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Abstract 
The sawmill industry is a relative fragmented industry that is in an economic upswing and 
with a hard competition. The customers have high demands on their suppliers and the high 
customer demand make it necessary for the companies to make a streamlining in planning 
and production. For that reason it is very important that the planning- and production 
processes aren’t to complex and with a simple structure. 

The purpose of this report is to study and map out a marked out part of a planning- and 
production process, from adjust works to final delivery, at a company in the sawmill indus-
try. 

Different methods have been used for the report, among others interviews and subordi-
nated material. 

We have mapped out a marked out part of the planning- and production process at the 
Company. This part we have studied, and we have analysed the process it self and other 
things connected to the process. 

We see the planning- and production process in the Company as complex. The process and 
the people that work within it should get positive things out of a process mapping. We 
bring up and discuss the fact that it is a key person that has the most knowledge about our 
part of the process. We mean that they have to make much of this key persons knowledge 
explicit for the rest of the employees. If the Company start to use a MRP system they have 
the opportunity to relieve pressure of the key person and in the same time give more of the 
employees the opportunity to gain increased knowledge about the planning- and produc-
tion process 

The Company can now, with the help of our process mapping, carry out a process analysis 
for their processes. They should also implement a new planning system because it will help 
to make the planning process more efficient. We also think that the Company should im-
plement a MRP system because it would take the pressure of the key person and it will 
make it easier for the Company to divide the knowledge that exists within it. 
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Sammanfattning 
Sågverksbranschen är en relativt fragmenterad bransch som just nu befinner sig i en hög-
konjunktur med en hård konkurrens. Kunderna ställer högre krav på sina leverantörer vil-
ket gör att det finns ett stort behov av en effektivare planering och produktion. Eftersom 
de på vårt fallföretag ständigt arbetar med att utöka verksamheten och producera mer är 
det viktigt att planerings- och produktionsprocessen inte är för komplex och därför har en 
enkel struktur.   

Eftersom sågverksbranschen är en bransch i högkonjunktur kan det vara viktigt att utvär-
dera och kartlägga olika processer. Det kan ses som viktigt att undersöka om planerings- 
och produktionsprocesserna som används har en tillräckligt bra utformning, att de är till-
räckligt enkla att förstå och om de kan ses som tillräckligt effektiva. Frågeställningarna som 
behandlas i rapporten; hur ser en avgränsad del av planerings- och produktionsprocessen ut hos ett före-
tag i sågverksbranschen? Hur kan en process av denna typ kartläggas på ett sådant sätt att den blir enkel 
att förstå för de personer som arbetar med processflödet men även för övriga intressenter? och På vilket sätt 
kan en processkartläggning bidra till ökade fördelar för Företaget AB och dess personal?  

Syftet med rapporten är att studera och kartlägga en del av en planerings- och produk-
tionsprocess hos ett företag inom sågverksbranschen. 

Olika metoder har använts, bland annat intervjuer och studier av sekundärmaterial. Vi har 
under arbetet utgått från det positivistiska synsättet. Det innebär bland annat att vi använt 
oss av två källor för att nå kunskap, våra sinnen och det som går att räkna ut med logik. Vi 
har även till största delen använt oss av en induktiv och kvalitativ datainsamlingsmetod.  

Sågverksbranschen i allmänhet och vårt fallföretag i synnerhet är på väg in i en fas då det 
kommer att ställas högre och högre krav på en effektiv produktion. Därför är det viktigt att 
utveckla nya och effektiva produktionstekniker, samtidigt som det också ställs höga krav på 
att planeringen i produktionsprocessen effektiviseras. Under arbetet har en kartläggning av 
den övergripande planerings- och produktionsprocessen genomförts för att på så sätt visa 
hur processen ser ut i sin helhet. Därefter har vi kartlagt den del av processen, från juster-
verk till leverans, som vi lagt vår huvudsakliga fokus på. Vi har gått in och beskrivit hur 
planeringsprocessen i sågverksbranschen är uppbyggd och därefter gått djupare in i vårt 
fallföretag och beskrivit deras planeringsprocess. 

