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Sammanfattning 
Tillvaron för dagens företag består av ständiga utmaningar med kunder som vill ha mer 
individualiserade produkter med hög kvalitet och på kortats möjlig tid. För att ha en kort 
leveranstid måste ett företag också ha en kort genomloppstid. Detta gör att effektivisering 
och förbättring av företagets processer upptar en stor del av deras arbete. 

Detta examensarbete har genomförts tillsammans med Lasermax Roll Systems AB, en 
världsledande tillverkare av för- och efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar. De 
tillverkar sina produkter enligt principen montering mot kundorder.  

Syftet med examensarbete är att kartlägga samt analysera monteringsprocessen och 
testprocessen på företag Lasermax Roll Systems AB. Processkartläggningen ska resultera i 
framtagning av flödesscheman och identifiering av problem i processerna vilka ska kunna 
ligga till grund för ett förbättringsarbete. 

Resultatet har tagits fram genom intervjuer av nyckelpersonerna i processerna samt av 
studier av befintlig information på Lasermax Roll Systems AB. Den empiriska 
informationen har sedan analyserats med litteratur från teoridelen.  

Examensarbetet resulterade i flödesscheman över de två produktionsprocesserna 
montering och test samt tre problemområden inom vilka det finns förbättringsmöjligheter. 
De tre områdena är artiklar och underleverantörer, kontroll av revision samt testning av 
produkterna.  

Slutsatserna av examensarbetet är att arbeta med processkartläggning är ett mycket bra sätt 
för dagens företag att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Det gäller också för 
företagen att se och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, från underleverantörerna till kund, 
tillsammans för att en produkt ska levereras i tid med god kvalitet. 
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Abstract 
The existence for companies today consists of constant challenges with customers that 
want more individual products with high quality as quickly as possible.  For a company to 
be able to have a short delivery time, it must also have a short production time. This makes 
streamlining and improvement of processes a big part of a company’s work 

This thesis has been carried out together with the company Lasermax Roll Systems AB, a 
world-leading manufacturer of feeding, finishing and monitoring systems for high-speed 
digital printers. They manufacture their products according to the assembling for costumer 
order principle.  

The purpose with this thesis is to map and analyze, the assembling process and the test 
process at Lasermax Roll Systems AB. The mapping of the processes shall result in 
flowcharts and identifying problems in the processes, which can be used for working with 
improvements.  

The information for the result has been gathered by interviews of key persons in the 
processes and studies of existing information at Lasermax Roll Systems AB. Later on the 
empirical information has been analyzed by comparing with literature from the theoretical 
part. 

The thesis resulted in flowcharts over the production processes, assembling and test. Also 
three problem areas were identified which can be used for working with improvements. 
The three areas are: items and suppliers, control of review and testing of the products. 

Conclusions of this thesis are that working with mapping of processes is very good för 
companies today to become more effective and improve their business. It is also important 
for the companies to see the overall picture of their business and work with it, from 
suppliers to the costumer, together, to be able to deliver a product on time with good 
quality.  
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1 Bakgrund 
Under andra halvan av 1900-talet var ofta efterfrågan större än tillgången och rimligt bra 
produkter till rimligt bra priser fann alltid köpare. Företagen tillverkade billigt, ofta baserat på 
standardisering och stora volymer. Idag är situationen helt annorlunda, utbudet är mycket större 
än efterfrågan inom de flesta områden. När det finns mycket att välja på vill kunderna har mer 
individualiserade produkter, dessutom med krav på snabba och effektiva leveranser (Storhagen, 
2003, s.11ff). 

Dagens företag står inför ständiga utmaningar att förändra och effektivisera sin verksamhet. 
Bättre resultat, mätt i tid, pengar eller något annat – ska åstadkommas med mindre resurser. ”Att 
springa fortare går i regel inte och är heller inte tillräckligt – man måste jobba smartare.” 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s.11)  

Kvalitet har också fått en större betydelse som konkurrensmedel på flera marknader och 
produktområden. Det finns ett tydligt samband mellan kvalitet och produktivitet i varuflödet, 
vilket betyder att en förbättring av effektiviteten i varuflödet har en positiv kvalitetspåverkan 
(Persson & Virum, 2003, s.47). ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och 
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 2002, s.20) 

Företagen vill inte bara ha hög kvalitet de vill också leverera snabbare, dvs. minska sin 
leveranstid. Leveranstiden är den totala tiden från att en kundorder erhållits tills att leveransen till 
kunden skett (Jonsson & Mattsson, 2005, s. 115).   

Då företaget vill ha korta leveranstider, till kund vid produktion, fordras att genomloppstider och 
omställningstiderna i den egna verksamheten även är korta (Jonsson & Mattsson, 2005, s. 30ff). 
För att kunna effektivisera varuflödet såväl i tid som i effektivitet är det lämpligt att företaget 
genomför en kartläggning av hur de aktuella processerna ser ut idag (Jonsson & Mattsson, 2005, 
s.492). 

Kartläggningen görs samförstånd med dem som är aktiva i processerna genom att ta fram 
flödesscheman vilka beskriver utförandet av arbete i processerna (Sörqvist, 2004, s.104). Syftet är 
att få en klar bild över vad som händer i processerna samt att kunna identifiera problem och 
förbättringsmöjligheter när den är kartlagd och dokumenterad (Sörqvist, 2004, s.104ff). 

1.1 Problem 
Lasermax Roll Systems AB har, som alla dagens företag, kunder vilka vill ha sina produkter 
levererade så fort som möjligt, gärna igår. Idag tillverkar Lasermax Roll Systems AB sina 
produkter enligt principen montering mot kundorder. Detta innebär att företaget tillverkar 
standardiserade produkter, vilka de kallar basmaskiner, utan koppling till enskilda kundorder fram 
till en viss punkt. Detta görs i processen montering. Den slutgiltiga produkten med dess 
kundspecifika utformning och egenskaper skapas vid den sista monteringen i förbindelse till 
kundorder, vilket görs i processen test.  

Då Lasermax Roll Systems AB idag ser en ökad efterfrågan på en viss typ av produktgrupp 
föreligger ett problem eftersom de vill hålla den leveranstid kunden önskar utan att tumma på 
kvaliteten. Förbättring av de befintliga processer montering och test ses som en lämplig lösning 
för att hålla leveranstiden. 

Idag finns beskrivningar över processerna, men för att ytterligare kunna förbättra dessa har 
uppdragstagaren och Lasermax Roll Systems AB bestämt att flödesscheman skall göras. Dessa 
flödesscheman är mer omfattande än beskrivningarna och tas fram genom processkartläggningar. 
Utifrån detta ställs följande fråga: 
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Vilka problem finns i processerna som Lasermax Roll Systems AB kan förbättra, för att hålla 
leveranstiden utan att tumma på kvaliteten då efterfrågan ökar? 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga samt analysera monteringsprocessen och 
testprocessen hos Lasermax Roll Systems AB, med hjälp av teorier. Processkartläggningen ska 
resultera i framtagning av flödesscheman och identifiering av problem i processerna vilka ska 
kunna ligga till grund för ett förbättringsarbete.  

1.3 Avgränsningar 
Då det finns en viss tidsbegränsning för detta examensarbete har uppdragstagaren tillsammans 
med Lasermax Roll Systems AB beslutat att endast titta på flödet för en produkt/line. Denna line 
är UW-CUT-ST, vilken de ser har en ökad efterfrågan. 

1.4 Definitioner 
Nedan presenteras de definitioner/nyckelbegrepp vilka används i uppsatsen. 

En process är länkande aktiviteter i ordning som använder information och resurser för att 
omvandla ”objekt in till ”objekt ut”. Processen upprepas i ett mönster från identifiering till 
tillfredställande av kundens behov (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 44). 

Arbetet med att beskriva processer benämns ofta som processkartläggning. Begreppet 
kartläggning används då det bästa sättet att beskriva processerna är att rita kartor, och en av de 
vanligaste kartorna är flödesscheman, vilka beskriver processerna som flöden (Ljungberg & 
Larsson, 2001, s.188ff).  

”Problem är skillnaden mellan hur jag vill att det ska vara och hur jag uppfattar att det är.” (Goldkuhl 
& Röstlinger, 1988, s.16)   

Leveranstiden är den totala tiden från att en kundorder erhållits tills att leveransen till kunden 
skett (Jonsson & Mattsson, 2005, s.115). 

”Kvalitet är en produkts förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 2002, s. 20) 

En förbättring innebär att göra ett genombrott från den aktuella resultat nivån till en ny och 
bättre. En förbättring innebär också en sänkning av den accepterade problem nivå (Sörqvisst, 
2004, s. 69). 
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2 Metod 
Detta kapitel innehåller de metoder, studier och angreppssätt jag har valt att använda i 
examensarbetet. 

2.1 Vetenskapliga metoder och studier 
Det finns två olika angreppssätt att studera en företeelse- induktiv samt deduktiv metod. De kan 
förklaras såsom de bevisandets samt upptäcktens väg (Holme & Solvang, 1997, s. 51). 

Den induktiva metoden innebär att man undersöker ämnet i verkligheten och försöker upptäcka 
mönster vilka kan sammanfattas i teorier och modeller. Detta innebär att ett ämne studeras utan 
att någon teori först har blivit inläst, teorin formuleras istället ifrån den empirin vilken har 
insamlats (Björklund & Paulsson, 2003, s. 62). Den deduktiva metoden är tvärtom och man drar 
slutsatser utifrån allmänna principer och befintliga teorier (Patel & Davidson, 1994, s. 21). 
Arbetet börjar med att den forskande inhämtar information och skriver teoristycket för att sedan 
göra förutsägelser om empirin. I och med det dras slutsatser om särskilda händelser utifrån teorin 
(Björklund & Paulsson, 2003, s. 62). 

När en metod är vald finns det två typer av studier man kan använda sig av, kvalitativa och 
kvantitativa. Den kvantitativa studien är i högre grad formaliserad och strukturerad där statistiska 
mätmetoder spelar en central roll i analys av information (Holme & Solvang, 1997, s. 14). De 
kvantitativa studierna innefattar alltså information vilken kan mätas eller värderas numeriskt, 
tillexempel enkäter och användning av matematiska modeller.  

