraftig. Det är här det är 
viktigt att företag tar sitt ansvar och efterlever sina egna värderingar, principer och 
standarder som företagskulturen bygger på just för att kunna vara ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbara.  

 
Liknande studier inom området informationskvalitet och informationshantering är 
något som fler företag borde uppmärksamma för att identifiera liknande brister och 
hur de ska hanteras. Framförallt mindre till medelstora företag där marginalerna är 
mindre för överlevnad och ett måste för att vara konkurrenskraftiga.  

 
8.1 Förbättringsförslag 
 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att SPS inte efterlevs ur flera 
synpunkter angående det funktioner och arbetssätt som är kopplade till 
rejektproblematiken samt finns det inga tydliga mål angående rejektfenomenet.  

 
Det har saknats en funktion för att eskalera logistiska problem som kommer från 
leverantör. Det finns nu på plats och en tydlig väg för hur det skall gå till vilket är 
positivt för fortsatt förbättringsarbete.  

 
Kommunikationen och hanteringen av information på fallföretaget har genererat ett 
internt och externt informationsgap i det aktiviteter som berör rejektproblematiken.  
 
Rejekten ger upphov till onödiga omarbeten och påföljder i form av personalkostnad. 
Det är etikett- och längdfel som är det största orsakerna till kvalitetsavvikelse. 
Arbetsmetoder kring att förebygga kvalitetsavvikelser är bristfällig. 
 
För att svara på vårt problem i 1.2 Problemformulering: 
 

- Hur kan strukturerad informationskvalitet påverka ett materialflöde och vad kan 
de ekonomiska påföljderna bli? 

 
Syftet med ett strukturellt informationsutbyte är att det ska leda till någon form av 
påverkan. I denna fallstudie innebär det att det är materialflödet med rejektproblemet 
som ska påverkas av effektiv informationshantering för att ta riktning till förbättring. 
Vilket gör att vikten på ett väl fungerande informationsutbyte är vitalt. Det som 
framkommit i fallstudien är att genom att inte ha effektiv hantering av kvalitativ 
information kan definitivt påverka materialflödet i form av störningar. Dessa 
störningar har i sig gett upphov till slöseri. Främst arbetskraft för omarbete som lett 
till ekonomiska påföljder som vid studiens utförande kunde rationaliseras till 5 000 
000 SEK per år.  
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8.1.1 Generella förbättringsförslag  
Till att börja med att INTE anse att rejekt runt 30 % är okej. Visualisera nuläget med 
avseende på rejekt med hjälp av monitorer eller tavlor för att få upp aktuella problem 
till ytan. Informationen ska vara lättillgänglig och lätt att förstå så att det som jobbar i 
dagliga verksamheten kan agera på informationen. Hör bör inte bara rejektprocent i 
realtid visualiseras utan även under sammanställt under perioder, exempelvis 
veckovis så det blir konkret vad som är återkommande fel. 
 
Börja med att städa eget hus genom att logistik själva ska ha tydliga mål med en 
nollvision till rejekt. De måste också jobba på sina egna arbetsmetoder som kan ge 
kvalitetsavvikelser vilket de själva kan påverka. Arbeta fram tydliga arbetssätt eller 
standarder hur de olika felen i rejekten ska hanteras. Det måste vara tydligt och att 
alla förstår när det ett logistiskt fel som kvalitetsavdelningen ska skriva 
kvalitetsavvikelserapport på. Detta för att få in alla fel som uppstår och rapportera 
dem så det finns grund att jobba mot exempel leverantörer som inte följer den 
kravspecifikation som det godkänt. Detta måste även gälla det hanteringsfel som sker 
internt på Scania. Exempel på hur ett förtydligande av eskalering- och 
hanteringsrutinen skulle kunna se ut är att visualisera det med swimlanes, se bilaga 3. 
 
Uppdatering av Supplier Portal är på gång men viktig här är att informationen sedan 
kommer ut och till rätt person som informationen berör de vill säga de som faktiskt 
jobbar i varuutlämning/mottagning hos leverantör. Därför ska fallföretaget skicka 
utskick om uppdaterad Supplier Portal och bör göra uppföljning hos alla leverantörer, 
det vill säga en tillfällig kostnad för att investera i arbetskraft för att frigöra tid och 
kostnad av omarbete i förlängningen. Ett framarbetat elementblad likt en simpel 
IKEA-beskrivning eller en simpel checklista om hur etiketter ska sitta samt de krav 
som är viktiga för att pall ska gå igenom kvalitetskontrollen borde också skickas ut 
till leverantörer. 
 
8.1.2 Kortsiktigt förbättringsförslag 
Utbilda och träna alla som på något sätt har med rejekt att göra. Få upp 
helhetsförståelsen och kompetensen för att eliminera informationsgap så de som 
arbetar vet vilken typ av fel det är, vad som är orsaken, hur det ska dokumenteras och 
lyftas vidare i organisationen. Exempelvis varje vecka ta fram vilka som är det 
största orsakerna för rejekt och fokusera på dem och genomföra aktiviteter mot dem.  
 
8.1.3 Långsiktigt förbättringsförslag 
En långsiktig lösning kan exempelvis vara att en tekniker som är drivande 
hanteringen kring rejektproblematiken och koordinator för helheten samt är aktiv i 
den dagliga verksamheten. Den personen ska vara spindeln i nätet och ha nära 
kontakt med logistik, kvalitetsavdelningen, underhåll samt OICQ. Denna person ska 
jobba efter tydliga mål tillsammans med ett ansvarsfullt ledarskap. Med hjälp av 
kontinuerliga uppföljningar och närmare samarbeten både internt Scania och externt 
hos leverantör ska det leda till bättre kvalitet och partnerskap. Detta är under 
förutsättningar att Scania sätter tydliga mål och tydliga arbetsmetoder för hanteringen 
av rejekt, det måste vara rätt från början. För att bibehålla låg andel rejekt i framtiden 
kan det vara bra att visualisera de problem och fel som leverantören åsamkar Scania 
genom att under givna intervall informera genom att skicka ut andel eller antal rejekt 
som leverantören står för. Eventuellt en “topp-lista” som ingen vill ligga överst på 
skulle kunna vara effektfullt. 
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BILAGA 1: Strukturerade intervjufrågor 
 

Intervjuer på rejektpallsprocessen 
 

1. Namn, befattning, anställningstid och datum för intervju 
 

2. Hur hanteras rejektproblemet? 
 

3. Hur mycket tid går det att hantera rejekt och hur många är inblandade att 
sköta rejekt? 

 
4. Är avvikelserna olika frekventa på respektive skift? 
5. Vilket är de vanligaste felen? 
6. Finns det någon etablerad rapporteringsväg för fel 

 
7. Återkoppling från chefer? (till medarbetare) / (TL och uppåt) Hur blir fel 

rapporterade till er?  
a. Hur blir de behandlade? 
b. Hur tar ni det vidare upp i organisationen?  
c. Återkoppling från chefer? 

 
8. Vad är orsaken till att det behövs arbetskraft här? 

 
9. Hur skulle ni vilja lösa problemet med rejekt? 
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BILAGA 2: Kravspecifikation - Odette och VDA 

Innehållsförteckning för kravspecifikationen Odetteflagga: 
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Innehållsförteckning för kravspecifikationen VDA-flagga: 
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BILAGA 3: Swimlanes för rejekthantering 
 

Ett enkelt sätt att visualisera hur eskalering och hantering av rejekt ska hanteras 
 

 
 