I analysen visar vi på våra egna tankar om de områden som vi behandlat genom teorin och 
empirin för att nå vårt syfte och våra frågeställningar. Vi ser planerings- och produktions-
processen som en komplex processen som genom en kartläggning enkelt skulle kunna syn-
liggöras. Vi tar upp faktum att det finns en nyckelperson i planeringsprocessen och på vil-
ket sätt det skulle vara positivt att övergå till användandet av ett MRP system för att avlasta 
nyckelpersonen i sitt arbete. Det finns även flera fördelar med att kartlägga processen och 
på så sätt visa upp den på ett enkelt och synligt sätt.  

Processkartläggning har inom Företaget AB varit en bristvara eftersom de tidigare aldrig 
kartlagt sina processer på detaljnivå. Med hjälp av genomförd processkartläggning skulle de 
kunna genomföra en processanalys av sina olika processer. Företaget AB bör också imple-
mentera ett nytt planeringssystem för att effektivisera planeringsprocessen. Ett MRP sy-
stem skulle kunna avlasta nyckelpersonen och bidra till att göra det enklare för företaget 
AB att fördela den kunskap som nu enbart finns hos nyckelpersonen.
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1 Bakgrund 
Sågverksbranschen är en relativt fragmenterad bransch vilket gör att konkurrensen är 
mycket hård. Förutsättningarna för sågverksindustrin har under det senaste året förändrats 
väldigt mycket. Sågverken har under många år dragits med dålig lönsamhet men är idag en 
bransch i högkonjunktur. Kunderna ställer högre och högre krav på sina leverantörer vilket 
gör att sågverken har ett större behov av bättre planering vad det gäller produktion. Bättre 
planering ska i slutändan öka företagens leveranssäkerhet och kvalitet (kontaktperson, per-
sonlig kommunikation, 2007-09-04). 

Detta kan också Kiepels (2007) bekräfta i sin artikel i Dagens Industri där det menas att 
sågverken i Sverige haft det bästa året någonsin. Samtidigt har konjunkturen redan börjat 
vända då lagren av sågade trävaror börjat öka som en följd av att priserna sjunkit. I år har 
annars vårt fallföretag haft mycket svårt att bygga några lager då allt som producerat sålts 
direkt vilket inte ställt speciellt höga krav på produktionsplaneringen. Allt som producerat 
har ändå sålts vidare till kunder då marknaden haft ett otroligt stort behov av sågade träva-
ror (kontaktperson, personlig kommunikation, 2007-09-04). 

De svenska sågverken producerar idag tillsammans ca 15 miljoner m3 sågade trävaror per 
år varav 10 miljoner går till export. Sågverkens biprodukter, såsom flis, bark och spån, är 
mycket viktiga råvaror för Sveriges massa- och träskiveindustri samt för energiproduktion 
(kontaktperson, personlig kommunikation, 2007-09-04). Industrisågverken, som Företaget 
AB tillhör, står för 2,7 miljoner m3 av den totala produktionen 2005 (Sågverken, 2007). 
Branschen omsätter varje år ca 30 miljarder kronor och sysselsätter ca 15000 personer 
(kontaktperson, personlig kommunikation, 2007-09-04). 

Företaget AB har sina rötter från mitten av 1930-talet då bolaget grundades. Företaget AB 
har sedan dess utvecklats successivt och har idag en omsättning på närmare 500 miljoner 
kronor och har 70-talet anställda. De har ett produktionstillstånd på 240 000 m3 sågade 
trävaror per år och producerar idag över 150 000 sågade trävaror och 110 000 hyvlade trä-
varor per år. Företaget AB arbetar efter investerings- och utvecklingsprogram i femårspla-
ner som fokuserar på att utöka produktionsnivån (Företaget AB, 2007a). 

Planeringsprocessen är idag inget stort problem för Företaget AB, de anser dock att den 
kan komma att bli det då de arbetar för att producera mer. Företaget AB har nyligen inve-
sterat i en ny hyvlingsenhet vilket kommer att ytterligare öka produktionskapaciteten. De 
anser också att de redan nu skulle kunna dra nytta av ett nytt planeringssystem för att un-
derlätta inköp och för att förbättra informationsförsörjningen inom Företaget AB. De tror 
att de kan få tillgång till mer och mer relevant information ur ett nytt planeringssystem än 
vad de i nuläget har tillgång till (kontaktperson, personlig kommunikation, 2007-09-04). 