Den kvalitativa studien används istället när en djupare förståelse ska skapas för ett särskilt ämne 
eller en speciell situation eller händelse. Observationer och intervjuer används i den kvalitativa 
studien och den karakteriseras av den närhet vilken skapas till källorna där informationen hämtas 
(Björklund & Paulsson, 2003, s. 63). En kvalitativ studie formas ofta av de personerna vilka 
genomför den samt att den är mer tids- och arbetskrävande. Det är också viktigt att tankar vilka 
uppkommer under arbetet skrivs ned till den kommande analysen (Patel & Davidson, 1994, s. 
100) 

2.1.1 Vald metod och studie 

Jag har använt en deduktiv metod då de slutsatser vilka har dragits i detta examensarbete har 
utgått från tidigare teorier och allmänna principer. Jag har i ett första steg inhämtat teori kring 
processkartläggning, problem m.m. för att sedan jämför dessa med informationen i empirin.  

Då jag har inhämtat informationen till examensarbetet genom intervjuer och observationer samt 
genom litteraturstudier har jag använt mig av den kvalitativa studien. Då delar av syftet med 
examensarbetet var att kartlägga och analysera processer betydde detta att jag måste skapa en 
närhet till mina källor, vilket en kvalitativ studie karaktäriseras av. Jag skapade en djupare 
förståelse kring processerna vilket då också tog längre tid än vad en kvantitativ studie skulle ha 
tagit. Detta val av metod och studie var självklar för mig då jag ville fördjupa mig inom ett ämne 
jag tidigare behandlat under utbildningen. 

 

2.2  Intervjuer 
Intervjuer ger tillgång till information vilken är relevant för uppgiften samt att de ger möjlighet till 
en djupare förståelse, då intervjuaren kan anpassa frågorna till varje individuell person. Vid 
intervjuer kan också kroppsspråk uppfattas vilket förtydligare den intervjuades budskap. Den 
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information vilken genereras av intervjuer är primärdata d.v.s. data vilken har samlats in för att 
användas i den aktuella studien. Det finns flera former av intervjuer. Då alla frågor är bestämda 
på förhand och de tas upp i en bestämd ordning kallas det en strukturerad intervju vilken lämnar ett 
litet område för den intervjuade att svara inom och det går till viss del att förutsäga svaren. En 
semi-strukturerad intervju är lite mindre strukturerad då ämnesområdet är bestämt men frågorna 
formuleras efter hand. När en intervju har formen av ett samtal kallas det en ostrukturerad 
intervju.  Det är viktigt att försöka undvika ledande frågor (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68ff).  

Vid genomförandet av intervjuer är det bra att använda sig av en bandspelare för att sedan kunna 
gå tillbaka och ta del av eventuell missad information samt att vid intervjun kan de vilka 
intervjuar endast lyssna. Dock är det viktigt att tänka på att om känsligt materiel behandlas vid 
intervjun, bör man överväga att inte banda intervjun (Nyberg, 2000). Vid intervjun är det viktigt 
att syftet samt individens bidrag till intervjun klargörs. Intervjun skall inledas med neutrala 
övergripande frågor för att sedan gå vidare till specifika samt avslutas med en liten 
sammanfattning där eventuella lösa trådar dras samman (Patel & Davidson, 1994, s. 60ff).  

E-postintervjuer 

Denna typ av intervju kan jämföras med brevskrivning då parterna inte kan uppfatta varandras 
kroppsspråk och inte heller få direkt feedback. Kommunikationen sker dock med tätare 
mellanrum. Fördelar med e-postintervjuer är att de vilka är inblandade slipper lägga ner tid och 
pengar på transport samt att det finns få geografiska begränsningar. Den intervjuade får också tid 
att reflektera över frågor. Nackdelar är att den intervjuade kanske inte har tillgång till e-post ofta 
samt att tillträdet till e-posten kan vara olika, dvs. hur säkerställer man att data förblir 
konfidentiellt och hanteras samt lagras på ett etiskt försvarbart sätt. E-postintervjun är således bra 
för kortare intervjuer med få frågor samt då det är bråttom (Ryen, 2004, s. 196ff). 

2.2.1 Genomförande av intervjuer 

En första intervju hölls med VD: n för företaget där vi diskuterad våra respektive förväntningar. 
Jag fick även gå runt på företaget och diskutera eventuella förslag till examensarbetet. Två veckor 
senare hölls en andra intervju med VD: n samt två huvudprocessägare vilka blev mina handledare 
på företaget. Tillsammans bestämdes inriktningen på examensarbetet samt att jag fick ta del av 
information kring de processer jag skulle arbeta med. 

En semi-strukturerad intervju hölls sedan med huvudprocessägaren för de båda delprocesserna 
montering och test. Detta för att få mer information om processerna samt att en lista över 
nyckelpersoner vilka skulle intervjuas togs fram. Då detta examensarbete är tidsbegränsad var det 
omöjligt att intervjua alla och de vilka valdes hade största kunskap inom processerna.  

Efter detta gjordes totalt åtta semi-strukturerade intervjuer. Dessa gjordes med delprocessägaren 
för montering samt delprocessägaren för test, då en överblick kring processerna skapades. Fem 
intervjuer gjordes med tre stycken utav monteringspersonalen och två utav testpersonalen. I den 
inledande delen av intervjuerna berättade jag för de intervjuade vad syftet var med intervjuerna 
samt vad deras roll var i det hela.  Intervjuerna fortsatte sedan med övergripande frågor för att 
sedan trattas ned till specifika frågor kring respektive process. Jag använde mig av 
processbeskrivningar för respektive process under intervjuerna och ställde till större del frågor 
utifrån dessa. Även frågor utifrån de andra undersökningsområdena ställdes. Intervjuerna tog 
mellan 30-45 minuter. Den sista intervjun var med kvalitetsansvarig på företaget där jag ställde 
övergripande frågor om kvalitet och kvalitetsarbetet på företaget. Den tog ca 15 minuter. 

Under de första samtalen användes bara penna och papper för dokumentation. Vid de senare 
intervjuerna med nyckelpersonerna användes också bandspelare, detta för att kunna gå tillbaka 
och ta igen missad information. De intervjuade informerades vid starten om att en bandspelare 
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skulle användas och varför jag använde den. Innan alla intervjuer genomfördes skrev naturligtvis 
jag på sekretessavtal. Resultatet av intervjuerna sammanställdes sedan i ett antal Word-dokument. 

Om jag skulle ha gjort om detta arbete och haft mer tid skulle jag ha satt mig in mer i 
verksamheten innan intervjuerna, för att kunna ställa mer utarbetade frågor, för att lättare kunna 
kartlägga processerna. Då medarbetarna i processen fick vara anonyma i examensarbetet kan det 
påverka både positivt och negativt. Positivt för att de kan känna att de får säga vad de vill utan att 
det får konsekvenser och negativt för att de verkligen kan gnälla på saker som ger stora 
proportioner. Under intervjuerna uppfattade jag dock inte något gnäll utan de problem som kom 
fram diskuterades konstruktivt.  

E-postintervjuer 

Under hela skrivandet tillkom även e-postintervjuer med de ansvariga. Dessa innehöll korta 
frågor vilka kompletterade tidigare intervjuer. Detta gjorde att arbetet kunde fortskrida snabbare. 
Svaret på frågorna lades vid slutet av examensarbetet ihop med de andra intervjuerna. 

2.3 Litteraturstudier 
När man använder sig av litteraturstudier innebär det att man studerar all form av skrivet 
material. Det kan vara t.ex. böcker, broschyrer, tidskrifter och avhandlingar, av i första hand 
vetenskaplig karaktär. Dessa ska ha ett innehåll vilket är väsentlig för undersökningsområdet. 
Information kan även studeras rörande företaget och den återfinns i verksamhetsböcker, 
produktblad m.m.  

En styrka med litteraturstudier är att läsaren under förhållandevis kort tid samt med små medel 
kan ta del av en stor mängd information. Avigsidan är att det är sekundär data och att det inte 
alltid framgår med vilka metoder informationen samlats in och för vilket syfte. Vidare är det 
viktigt att veta att informationen kan vara vinklad (Björklund & Paulsson, 2003, s. 67ff).  

2.3.1 Genomförande av litteraturstudier 

Under skrivandet av hela arbetet har litteraturstudier använts i sökandet av information, i 
huvudsak till teoriavsnittet och metodavsnittet. En mindre del har även använts till att fördjupa 
mig i teori kring hur examensarbeten skrivs och varför. 

Litteraturen har återfunnits dels i min egen bokhylla dvs. som kurslitteratur, samt på biblioteken i 
Ljungby och Halmstad 

2.4 Studier av annan dokumentation och källor 
För verksamheten och processerna finns en verksamhetshandbok vilken processbeskrivningarna 
samt övrig information kring processerna och företaget återfinns. Dessa har använts som stöd för 
processkartläggningen samt vid examensarbetets skrivande. Processbeskrivningarna har använts 
som underlag vid intervjuer, vilket ligger till grund för formandet av flödesscheman. Övrig 
information kring processerna och företaget har använts vid beskrivning av företaget, dess 
organisation och arbete. Även företagets hemsida har använts för beskrivning av företaget. 

2.5 Metoder och verktyg för kartläggning av processer 
Teoriunderlaget kring hur jag har gjort kartläggning och analyser av nuläget och problem 
återfinns i kapitlen 3.1.6-3.1.8. Jag valde teori både från Sörqvist (2001, s. 119ff) och Ljungberg & 
Larsson (2001, s.188ff) för att de tillsammans bildar en bred grund för framtagningen av 
flödesscheman samt analys av nuläget och problem.  Jag har alltså valt att lägga fokus 
kartläggningen och på problemen vilka kom fram vid intervjuerna med medarbetarna samt de 
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problem jag hittade vid analys av flödesschemana. Dessa redovisas i kapitel 4.3. 