1.1 Problemformulering 
Eftersom sågverksbranschen i dag är en bransch i högkonjunktur anser vi det intressant att 
kartlägga och utvärdera branschföretagens processer. Det är viktigt att undersöka om pla-
nerings- och produktionsprocesserna som används har bra utformning och en tillräcklig ef-
fektivitet. Att ett företag inom sågverksbranschen har enkla och lättförståeliga processer 
bidrar även till att förenkla för de anställda eftersom det möjliggör ett enklare sökande i 
processer för att finna delar där det går att förbättra eller så möjliggör det helt enkelt till att 
bättre kunna förstå processerna som utförs. Vi anser därför det intressant att titta på hur en 



 

  

avgränsad del av en planerings- och produktionsprocess i dagsläget ser ut hos ett företag i sågverksbran-
schen? Det är viktigt att processen har en god utformning och att den är lätt att förstå för 
dem som arbetar med den.  

Hur kan processen kartläggas på ett sådant sätt att egentligen vem som helst kan förstå och följa med i flö-
det? Hur kan en processkartläggning bidra till att skapa framgång för ett företag och dess anställda och 
vilka fördelar för en processkartläggning med sig? Vad finns det för övriga möjligheter som kan bidra till 
att förbättra arbetet i en planerings- och produktionsprocess inom, i vårat fall, Företaget AB? 

1.2 Syfte 
Syftet är att studera och kartlägga en del av en planerings- och produktionsprocess hos ett 
företag inom sågverksbranschen. 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till en viss del av en planerings- och produktionsprocess inom 
ett företag i sågverksbranschen. Den del av processen vi valt att avgränsa oss till är den från 
justerverk till slutlig leverans. Vi har alltså lagt den största kraften på att studera och kart-
lägga just denna del av processen. Anledningen till den valda avgränsningen är att arbetet 
skulle bli för omfattande om vi valt att studera och kartlägga hela processen. Den andra an-
ledningen är att den person vi haft kontakt med har haft det största ansvaret för just vår 
valda del av processen. 

Vi har också avgränsat oss på så sätt att vi har valt att inte undersöka andra delar av organi-
sationen utan vi har lagt vår fokus på planerings- och produktionsprocessen från justerverk 
till slutlig leverans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi den valda metoden i vårt arbete. Vi kommer också att diskutera för- och 
nackdelar med metoden, under rubriken metodkritik. Jacobsen (2002) menar att det finns ett antal olika 
problem kopplade till hur vi bör samla in data om verkligheten. 

2.1 Positivism och Hermeneutik 
Positivism och hermeneutik (förståelsebaserad metod) är två vetenskapliga attityder eller 
huvudriktningar som kan användas för att skapa en förståelse och vetskap om verkligheten 
(Jacobsen, 2002; Thurén, 1991). 

Positivismen har en filosofisk sida som utvecklats genom diskussioner i början av 1900-
talet. Det ansågs att allt som inte kunde prövas empiriskt som känslor, värderingar och reli-
giösa uttalanden inte hörde till vetenskapen (Wallén, 1996). Positivismen har även en ideo-
logisk sida som innebär att allt som inte är vetenskaplig kunskap inte kan betraktas som 
kunskap. 

Positivismens grundläggande drag är den starka tilltron till vetenskaplig rationalitet. Kun-
skap ska vara empiriskt prövbar och i stället för uppskattningar och bedömningar skall 
mätning användas (Wallén, 1996). Thurén (1991) menar att inom positivismen fokuseras 
det på så kallad säker kunskap (”hårda fakta”) vilket kan kopplas till att de inte ägnar sig åt 
antaganden och lösa spekulationer. Positivismen menar att vi har enbart två källor till kun-
skap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik (Thurén, 
1991).  

Det finns de som är kritiska till positivismen. Positivismen ses av många som fantasilös och 
därför tycker kritikerna att positivisterna gör forskning och undersökning till en maskinell 
verksamhet. Kritikerna menar att det inom positivismen finns en brist på djup kunskap. 
Detta eftersom positivisterna använder sig av två kunskapskällor (logiken och sinneserfa-
renheten) och försummar den tredje viktiga kunskapskällan, förståelsen eller inlevelsen. 
Denna kritik kommer främst från hermeneutiker (Räftegård, 2004). 