Till själva visuella framtagningen av flödesschemat använde jag programmet Visio från Microsoft. 
Själva modellen jag jobbade med eller den schematiska formen (flödesschema) som det kallas, 
heter Event Driven process Chain (EPC). För att kunna göra dessa EPC flödesscheman behövde jag 
instruktioner och tips hur jag skulle gå tillväga. Till detta valde jag att ta del av litteratur om 
Architecture of Integrated Information System (ARIS) vilket är ett verktyg/metod som används vid 
kartläggning av processer. Jag valde ARIS för att jag tidigare i utbildningen jobbat med deras 
kartläggningsprogram och metoder. Anledningen till att jag valde Vision som program är för att 
det behandlar basen av ECP flödesscheman, dvs. användaren kan använda ett fåtal funktioner 
vilket är enklare att använda vid mindre kartläggningar. Teori kring detta återfinns i kapitel 3. 
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som innehåller de teorier vilka har legat till 
grund för examensarbetet. 

3.1 Processer 
Ordet process har sitt ursprung från latinets processus vilket betyder framåtskridande (Persson, 
2005 s. 7). Ljungberg och Larsson (2001, s.44) beskriver en process som länkande aktiviteter i 
ordning som använder information och resurser för att omvandla ”objekt in” till ”objekt ut”. 
Processen upprepas i ett mönster från identifiering till tillfredställande av kundens behov. 
Exempel på ”objekt in” är olika råmaterial och ”objekt ut” färdig produkt.  

3.1.1 Olika typer av processer 

Under senare år har allt fler organisationer och företag insett hur viktigt det är att identifiera och 
förstå sina processer och för att kunna styra och utveckla dem är det bra att veta vilka de är. De 
tre typer av processer som används mest är ledningsprocesser, stödprocesser och 
huvudprocesser.  Huvudprocesserna kan också brytas ned i delprocesser (Ljungberg & Larsson, 
2001, s. 184ff).  

Ledningsprocesser är de processer som används för att styra och koordinera verksamheten med 
fokus på huvud- och stödprocesserna (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 186ff). Exempel på 
aktiviteter som igår i en verksamhets ledningsprocesser är strategisk planering, 
verksamhetsutveckling samt framtagande och kommunicering av mål (Sörqvist, 2004, s.104). En 
ledningsprocess kan också ses som en stödprocess (Persson, 2005 s. 29).   

Stödprocesser är de processer vilka krävs för att övriga processer ska fungera effektivt (Sörqvist, 
2004, s.104).  De har som uppgift att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna. Exempel på 
stödprocesser är rekryteringsprocesser, informationsprocesser och underhållsprocesser. De som 
är kunder för dessa processer är alltså de som jobbar internt (Bergman & Klefsjö, 2002, s.240).  

Huvudprocesser har som uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och förädla företagets 
produkter. Produktutvecklingsprocess, produktionsprocess och försäljningsprocess är exempel på 
huvudprocesser. Ett företag bör ha mellan 1-3 huvudprocesser (Bergman & Klefsjö, 2002, 
s.240ff). Det är bra att dela omfattande och komplicerade huvudprocesser i delprocesser, för att 
lättare följa flödet.  

Delprocesser är processer vilka är delar av en större huvudprocess. Uppdelningen av processerna 
ska inte göras för långt, då överblicken försvåras. Typiskt för delprocesser är att de är direkt 
sammankopplande av naturliga skäl. Om inköp är en huvudprocess är kan t.ex. reklamation vara 
en delprocess (Persson, 2005 s. 29).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Illustration över olika processer. Modifierad. Källa: Bergman & 
Klefsjö, 2002, s.240 
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3.1.2 Processägare 

En process, framförallt en huvudprocess sträcker sig i många fall över flera funktionsgränser i ett 
företag, vilket gör det viktigt att ha en person som har det övergripande ansvaret över processen.  
Den som ansvarar för processen kallas processägare och det är ofta den som arbetar med att 
förbättra processen (Persson, 2005 s. 54ff).  En processägare har ansvaret för alla resurser i 
processen och styrningen av dessa (Bergman & Klefsjö, 2002, s. 248). 

3.1.3 Processkartläggning 

Att arbeta med beskrivning av processerna benämns oftast som processkartläggning. Begreppet 
kartläggning används för att det bästa sättet att beskriva processerna är att rita kartor över dem 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s.188ff). Kartläggningen kan utmynna i olika typer av kartor, en av 
de vanligaste är flödesscheman, vilka beskriver processerna som flöden (se mer information 
under 3.1.4).  

Kartläggningen görs samförstånd med dem som är aktiva i processerna genom att ta fram 
flödesscheman vilka beskriver utförandet av arbete i processerna (Sörqvist, 2004, s.104). Syftet 
med kartläggningen är att få en klar bild över vad som händer i processerna samt att kunna 
identifiera problem och förbättringsmöjligheter när den är kartlagd och dokumenterad (Sörqvist, 
2004, s.104ff). 

En kartläggning kan medföra att personalens fokus flyttas till processens prestanda och att den 
funktionsorienterade organisationen blir mindre viktig. Detta i sin tur gör det lättare med 
samarbetet mellan enheterna och leder till förbättringar i sättet att jobba.  

Viktig att poängtera är att en kartläggning i sig inte för med sig några stora förbättringar av 
processerna. Det är bara det första steget i ett omfattande arbete med att utveckla verksamhetens 
processer.  En del problem och förbättringar går att identifiera redan i ett tidigt skede av en 
processkartläggning, men det är först efter en djupare analys en mer ingående förståelse skapas 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s.188ff).  

3.1.4 Flödesscheman 

Flödesscheman består av ett antal symboler vilka symboliserar de olika aktiviteter som utförs i 
processer. Aktiviteterna binds sedan samman med pilar genom vilka flödena kan beskrivas 
(Sörqvist, 2004, s.474ff).  

Flödesscheman ska visualisera organisationens processer, d.v.s. att när de blir synliga är det lättare 
för varje anställd att se hur det egna arbetet passar in i helheten. Flödesscheman ska skapa en 
stabil grund för utvecklingen eftersom de underlättar mätning och analys av processerna 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s.188ff). 

3.1.5 Varför processkartläggning skall göras 

Processkartläggning skapar en helhetsförståelse för företaget med alla dess delar samt att den 
även identifierar verksamhetens viktigaste delar. Den klargör också hur alla delar samverkar i 
företaget och de enskilda processerna vilket gör att företaget kan se vad som skapar värde för 
kunden. En utveckling av processernas prestanda och en förståelse för vad processynsätt är hos 
varje medarbetare, är också motivering till varför processkartläggning skall göras (Ljungberg & 
Larsson, 2001, s. 190ff). 



 

 9

3.1.6 Tillvägagångssätt vid kartläggning av processer 

För att få fram bra flödesscheman vid kartläggningen är det viktigt att arbeta efter en strukturerad 
metodik. Arbetet blir då effektivare och det lättaste misstagen undviks (Ljungberg & Larsson, 
2001, s. 207). Nedan följer en arbetsgång. 

Definiera syftet med processerna samt avgränsa dessa 

Innan kartläggningen börjar är det viktigt att fastslå processernas omfattning såsom start och 
slutpunkt samt vilka individer som berörs. Även syftet är viktigt att fastslå för att skapa en 
förståelse för processernas omfång (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 207). En kartläggning bör 
börja med en generell sammanställning av huvudprocesser vilka sedan bryts ned i delprocesser 
(Sörqvist, 2001, s. 147). 

Beskriv nuläget med hjälp av intervjuer och annan dokumentation 

För att få en beskrivning av nuläget kan intervjuer och diskussioner med berörda personer 
användas. Annan dokumentation inom verksamheten såsom verksamhetsbeskrivningar kan också 
ligga till grund för processerna. Även observationer kan användas för att se flödet tydligare. Det 
är viktigt att skapa en bild över hur processerna verkligen ser ut idag och inte hur de borde se ut. 
Information angående hur processerna borde se ut, samt fel och brister vilka kommer upp vid 
beskrivningen av nuläget skall noteras på sidan av för att användas vid analysarbetet. De personer 
vilka väljs att användas i beskrivningen av nuläget är de personer vilka direkt berörs av 
processerna, samt de vilka har en koppling till processerna på ett högre plan. Detta för att en 
eventuell förändring skall vara förankrad uppifrån och ned i organisation (Sörqvist, 2001, s. 
119ff). 

Sammansättning av flödesscheman 

När en nulägesbild är skapad med hjälp av intervjuer, diskussioner m.m. börjar arbetet med att 
dokumentera processernas flöden i flödesscheman. Det finns många olika sätt för detta, en del 
företag använder egna symboler men det har även utvecklats standarder såsom ISO 5807. I 
början av arbetet kan kartläggaren använda sig av klisterlappar vilka klistras upp på väggen och 
kan flyttas runt för att sedan göra flödesschemana i ett datorprogram. Då kartläggningen sker 
kommer det ofta upp information om hur processerna borde se och det är då viktigt att den 
sparas för att användas vid en eventuell konstruktion av nya processer (Sörqvist, 2001, s. 119ff). 
Se exempel nedan på hur en del av en process ser ut när den konstrueras på ett enkelt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 
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Figur 2 Enkelt flödesschema. Modifierad.  Källa: Davis, 
2001, s. 118 
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Tillvägagångssätt vid analys av processer 

Första steget är att identifiera problem, svagheter, förbättringsområden, styrkor, spill och 
eventuella flaskhalsar. Identifikationen sker först genom den information vilken har kommit till 
tidigare från intervjuer och diskussioner med medarbetar (Sörqvist, 2001, s. 115ff).  

Den allmänna analysen, vilken beskriven nedan, tillsammans med flödesschemat kan ge 
värdefulla och konkreta resultat. Det är viktigt att sätta fokus på processen och dess innehåll och 
inte de enskilda medarbetarna. 

Allmän analys  

• Gå igenom flödesschemat från start till slut och koppla problemen till flödesschemat. 

• Dela upp problemen utifrån typ, orsak och eventuell åtgärd. 

• Undersök vilka konsekvenser problemen har. 

• Vid större problem kan även bakomliggande orsaker utredas. 

• De viktigaste orsakerna kan sedan identifieras och fokuseras på. 

När analysen är klar och eventuella problem och flaskhalsar har åtgärdats vilka har påverkat 
processens utformning, bör en ny process konstrueras (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 282ff).  

3.1.8 Verktyg för kartläggning av processer 

Idag finns det många typer av metoder/verktyg för kartläggning av processer. Ett av de största 
verktygen och vilket också är mycket utvecklat är Architecture of Integrated Information System (ARIS).  
Med ARIS kan användaren skapa en eller flera modeller av hela sin organisation, med dess 
processer, funktioner, resurser, kostnader, produkter, kunskap och information m.m.  
Kärnkonceptet för ARIS är att organisationen kan presentera sina processer i en schematisk form 
som en kedja av händelser och uppgifter. Denna typ av schematiska form (flödesschema) kallas 
Event Driven process Chain (EPC). Det finns i huvudsak fyra typer av objekt i EPC: 

• Händelser  

• Funktioner 

• Regler 

• Resurser (information, data, system m.m) 

Händelser utlöser funktioner och blir också ett resultat av funktioner. En händelse beskrivs i 
flödesschemat med ett substantiv och verb. Funktioner är uppgifter eller aktiviteter vilka finns i 
processen, dessa beskrivs med ett verb följt av ett substantiv. Reglerna är till för att visa hur 
processen utvecklar sig, dvs. vilka val som görs i processen. Ett exempel är när en produkt 
kontrolleras, antingen godkänns den eller också skickas den till reklamation. Resurser är 
information, data eller system vilka stödjer funktionerna. För att t.ex. kontrollera produkten 
behövs ett testprotokoll, vilket är information (Davis, 2001, s. 8ff).   
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3.2 Problem 
”Problem är skillnaden mellan hur jag vill att det ska vara och hur jag uppfattar att det är” skriver 
Goldkuhl och Röstlinger (1988, s.16).  Problem ska alltid betraktas som situationsberoende, 
aktörsberoende och tidsberoende, inte som ett objekt vilket existerar oberoende av människors 
upplevelser. Människor väljer själva hur de vill se på världen och ett problem kan vara både 
positivt och negativt. När ett problem granskas med dess orsaker, blir resultatet ofta ett antal 
olika problem och problemsituationerna går många gånger att relatera till varandra. Problemen 
upplevs också olika av många olika människor som är berörda. Det är viktigt att se på problemen 
ur ett helhetsperspektiv för att kunna påverka den totala problemsituationen (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988, s.16ff). 

När man identifierar problem är utgångsläget de situationer som upplevs som problematiska av 
någon eller några människor.  Vid identifieringen bör man få med så många problem som möjligt 
för att i nästa skede avgöra vilka problem som är relevanta. När en lista har skapats över 
problemen ska en problemområdesindelning göras. Problemen delas då in i relevanta 
problemområden utifrån deras gemensamma beröringspunkter. Ett problem kan klassificeras till 
ett eller flera problemområden (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.66ff). 

3.3 Kvalitet 
Intresset för kvalitet har växt starkt i västvärlden de senaste årtiondena. En grundläggande orsak 
till detta är framgångarna för japansk industri. De förstod nämligen tidigt att begreppet kvalitet 
måste utgå från kundernas behov och förväntningar. Många av de företag som tidigt satsade på 
kvalitet har skapat stora konkurrensfördelar. 

Begreppet kvalitet har sitt ursprung från latinets ”qualitas” som betyder ”beskaffenhet, vilket 
används redan under antiken. Idag finns det många definitioner på begreppet kvalitet och de 
flesta utgår ifrån kunden och dess behov.  

Den internationella standarden för kvalitet ISO 9 000:2000 definierar kvalitet som ”den grad till 
viken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov och förväntning som är angiven, i 
allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (Bergman & Klefsjö, 2002, s.17ff).  . 

Den definitionen vilken Bergman och Klefsjö (2002, s.20) har tagit fram, utifrån tidigare 
definitioner är ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar”. Meningen med denna definition är att ett företag måste 
överträffa kundernas förväntningar och på detta sätt skapa återkommande och trogna kunder, 
vilka berättar positivt om sina erfarenheter. 

Då de externa kundkraven på kvaliteten ständigt ökar måste företaget hela tiden försöka förbättra 
kvaliteten på de egna produkterna och på den egna verksamheten med dess processer (Bergman 
& Klefsjö, 2002, s.41). 

En brist i den interna kvaliteten betyder olika problem i produktionen, vilket medför att företaget 
måste ha stora buffertlager och reserver för att problem i produktionen inte ska få kraftiga 
konsekvenser för andra delar i kedjan. En ökning av den interna kvaliteten kan sänka behovet av 
buffertlager och reserver avsevärt. Företaget kan också omvänt minska buffertlager och reserver 
för att föra upp kvalitetsproblem till ytan. När kvalitetsproblemen elimineras kan ännu fler 
lagerreduktioner göras (Bergman & Klefsjö, 2002, s.51). 
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3.4 Leveranstid 
Leveranstiden är den totala tiden från att en kundorder erhållits tills att leveransen till kunden 
skett. Transporttiden kan innefattas av leveranstiden med det är upp till varje företag att 
bestämma. Då det är olika transporttider till olika kunder kan det vara mer passande att avgränsa 
leveranstiden fram till utleverans. Normalt uttrycks företagets leveranstid i dagar och veckor 
(Jonsson & Mattsson, 2005, s.115). 

Då företaget vill ha korta leveranstider, till kund vid produktion, fordras att genomloppstider och 
omställningstiderna i den egna verksamheten även är korta. Längre genomloppstider innebär att 
mer kapital binds i flödet samt att det tar längre tid att reagera på eventuella förändrade 
kundönskemål. Underleverantörerna påverkar också leveranstiden. Desto fler leverantörer vilka 
är inblandade i verksamheten för att framställa en produkt, desto fler osäkerhetsmoment samt att 
det är större risk för störningar (Jonsson & Mattsson, 2005, s. 30ff). 

3.5 Montering mot kundorder 
Montering mot kundorder innebär att företaget tillverkar standardiserade produkter utan 
koppling till en enskild kundorder fram till en viss punkt. Utformningen och de specifika 
egenskaperna på den slutgiltiga produkten bestäms vid den sista montering, då i förbindelse till en 
kundorder (Jonsson & Mattsson, 2005, s. 187).  

3.6 Förbättringar 
Sörqvist (2004, s.69ff) skriver att en förbättring innebär att göra ett genombrott från en aktuell 
resultat nivå till en ny och bättre. En förbättring innebär också en sänkning av den accepterade 
problem nivå.  

För att få hög effektivitet och framgång fodras förbättringsarbetet utgår ifrån helheten i företaget 
och därför bör förbättringsarbetet baseras på tvärfunktionellt processtänkande. För att hitta 
förbättringsmöjligheterna kan information hämtas genom mätningar, utvärderingar och/eller 
analyser (Sörqvist, 2004, s.67ff).  

Ett sätt att åstadkomma förbättringar i företaget är att utnyttja erfarenheten och kunskapen som 
finns hos medarbetarna genom att stimulera förbättringsförslag. Förslagen kan tas fram genom 
förbättringsgrupper eller genom enskild förslagsverksamhet. Framgångsrikt förslagsarbete 
karaktäriseras av låga belöningar, ett effektivt system för värdering av förslagen samt att en stor 
del av förslagen genomförs. 

Förbättringsarbetet ska inte bara beröra alla i det egna företaget utan leverantörer av material och 
komponenter måste också engageras. Idag går trenden mot att företag skär ner antalet 
leverantörer. Företagen väljer istället att knyta till sig ett mindre antal leverantörer för att öka 
engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetenhet. Fokuseringen ligger inte längre på det lägsta pris 
utan har flyttats till kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2002, s.44ff). 
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3.7 Undersökningsområden 
I denna del redovisas de undersökningsområden jag ställde frågor utifrån till företaget. Områdena 
är framtagna utifrån problemformuleringen, syftet samt teorin. Vid intervjuerna användes även 
processbeskrivningarna som underlag. Nedan följer de utvalda ämnena:  

• Processkartläggning 

o Syfte, start, slutpunkt och ansvariga i processerna. 

o Aktiviteterna vilka finns i processen samt utförande av dessa. 

• Problem 

o Upplevda problem i processen och problem som påverkar processen. 

• Leveranstid 

o Vad leveranstid är för dem. 

o Hur de upplever att leveranstiden hålls. 

• Kvalitet 

o Begreppet kvalitet och hur kvaliteten upplevs vara på produkterna de tillverkar 
och levererar till kund. 
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4 Empiri 
I första delen av detta kapitel beskrivs Lasermax Roll Systems AB, företaget vilket 
examensarbetet har genomförts på. I den sista delen redovisas kartläggningen och funna problem 
Där ingen specifik källa anges är informationen tagen från intervjuerna med medarbetarna. 

4.1 Lasermax Roll Systems AB 
År 2004 slogs Strålfors Lasermax och Roll Systems samman och blev Lasermax Roll Systems AB. 
Sammanslagningen gjorde att företaget blev en världsledande tillverkare av för- och 
efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar. Huvudkontoret ligger i Ljungby och de andra 
kontoren återfinns i Belgien, Singapore, UK och USA. Tillverkningen sker både i Sverige och 
USA. Totalt har företaget 225 anställda över hela världen och i Ljungby 52 stycken av dessa 
(Lasermax Roll Systems, 2005). Total erbjuder företaget 5 olika lösningar/lines för sina kunder 
men de erbjuder också kundspecifika lösningar/lines. En line innehåller mellan 1-3 maskiner med 
olika tillbehör. Alla maskiner finns i olika varianter för att kunna tillgodose flera kunder. 
Företaget samarbetar med leverantörer för printrar vilket gör att kunderna kan köpa hela 
lösningar med för- och efterbehandlingssystem och printrar (Lasermax Roll Systems, 2005a). 

4.1.1  Företagets processer 

I företaget finns en ledningsprocess och tre huvudprocesser, product management, försäljning 
och orderuppfyllelse, se bilaga 1. Under dessa finns sedan mellan 1-5 delprocesser med varsin 
delprocessägare. Den huvudprocess vilken ingår i detta examensarbete är orderuppfyllelse som 
innehåller delprocesserna orderhantering, materialhantering, montering, test och installation. 
Totalt arbetar 25 personer i processen orderuppfyllelse. 

4.1.2 Produktionen 

Idag består företagets tillverkning av 50 % enskilda maskiner och 50 % lines. Deras produktion 
sker i ett första steg mot lager då de tillverkar basmaskiner, då 90-95 % av maskinerna blir klara 
(monteringsprocessen). I nästa steg sker montering mot kundorder där de resterade 5-10 % av 
komponenterna byggs på basmaskinen för att göra den kundspecifik (testprocessen). I nuläget är 
det dock hög beläggning på maskinerna och basmaskinerna tas ofta direkt från 
monteringsprocessen till testprocessen. Då maskinerna säljs till hela världen handlar det om att 
anpassa maskinerna till respektive land med t.ex. strömstyrkor m.m. Processen mellan kunden 
och företaget tar cirka 1- 1, 5 år innan själva ordern läggs. Budget ligger till grund för 
produktionen med prognostisering som indikation. Deras säkerhetslagret ligger på 10-15 %. 

Vid tillverkningen av en basmaskin krävs många delmonteringar. Vissa delmonteringar görs helt 
innan produktionen av maskinen börjar och dessa monteras sedan på när maskinen börjar 
monteras ihop. Själva produktionen av dessa delmonteringar läggs in i produktionsplaneringen. I 
själva monteringen av maskinen krävs också större delmonteringar. En basmaskin görs alltså steg 
för steg. 
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4.1.3 Kvalitetsarbete 

Företagets kvalitetspolicy lyder som nedan: 

”Kvalitet för oss, är att tillsammans uppfylla kraven från våra kunder, medarbetare och övriga 
intressenter”. (Lasermax Roll Systems AB, 2005b). 

”Alla inom Lasermax Roll Systems ansvarar för att våra kvalitetsvärden efterlevs: 

• Kundfokus i allt vi gör, genom att förstå kundernas krav och behov samt genom ett nära 
samarbete medverka till kundernas och leverantörernas utveckling. 

• Motsvara kundens förväntan, genom att leverera i enlighet med kundens önskemål, felfritt, med 
konkurrenskraftiga priser och i rätt tid. 

• Bästa möjliga processer, genom att utföra arbetet på ett effektivt sätt och på kortast möjliga tid. 

• Ständiga förbättringar ska ske inom kvalitetspåverkande processer genom att mäta och följa upp 
mål och förbättringsplaner”. (Lasermax Roll Systems AB, 2005b) 

Företaget delar upp kvalitetsarbetet på två sätt gällande produktkvaliteten, dels kvaliteten på sålda 
produkter till kunder och kvaliteten på de inköpta artiklarna. Varje fredag ska ett ordermöte hållas 
där kommande arbete diskuteras, eventuella fel på inköpta artiklar som har uppstått under veckan 
samt förslag till förbättringar. En gång i månaden sammanställs reklamationer och ett 
produktindex skapas, vilket visar hur många produkter som reklameras, vilken leverantör m.m.  

Genom att produkterna ska testas noga (med testprotokollet som följer med varje maskin genom 
hela produktionen) innan de sänds till kund ska de hålla de hög kvalitet samt att det även görs en 
visuell kontroll av produkterna genom hela produktionen. Medarbetarna i processerna tycker att 
kvaliteten på produkterna som gick ut till kunderna höll hög kvalitet, men kvaliteten på de 
inköpta artiklarna från leverantörerna var i vissa fall dålig.  

4.1.4 Leveranstiden 

Företaget använder både begreppet leveranstid och leveranstrohet. Leveranstid betyder för dem 
från att ordern är mottagen till att produkten är levererad. Begreppet leveranstrohet använder de 
mest (tjänstemännen) och det betyder antal leveransrader levererade i tid, enligt kundens 
önskemål. De vill leverera till kunden oavsett uppsatta tider. Leveranstroheten mäts också upp 
och nya mål sätts. Begreppet leveranstid används mer av medarbetarna i processen. Då de för 
tillfället inte har några basmaskiner på lager, blir leveranstiden längre. Enligt prislistan (Lasermax 
Roll Systems Ab, 2005a) ska den valda produkten/line levereras på 4-6 veckor, dock tar det i 
dagsläget längre tid eftersom efterfrågan har ökat.  

4.1.5 Monterings- och tesprocessbeskrivningar 

För processerna montering och test som jag valt att titta på, finns det, som jag skrev tidigare, 
processbeskrivningar. Dessa enkla beskrivningar med rubrikerna ansvarig, aktivitet och 
kommentar togs fram i samband med en ISO certifiering år 2000.  Certifieringen var i 
projektform och var centralt styrd med 5-6 kvalitetschefer från hela organisationen. Då togs även 
ledningsprocesser och huvudprocesser fram. Processerna gjordes av respektive delprocessägare 
utifrån en mall vilken de erhöll från projektet. Dessa har varit underlaget till kartläggningen av 
processerna tillsammans med intervjuerna. Se bilaga 2 och 3 för dessa. 

4.1.6 UW-CUT-ST 

Den maskingrupp/line vilken jag har valt att titta på i detta examensarbete är UW-CUT-ST vilken 
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består av maskinerna unwinder (den som rullen sitter på, rull), cutter (den som skär av papperet, 
klipp) och stacker (den som staplar papperet, stacken).  Se bilaga 4. Till denna hör också visa 
tillbehör (Lasermax Roll Systems AB, 2005c). Denna maskingrupp med sina tre maskiner ska 
monteras efter monteringsprocessen men eftersom de är olika sker vissa små förändringar för 
varje maskin. Jag har valt att beskriva det mest övergripande sättet i flödesschemat, och där det 
finns undantag beskrivs detta i den löpande texten. 

4.2 Kartläggningen 
Nedan följer resultat av kartläggning av processerna montering och test. Underlaget till detta är 
som jag skrev tidigare processbeskrivningarna samt intervjuerna med medarbetarna.  Se bilaga 5 
för flödesschema över monteringsprocessen och bilaga 6 för flödesschema över testprocessen. 
För att lättare kunna förstå flödesschemana finns förklaringar till de olika delarna, se bilaga 7. 

4.2.1 Monteringsprocessen 

Syftet med monteringsprocessen är att producera färdig monterade basmaskiner dvs. maskiner 
vilka inte ännu har någon specifik utformning för någon kund. I denna delprocess ska alltså 
basmaskinerna produceras mot lager. Två medarbetare jobbar samtidigt med 5-6 basmaskiner (en 
batch). 

I detta fall tittar jag endast på byggandet av basmaskiner och förutsätter att delmonteringarna 
finns på plats för byggandet av basmaskinen. Basmaskinen monteras dels mekaniskt och dels 
elektriskt.  

Insats 

Insats till denna process är tillverkningsordern. Denna order innehåller en plocklista, maskinkort 
och tesprotokoll. Dessa kommer från delprocessen materialhantering. I plocklistan återfinns alla 
små delar vilka ska ingå i basmaskinen. Maskinkortet är ett papperskort vilket följe med 
basmaskinen hela vägen till kund. Kortet innehåller specifik information såsom modell, 
tillverknings datum osv. Testprotokollet följer med basmaskinen från monteringen till 
packningen, där det arkiveras. Ritningarna finns på arbetsplatsen men i de fall där en ny revision 
behövs, tas dessa ut av testprocessägaren (eftersom denne är ansvarig för denna specifika line) 
och i vissa fall de mekaniska montörerna (mek.montörerna). Vid kartläggningen av delprocessen 
montering fann jag följande steg: 

Kontrollerar revision 

I detta arbetssteg kontrolleras revisionen på ritningen och plocklistan så att det stämmer överens. 
Revisionen visas med ett nummer. Då en basmaskin består av flera delar sker större 
delmonteringar. För delmonteringarna har de egna ritningar med revisioner som också måste 
kontrolleras, alla revisionerna syns på plocklistan. Då ritningen inte stämmer tas en ny enligt 
revisionen. 

Kontrollerar material visuellt samt plockar material 

I detta steg plockas materialet/delkomponenterna från lagret och kontrolleras samtidigt visuellt. 
Detta skall göras utifrån plocklistan och görs så i vissa fall.  

Då det finns en plocklista på ritningarna över de större delarna av basmaskinerna vilka 
delmonteras så används inte den vanliga plocklistan utan plocklistan på ritning används istället. I 
vissa fall plockas alltså delar av basmaskinen mot plocklistorna på ritningarna och i vissa fall mot 
den vanliga plocklistan som medföljer tillverkningsordern.  
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Då montörerna finner fel på materialet skall de rapporteras till reklamation. Detta görs genom att 
en rödlapp sätts på materialet och sätts på anvisad reklamationsplats. Då det rör sig om större 
delar eller viktiga komponenter rapporteras det muntligt eller via en röd lapp som ges till den 
ansvariga för den specifika basmaskinen. Det finns processägare för processen reklamation men 
inom företaget har de valt att dela upp ansvaret till viss del för reklamation, utifrån vilken 
basmaskin som tillverkas. 

I de fall då material inte finns på lagret väljer operatören att börja bygga på en annan del av 
basmaskinen eller en annan basmaskin eller delmontering. I flödesschemat förutsätter jag dock att 
allt finns på lager. 

Delmonterar basmaskin samt märker och förvarar 

När monteringen av basmaskinen börjar, sker större delmonteringar först och sedan sätts hela 
basmaskinen ihop. Detta innebär att processen inte går i ett rakt flöde utan det sker en iteration 
för varje större delmontering, dvs. montören börjar delmontera en del av basmaskinen vid sitt 
bord och hämtar då material från lagret och visuellt granskar dem och sedan upprepas detta 
beroende på hur många större delmonteringar en basmaskin består av. De monterar mot 
ritningen och i vissa fall en arbetsinstruktion. Arbetsinstruktionen hämtas i datasystemet. När en 
större delmontering är klar märks den med pallkort om den inte förvaras på arbetsplatsen. 
Förvaras delmonteringen på arbetsplatsen behöver den inte märkas upp.  

Slutmonterar, märker och kontrollerar basmaskin 

Då alla delmonteringar är klara är det dags att slutmontera den mekaniska delen av basmaskinen. 
Detta görs med hjälp av tillverkningsordern (plocklistan och ritningar). Här sätts alla 
delmonteringarna ihop, dels de vilka har tillverkas samtidigt i processen samt de mindre som har 
monterats i förväg. Här monteras även elskåp på med tillhörande ritning, dock görs inga 
kopplingar. Sedan signerar montören tillverkningsordern och fyller i maskinkortet samt 
testprotokollet.  

För vissa basmaskiner finns det undantag då elmontören kommer in redan här i processen och 
monterar elektriska delar samt testar. Detta gör att basmaskinen är helt klar, både mekaniskt och 
elektriskt. Då det elektriska behöver göras efter den mekaniska monteringen fortsätter processen 
enligt flödesschemat. 

Lägger basmaskin och tillbehör på lager 

Då den mekaniska montören är klar med basmaskinen läggs den på lager tillsammans med 
eventuella tillbehör som finns på tillverkningsordern. Exempel på tillbehör kan vara bord och 
andra delmonterade komponenter. Testprotokollet och maskinkortet följer med basmaskinen. 
Plocklistan lämnas till materialhanteringen där basmaskinen avrapporteras som klar. Vid denna 
kartläggning var det högtryck på produktionen vilket gjorde att basmaskinerna ofta hämtades 
direkt från monteringsplatsen av elmontören utan att läggas på lager. Dock visar flödesschemat 
hur det vanligtvis sker. 

Monterar och kopplar basmaskin elektriskt 

Den mekaniskt klara basmaskinen hämtas från lagret och ställs vid arbetsplatsen. I detta steg 
kopplas elskåpet och andra elektriska delar monteras, beroende på vilket land basmaskinen ska 
till. De vet vilket land basmaskinen ska till utifrån ett Excel-dokument från materialhanteringen. 
Sedan testas basmaskinen och elmontören fyller i testprotokollet. Med basmaskinen följer 
maskinkortet, testprotokollet och elritningen. I vissa fall körs basmaskinen direkt till 
testprocessen beroende på hur bråttom det är. Detta avslutar processen montering. 
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4.2.2 Testprocessen 

Syftet med tesprocessen är att få fram färdiga produkter utan fel, vilka kan levereras till kund dvs. 
i denna process sker en testning av produkterna för att kvalitetssäkra dessa. I denna process sker 
också en sista montering av komponenter på basmaskinerna vilka gör att produkten blir 
kundspecifik. Det sker alltså en montering mot kundorder. Det är två medarbetare som jobbar 
med test.  

Insats 

Insats till denna process är en kundspecifik tillverkningsorder. Denna order innehåller en 
plocklista, tesprotokoll och kundorder. Dessa kommer från delprocessen materialhantering. I 
insatsen ingår också maskinkortet vilket sitter på den/de maskin/er som ska testas. 
Testprotokollet är detsamma som finns i monteringsprocessen, testpersonalen fyller i de delarna 
av protokollet de är ansvariga för. Plocklistan är inte densamma som i monteringen utan en ny 
anpassade mot kundordern. Kundordern talar om vilka specifika krav som finns på maskinerna. 
Är det en hel line/lösning som ska levereras till kund talar kundordern om t.ex. hur maskinerna 
sak stå osv. som i detta fall med UW-CUT-ST. Vid kartläggningen av delprocessen test fann jag 
följande steg: 

Granskar order 

Här granskas ordern i pappersform. Testpersonalen kontrollerar om det är något de tycker fattas 
på ordern eller eventuella oklarheter. I få fall kan det hända att personalen också inser att denna 
order inte går att plocka ihop. Vid fel på ordern tar testpersonalen kontakt med delprocessen 
materialhantering alternativ delprocessen orderhantering beroende på felet på ordern.  

Kontrollerar, monterar samt ställer upp produkterna 

Först hämtas produkterna från lagerplatserna och när beläggningen är hög hämtas maskinerna 
direkt från monteringen. Sedan kontrolleras att produkterna (maskinerna och andra komponenter 
som behövs till kundordern, ej tillbehör) vilka ingår i ordern visuellt är godkända. Med visuellt 
godkända menas inga sprickor, bra lackning, inga fläckar m.m. Är det fel på någon produkt/er 
reklameras den/de precis som i monteringsprocessen med en röd lapp och ställs på anvisad 
reklamationsplats. 

Då det rör sig om större delar (t.ex. en maskin) eller viktiga komponenter rapporteras det 
muntligt till den ansvariga för den specifika produkten och de löser situationen. Är produkterna 
godkända ställs de upp i ordningen som beskrivs i kundordern. 

Testar produkterna 

Då produkterna är på plats testas de med hjälp av testprotokollet. Exempel på tester är el-
kopplingar och kommunikationen mellan maskinerna. Företaget tillverkar mjukvaran själv och 
den matas in och testas i denna process. När ett fel uppstår sker en felsökning av produkterna. 
Om ett fel upptäcks som påverkar leveranstiden rapporteras detta till materialhanteringen som i 
sin rapporterar till kunden och felet åtgärdas fortast möjligt precis som vid ett mindre fel. Är det 
ett mindre fel åtgärdas det direkt av testpersonalen och/eller personalen för mjukvaran beroende 
på fel. Slutligen fyller testpersonalen i och signerar testprotokollet, kundorder och plocklista. 

Plockar ihop återstående material samt packar  

När allting är testat packas produkterna ihop på pallar med mindre tillbehör (t.ex. kablar) vilka 
står på kundorden. Dessa tillbehör lagras omkring testutrymmet. När packningen är klar körs 
allting till avdelningen packning tillsammans med all dokumentation.   
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4.3  Aktuella problem i processerna 
Under denna rubrik redovisas de problem som kommit fram i och med kartläggning samt de 
tänkbara problem vilka kom fram i analys av flödesschemat. 

4.3.1 Identifierade problem vid kartläggningen 

Nedan redovisas de problem och kommentar från medarbetarna vilka kom fram i och med 
kartläggningen som resulterade i flödesschemat. 

• Artiklar från underleverantörerna finns inte på plats när basmaskinen ska byggas. I vissa 
fall är de också defekta, det som nämndes specifikt var elskåp och finishen på en speciell 
plåt. Då artiklarna var defekta hände det att alla i hela batchen som levereras var defekta 
viket gör att montören inte kan ta en ny och fortsätta, för det finns inga på lagret.  

• Från de större underleverantörerna är det svårare att få tag på artiklar, vilket inte är 
kostigt då det handlar om större organisationer. De mindre leverantörerna levererar tid 
och med bättre kvalitet, vilket heller inte är konstigt då de i vissa fall har företaget som 
huvudleverantör. Det kom fram förslag om att ha fler mindre leverantörer.  

• I vissa fall går också ordern ut till montören fast alla artiklar inte finns på lagret. 

• Det händer att montörerna bygger fel för att det inte sker en ordentlig kontroll av 
revisionen. En del av montörerna upplevde att det var svårt att upptäcka när det sker en 
revision och att det bör markeras tydligare.  

• Det är också fel i plocklistan för vissa produkter vilket gör att det blir fel i lagret, vilket 
sedan upptäcks vid inventeringen. Orsakerna till detta är att maskinernas ritas och 
konstrueras i ett system och sedan flyttas över till Movex (affärssystemet) och där det 
läggs in manuellt in t.ex. hur många skruvar och muttrar som behövs. Vid denna 
överflyttning matas i vissa fall fel data in. En del av montörerna plockar artiklarna direkt 
från ritningen och kollar inte på plocklistan och då upptäcks inte felet som gjordes vid 
överflyttningen.  

• Det finns idag igen riktigt klassificering över artiklarna och förslag om att arbeta med 
streckkoder kom upp.  

• Medarbetarna har i vissa fall ingen helhetsbild över produktens hela flöde, de ser bara sin 
egen del, inte helheten. 

• Det upplevs som trångt att arbeta i vissa fall men det kommer att ändras i och med den 
nya delen som ställs i ordning. 

• Hanteringen av mjukvaran i testprocessen tar i vissa fall mycket tid, speciellt vid en ny 
maskin eller uppdatering av mjukvaran. Tydligen har mjukvaru killarna ingen egen maskin 
att använda utan själva testet av mjukvaran sker direkt i testprocessen. Detta gör att de fel 
som uppstår tar tid både för mjukvaru killarna och främst testpersonalen. Själva 
felsökningen är det som tar mest tid. 

4.3.2 Tänkbara problem identifierade vid analys av flödesschemat 

Utifrån den allmänna analysen som beskrivs i kapitel 3.1.7 har jag analyserat flödesschemana. Jag 
har inte följt analysen till punkt och prickar utan haft den mer som ett underlag. Utifrån detta har 
jag funnit följande tänkbara problem som kan uppstå: 
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• Den visuella kontrollen samt testprotokollet måste följas noga för att den färdiga 
produkten ska hålla kvaliteten. En brist i kontrollen medför en stor brist i processerna 
vilket resulterar i en dålig produkt. Ett litet problem i början av utformningen av 
produkten kan bli ett mycket större senare då det tar tid och resurser för att göra om 
produkten eller göra en helt ny.  

• Testing av produkterna ser jag som en flaskhals då större fel kan påverka leveranstiden 
direkt. Denna del bör granskas mer för att skapa större effektivitet i processen test.  

• De olika revisionerna vilka ingår i en order är viktiga att kontrollera för att basmaskinen 
ska byggas rätt från början då det tar tid och resurser att göra ändringar senare i 
processen.  

• Det är också viktigt att reklamationen av inköpta artiklar/material görs ordentligt, för att 
skapa feedback till materialhanteringen och underleverantörerna vilket gör att misstag 
rättas till fortast möjligt.  

• När medarbetaren har byggt klar basmaskinen mekaniskt lämnas plocklistan för 
avrapportering fast basmaskinen inte är helt klar. Detta kan skapa problem om den som 
ansvarar för produktionen inte har full kontroll.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den empiriska informationen om problem, kvalitet, leveranstid och 
förbättringar med hjälp av den teoretiska referensramen.  

5.1 Problemen 
Här presenteras de viktigaste problemen från kapitel 4.3.1 och 4.3.2  i problemområden och 
analyseras utifrån teorin. 

5.1.1 Artiklar och underleverantörer 

Då artiklar inte finns på lagret eller är defekta stoppar detta upp processerna och i det långa 
loppet påverkas leveranstiden, man kan säga att underleverantörerna indirekt påverkar 
leveranstiden. Bergman och Klefsjö (2002, s.44ff) menar att ett närmare samarbete med 
underleverantörerna skapar ansvar och kvalitetsmedvetande. En viktig del i samarbetet mellan 
företaget och underleverantören är att reklamationen av inköpta artiklar/material görs ordentlig. 
Detta för att skapa feedback till materialhanteringen och underleverantörerna vilket gör att 
misstag rättas till fortast möjligt och kvaliteten på produkten kan bibehållas eller förbättras. 

Då de mindre underleverantörerna levererar i tid med bättre kvalitet kom förslag på att ha fler 
mindre leverantörer. Dock blir det fler osäkerhetsmoment och större risk för störningar när det 
är fler leverantörer iblandade, enligt Jonsson och Mattsson (2005, s. 30ff). Trenden går idag mot 
att skära ner antalet underleverantörer och knyta till sig ett mindre antal för att öka engagemang, 
ansvar och kvalitetsmedvetenhet (Bergman & Klefsjö, 2002, s.44ff). Det optimala i det hela vore 
alltså att ha ett färre antal mindre underleverantörer.  

Det fel i antalet artiklar vilket upptäcks vid inventeringen härleds från att plocklistan inte 
stämmer, vilket kan korrigeras om monteringspersonalen gick igenom plocklistan, som de borde 
och inte bara tittade på ritningen. Felet skulle inte uppstå från början om själva överföringen av 
information från ritningsprogrammet till Movex gjordes korrekt. Detta problem kan ses som en 
liten brist i den interna kvaliteten vilket medför att företaget måste ha ett större säkerhetslager för 
att de inte är säkra på antalet artiklar. Genom att förbättra den interna kvaliteten kan 
säkerhetslagret sänkas enligt Bergman och Klefsjö (2002, s.51).  Bergman och Klefsjö (2002, s.51) 
påpekar också att ett sätt för företag att minska säkerhetslagret, är att föra upp kvalitetsproblemen 
till ytan, dock är det inte bra att göra det i detta läge då efterfrågan är större, enligt min mening. 
Jag anser att en klassificering av artiklarna kan göra att företaget har bättre kontroll över vilka 
artiklar som behövs mest samt att förslaget som kom upp om att arbeta med streckkoder kan 
höja den interna kvaliteten. 

5.1.2 Kontroll av revision 

Då det händer att montörerna bygger fel för att revisionen inte stämmer försenas hela processen 
samt att det går åt mer resurser. Alltså påverkas både leveranstiden i det långa loppet. Montörerna 
upplevde att det var svårt att upptäcka när det var en ny revision och att det bör markeras 
tydligare. Detta är ett litet problem från börja som kan åtgärdas direkt utan att det förstoras, dvs. 
att basmaskinen byggs fel. Sörqvist (2004, s.67ff) skriver att förbättringsmöjligheter kan hittas 
genom att information hämtas genom mätningar, utvärderingar och/eller analyser.  

Genom att stimulera medarbetarna att ge förbättringsförslag kan företaget utnyttja deras 
erfarenhet och kunskap (Bergman & Klefsjö, 2002, s.44ff), vilket skulle vara bra i detta fall enligt 
min mening. Ordermötet skulle kunna användas till detta. Ljungberg och Larsson (2001, s.188ff) 
menar att när en process blir synlig är det lättare för varje anställd att se hur det egna arbetet 
passar in i helheten. Det är alltså viktigt att montörerna förstår helheten av de båda processerna 
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för att kunna se hur deras arbete påverkar den slutgiltiga produkten, dvs. helheten.  

5.1.3 Testning av produkterna 

Den visuella kontrollen samt testprotokollet måste följas noga för att den färdiga produkten ska 
hålla kvaliteten, då en brist i kontrollen medför en stor brist i processerna vilket resulterar i en 
dålig produkt. Återigen är det viktigt att den enskilda medarbetaren förstå hur dennes arbete 
påverkar slutprodukten, helheten (Ljungberg & Larsson, 2001, s.188ff). Detta för att 
medarbetare, enligt min mening, ska känna ansvar och följa de båda kontrollerna noggrant. Det 
är viktigt att Lasermax Roll Systems AB ständigt försöka förbättra kvaliteten på deras egna 
produkter och processer då kundkraven ständigt ökar (Bergman & Klefsjö, 2002, s.41).   

Själva testingen av produkterna i testprocessen ser jag som en flaskhals då större fel kan påverka 
leveranstiden direkt. Själva felsökningsprocessen bör granskas för att skapa större effektivitet i 
processen test, dvs. företaget kan titta på den information som används för felsökning. 

Då hanteringen av mjukvaran i testprocessen i vissa fall tar mycket tid, speciellt vid en ny maskin 
eller uppdatering av mjukvaran är detta ett problem som kan undersökas mer. Då mjukvara 
killarna inte har någon egen maskin att använda själva för att testa kan det vara bra att skaffa en 
sådan eller lösa detta på ett annat sätt. Återigen är det viktigt att stimulera förbättringsförslag från 
medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2002, s44ff), förslagsvis ett möte med alla berörda. Ett fel i 
mjukvaran tar upp både testpersonalens tid och mjukvara killarnas tid som kunde gå till annat, 
samt att det vissa fall direkt påverkar leveranstiden då det rör sig om ett större fel. 

5.2 Kvalitet 
Bergman och Klefsjö (2002, s.41) skriver att då kundkraven städigt ökar måste företaget hela 
tiden försöka förbättra kvaliteten på de gena produkterna och på den egna verksamheten genom 
dess processer. Med begreppet kvalitet menar Bergman och Klefsjö (2002, s.20) att ”kvaliteten på 
en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”. Det övergripande kvalitetsarbetet på företaget har fokus på kunden, företagets 
processer och ständiga förbättringar inom dessa, vilket är helt i tiden med dagens utveckling på 
marknaden. Kvaliteten på den produkt som går ut till kund upplevs också som hög av 
medarbetarna. Viktigt är att detta kvalitetstänkande också genomsyrar hela organisationen i alla 
processer.  

5.3 Leveranstid 
Företaget använder både begreppet leveranstid och leveranstrohet. Leveranstroheten fokuserar 
på när kunden vill har produkten levererad vilket är i enlighet med deras kvalitetspolicy och mål. 
Detta är ett positivt synsätt på dagens leveranstidbegrepp men det är svårt att hålla, speciellt nu 
när efterfrågan är hög och inga basmaskiner finns på lagret. Då en del av medarbetarna istället 
använder begreppet leveranstid tas en del av fokus bort från kunden och flyttas till produktionen, 
vilket inte är i enlighet med företagets policy och mål. Då företag vill ha korta leveranstiden 
fodras att genomloppstiden i de egna processerna är korta (Jonsson & Mattsson, 2005, s.187), 
vilket Lasermax Roll Systems AB har tagit fasta på då de insett att en förbättring av processerna 
kan minska leveranstiden. 

5.4 Förbättringar 
En förbättring innebär att företaget sänker den accepterade problemnivån (Sörqvist, 2004, s.69ff), 
vilket Lasermax Roll Systems AB kan göra då de problem vilka har identifierats kan lösas eller 
sänkas till en accepterad nivå. Vidare menar Sörqvist (2004, s.67ff) att för att få en hög 
effektivitet och framgång fodras att förbättringsarbetet utgår från helheten och det därför bör 
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baseras på tvärfunktionellt processtänkande. Detta gör Lasermax Roll Systems AB då de arbetar 
med processer för att se helheten.  

6 Slutsatser 
Lasermax Roll Systems AB arbetar övergripande med fokus på kunden, processerna och 
förbättringar. Deras begrepp leveranstrohet fokuserar också på kunden vilket ligger helt i tiden 
med utvecklingen på dagens marknad. För att lyckas ännu bättre kan företaget fokusera mer på 
helheten i företaget, att kundfokus finns hos alla medarbetare. De kan även utveckla ett större 
samarbete med sina underleverantörer för att öka kvalitet och minska leveranstiden av den 
slutgiltiga produkten. De problem/problemområden vilka jag som företaget kan förbättra, är inte 
unika för detta företag utan finns hos flera av dagens företag.  

Enligt Ljungberg & Larsson (2001, s.11) står dagens företag inför ständiga utmaningar att 
förändra och effektivisera sin verksamhet. ”Att springa fortare går i regel inte och är inte heller 
tillräckligt – man måste jobba smartare.” Ett sätt att jobba smartare är processkartläggning, vilket 
detta examensarbete tydligt har visat. 

Genom att göra en processkartläggning kan företag se klart och tydligt vad de gör och vad de 
behöver göra för att bli effektivare. En processkartläggning identifierar tydligt de problem och 
förbättringsområden som finns inom processerna, dvs. företagets verksamhet. Den ger också en 
helhetsförståelse för hela företaget med dess verksamhet.  

Problemområdena som kommit fram i och med denna kartläggning är långt ifrån originella. De 
flesta företag känner av den ökade konkurrensen och behovet att fokusera på kvalitet och 
leveranstid. Ett begrepp som tydligt återkommer under examensarbetet är helhet. Det gäller att 
skapa ett närmare samarbete med underleverantörer, det gäller att medarbetaren ser sin del i 
processerna och hur den påverkar den slutgiltiga produkten, det gäller att ha kundfokus för att ett 
företag ska kunna konkurrera. Det gäller att se och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, från 
underleverantörerna till kunden, tillsammans, för att en produkt ska levereras i tid med god 
kvalitet.  

6.1 Reflektion kring examensarbetet och dess resultat 
Resultatet av detta examensarbete har uppfyllt sitt syfte och besvarat problemformuleringen 
genom att flödesscheman över processerna har tagits fram samt att problem som kan förbättras 
har identifieras. Utöver detta har också flera slutsatser dragits och det som är viktigt för dagens 
företag är att se och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, tillsammans, från underleverantörerna till 
kund. 

I monteringsprocessen var det tre olika maskiner som skulle monteras efter samma process. Vid 
en ny kartläggning kan det kanske vara en idé att titta på en maskin i taget då de utformas olika, 
även fast de tre maskinerna sammanstrålar som en produkt i testprocessen. 

En kvalitativ studie formas av den som utför den och genom detta kan jag se att mitt fokus i 
examensarbetet har legat på att få fram information, vilket knyter an till min utbildning. Jag är 
mycket nöjd med det bemötande jag har fått på företaget och alla jag intervjuat har visat ett stort 
intresse och delat med sig av sina kunskaper om verksamheten. Tack! 
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LLEEDDNNIINNGGSSPPRROOCCEESSSS 

 

PRODUCT 
MANAGEMENT 

FÖRSÄLJNING 

 

ORDERUPPFYLLELSE 

 

Förstudie, ägare 

 

Utveckling, ägare 

 

Installation, ägare 

 

Produktimplementering, 
ägare 

Test, ägare 

 

Offerthantering, ägare 

 

Montering, ägare 

 

Materialhantering, ägare 

 

Orderhantering, ägare 

 

 Processägare 

Källa: Lasermax Roll Systems AB, 2005b 

Bilaga 1 Ledningsprocess 

 Processägare  Processägare  Processägare 
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Processnamn: Montering 

Processägare: Produktionstekniker 
 

Insats: Tillverkningsorder Utfall (output): Avrapporterad produkt 
Processmål: Förädla inköpta produkter till färdig produkt enl. Tillverkningsorder 
Processmätning: Se kvalitetsmål Produktindex för mek. och el. 
 
 
 

Bilaga 2 

Processbeskrivning monteringsprocessen 

 

 Ansvarig Aktivitet Kommentar 
 
 
 

  
 
Tillverkningsorder 

 
Tillverkningsorder innehåller: 
Plocklista, Maskinkort, 
Testprotokoll 

 
1 
 

 
Montör 

 
 
Kontroll av revision på tillverkningsordern 
och ritning 

 
 
Vid behov, ta ut ny ritning 

 
2 

 
Montör 

 

 
Ta fram och visuellt kontrollera material 
mot plocklista 

 
Vid fel, se process 
reklamationshantering 

 
3 
 

 
Montör 

 
 
Montera enligt ritning, och i förekommande 
fall,arbetsinstruktion. 

 
Arbetsinstruktioner finns på 
server Compass (Prod Office 
dokument). (Se vidare 
förklaring på sidan 2)      

 
4 
 

 
Montör 

 
 
Färdig delmontering uppmärkes med 
pallkort 

Delmonteringar som förvaras 
på arbetsplatsen och betraktas 
som PIA behöver ej 
uppmärkas. 

 
5 
 

 
Montör 

 
 
Slutför montering enligt tillverkningsordern 

 

 
6 
 

 
Montör 

 
 
Signera, märk och kontrollera produkt  

 
 
Se förklaring på sida 2 

 
7 
 

 
Montör 

 

 

Lagerläggning av produkt 

 

 
8
  

 
Montör  

Lämna tillverkningsordern för 
avrapportering 

Tillverkningsordern 
avrapporteras efter mek 
montering, produkterna 
slutmonteras efter bifogade 
elunderlag. 

  
 
 

 
 

Mtrl.Hantering 

 

Mtrl.Hantering 

OK 

Nej 

Ja 

Källa: Lasermax Roll Systems AB, 2005b 
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Processnamn: TEST  
 

Processägare: Produktionstekniker  
 

Insats: TO-Dokument    Utfall: Leveransklar produkt testad enligt testprotokoll 
 

Processmål: Kvalitetssäkring av beställda produkter 
 

Processmätning: Se tidsmätningen i kvalitetsmål Produktindex 

Processbeskrivning testprocessen Bilaga 3 

 Ansvarig Aktivitet Kommentar 
 
 
 

 To- Dokument (Tillverkningsorder) Maskinkort, KO-Dokument,  
Testprotokoll, Plocklista 

 
 
 Testen 

Ordergranskning 

Vid fel - tillbaka till Mtrl.hant 
 
 
 

   

 
 
 

Testen Visuell kontroll 
 
 

Vid fel se process 
reklamationshantering 

 
 
 Testen 

Ställa upp och testa produkter enligt 
testprotokoll * Vid fel som påverkar bekräftad  

leveranstid - info till Mtrl.hant 
 
 
 

   

 
 
 

Testen Ihopplockning av ingående mtrl. på To-
dokument  

 

 
 
 

Testen 
Leverans till Packning 

Maskin & tillhörande dokument 
Se aktivitet Packning 

 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Se process 

materialhantering 

Ok 

Ok 

Ok 

Ja 

Nej 

 

Källa: Lasermax Roll Systems AB, 2005b 
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Beskrivning av UW-CUT-ST Bilaga 4 

Unwinder (Rull) 

Stacker (Stacken) 

Cutter (Klipp)  

Printers 

Detta är en typ av uppställning av maskinerna som företaget producerar, en kund kan få denna produkt/ 
line (UW-CUT-ST) uppställd på olika sätt, beroende på utrymme. Det viktiga i denna bild är att man ska  
få en överblick över vad en de tre maskinerna gör och hur de kan sättas ihop tillsammans med andra  
tillbehör och maskiner.   
Maskinen ”unwinder” matar papper till printern. 
Maskinen ”cutter” skär av papperet. 
Maskinen ”stacker” travar papperet. 

Källa: Lasermax Roll Systems AB, 2005c 
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Maskinkort, 
Testprotokoll, 

Plocklista

Tillverkningsor
der mottagen

Kontrollerar 
revision

Plocklista
Ritning

XOR

Revision 
godkänd

Revision ej 
godkänd

Tar ut ny 
ritning

XOR

Ny ritning 
framtagen

Plocklista
Ritning

Kontrollerar 
material visuellt 

samt plockar 
material

Material 
godkänt

Material ej 
godkänt

Hämtar nytt 
material

Nytt material 
hämtad

Huvudprocess:
Orderuppfyllelse

Reklamerar 
material

Material 
reklamerad

XOR

Röd lapp = 
reklamations 

lapp

Kopplas till och kommer från ett val: 
Valet är att montören gör nästa 

delmontering.

Materialhanterin
gen

Reklamation

Materialhanterin
gen

Monteringsprocessen
Sida 1

XOR

Fortsätter på sida 2

Bilaga 5 
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Delmonterad 
basmaskin 
upp märkt

Slutmonterar 
basmaskin 
mekaniskt

Ritningar
Plocklista

Basmaskinen 
mekaniskt 

slutmonterad

Signerar, 
märker och 
kontrollerar
basmaskin

Testprotokoll 
maskinkort, 
plocklista.

Basmaskin 
mekaniskt 

färdig

Lägger 
basmaskin 

och tillbehör 
på lager

Basmaskin 
och tillbehör 
lagt på lager

Delmonterar 
basmaskin

Ritning & 
arbetsinstrukti

oner

Basmaskinen 
delmonterad

Från sida 1

Pallkort

Maskinkort, 
testprotokoll, 

elritning.

V

Monteringsprocessen
Sida 2

Lägger 
delmonterad 
basmaskin till 

förvaring

Delmonterad 
basmaskin 

lagd på 
arbetsplats 

Delmonterad 
basmaskin 

lagd på 
anvisad plats

XOR

Märker upp 
delmonterad 
basmaskin

XOR

Fortsätter på sida 3
 



 

 31

   

Monterar och 
kopplar 

basmaskinen 
elektriskt

El-ritning,
Excel-dokument 

med 
landsvarianter.

Basmaskinen 
monterad och 
klar elektriskt.

Testar 
basmaskinen 

elektriskt

Basmaskinen
testad 

elektriskt

Testprotokoll

Lägger 
baskmaskinen 

på lager

Basmaskinen 
lagd på lager

Hämtar 
basmaskinen 

från lagret

Basmaskin 
hämtad från 

lagret

Från sida 2
Monteringsprocessen

Sida 3

Lämnar 
plocklista för 

avrapportering

Plocklista 
avrapporterad.

Materialhanterin
gen

Här fortsätter 
elektrikern
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Tillverkningsor
der mottagen

Maskinkort, 
Kundorder, 

Testprotokoll, 
Plocklista

Granskar 
order

XOR

Order 
godkänd

Order ej 
godkänd

Kontrollerar 
produkterna 

visuellt

Monterar samt 
ställer upp 
produkter

Alla produkter 
visuellt 

godkänd

Produkter ej 
visuellt 

godkänd

Hämtar 
produkter

Materialhanterin
gen

Reklamation

Maskinkort, 
Kundorder, 

Testprotokoll, 
Plocklista

Korrigerar 
order

Materialhanterin
gen

Order 
korrigerad och 

godkänd

XOR

Produkter 
hämtad

Reklamerar 
produkter

Röd lapp

XOR

Produkter 
reklamerad

Produkter 
monterade/
uppställda

Forts sida 2

Testprocessen
Sida 1

Offerthantering

Huvudprocess:
Orderuppfyllelse
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Testar 
produkter

Produkter 
fungerar

Produkter 
fungerar ej

Felsöker 
produkter

Mindre fel 
funnet

XOR

Testprotokoll

Från sida 1

Mjukvara

Åtgärdar 
mindre fel

Rapporterar 
fel som 

påverkar 
leveranstiden

Mindre fel 
åtgärdat

Materialhanterin
gen

Fel rapporterat

Ätgärdar fel

Fel åtgärdat

V

V

Fyller i och 
signerar 

dokument

 Kundorder, 
Testprotokoll, 

Plocklista

Dokument 
ifyllda och 
signerade

Forts sida 3

Testprocessen
Sida 2

Mjukvaruavdelni
ngen

Fel vilket 
påveral 

leveranstiden 
funnet

XOR
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Levererar 
produkter och 

tillbehör till 
packning 

Produkter och 
tillbehör 

levererad till 
packning

Packar 
produkter och 

tillbehör

Produkter och 
tillbehör 
packade

Maskinkort, 
Kundorder, 

Testprotokoll, 
Plocklista

Plockar 
tillbehör

Tillbehör ihop 
plockade

Forts från sida 2

Packning

Testprocessen
Sida 3
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Bilaga 7 
Förklaring till flödesschema 

Funktioner är uppgifter eller aktiviteter vilka finns i processen,  
dessa beskrivs med ett verb följt av ett substantiv.  

Händelser utlöser funktioner och blir också ett resultat av funktioner,  
dessa beskrivs ett substantiv och verb .  

XOR: Ett, bara ett av valen görs.  

OR: Ett eller flera vals görs. 

AND: Båda valen görs. 

Den avdelningen som utför uppgiften 

Händelse

Funktion

Information

XOR

V

V

Organisation/
person

Reglerna är till för att visa hur processen utvecklar sig, dvs. vilka val som görs i processen.  

Denna typ av resurs är information, den används för att visa vilken information 
som tillförs eller ingår i processen eller aktiviteterna. 

Källa: Davis, 2001, s.8ff  
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