Hermeneutik är en vetenskaplig attityd med en starkt humanistisk inriktning. Hermeneuti-
ken har av många översatts till tolkningslära och handlar om tolkning av exempelvis texter, 
handlingar och upplevelser. Den som tolkar använder sig då av sina egna minnen, upplevel-
ser och sin förståelse till att tolka (Thurén, 1991; Wallén, 1996). Wallén (1996) menar att för 
att kunna vara den som tolkar bör det finnas en förförståelse i form av språklig och kultu-
rell gemenskap och denna förståelse bör även göras medveten. Han tar även upp att tol-
kandet gör framsteg genom en växling mellan den del det arbetas med och den framväxan-
de helheten. Exempelvis kan varje nytt textavsnitt som läses leda till ett nytt sätt att förstå 
de tidigare avsnitten. En tolkning innebär enligt Wallén (1996) att visa på innebörder eller 
sammanhang som ligger bakom det som direkt framträder eller som kan observeras. Her-
meneutiken kan förutom tolkningslära även ses som en allmän lära om kommunikation och 
förståelsen (Wallén, 1996). 

Det har dykt upp en del kritik mot hermeneutiken och här följer ett exempel. Eftersom de 
inom hermeneutiken ofta tolkar andra människors känslor utifrån egna känslor och upple-
velser anser kritiker att de är ute på farlig och osäker mark. Detta eftersom tolkningar av 
denna typ inte är testbara och därför inte kan säkerställas (Thurén, 1991). 



 

  

2.2 Induktiv eller deduktiv datainsamling 
Ett problem inom metodiken är enligt Jacobsen (2002) induktiv eller deduktiv datainsam-
ling. Deduktiv datainsamling innebär att vi går från teori till empiri, alltså att vi utgår från 
befintliga begrepp och teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 81).  

Jacobsen (2002) menar att anhängare av denna strategi anser att arbetet bör inledas med att 
skaffa sig en uppfattning om hur omvärlden ser ut för att därefter samla in nödvändig em-
piri. Vidare menar han att de som är emot denna metod hävdar att forskaren bara letar ef-
ter information som stämmer överens med hans uppfattningar och därmed kan viktig, ny 
information förbises. 

Vid en induktiv ansats gör forskaren tvärtom och går från empiri till teori (Jacobsen, 2002). 
Det bästa, enligt Jacobsen (2002), vore om forskaren går ut för att samla information helt 
utan förväntningar. När denne gjort det utformas sedan teorierna. Syftet med denna metod 
är att inget ska bestämma vilken information forskaren samlar in, inget ska kunna påverka 
forskarens insamling av data. 

2.2.1 Tolkningsnivåer 

Enligt Jacobsen (2002) skiljer sig strategierna från varandra genom att de har olika tolk-
ningsnivåer. Vid båda ansatserna sker en omfattande och komplex tolkning. Den induktiva 
ansatsen innehåller en tolkningsnivå mindre och kan därför ses som något närmre verklig-
heten än den deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsens största svaghet är enligt Jacob-
sen (2002) faran för att vi får svar på hur respondenten uppfattar forskarens tolkning av 
verkligheten. Den stora skillnaden mellan den induktiva och den deduktiva strategin är de-
ras öppenhet för ny information. Den deduktiva ansatsen är mer lämplig i situationer då vi 
vill ha en individs syn på ett klart definierat förhållande. Den induktiva ansatsen är bättre 
att använda då det råder osäkerhet om vad som är relevanta förhållanden. 

Nedan följer en förklaring av de två ansatserna som forskaren kan använda sig av. 

2.2.1.1 Deduktiv ansats 

Tolkningsnivå 1: Forskaren har sin uppfattning av verkligheten och standardiserar den i ett 
frågeformulär. 

Tolkningsnivå 2: Den undersökte tolkar forskarens frågor och svarsalternativ på sitt eget sätt. 

Tolkningsnivå 3: Forskaren tolkar de svar som den undersökte har gett. 

Tolkningsnivå 4: Den som läser resultaten tolkar dem på sitt eget sätt. 

2.2.1.2 Induktiv ansats 

Tolkningsnivå 1: Den undersökte ger sin syn på verkligheten. 

Tolkningsnivå 2: Forskaren tolkar den information som den undersökte har gett. 

Tolkningsnivå 3: Den som läser resultaten tolkar dem på sitt eget sätt. 



 

  

2.3 Närhet eller distans 
Ett annat problem är enligt Jacobsen (2002) om forskaren ska studera sitt ämne på distans 
eller närhet. Med distans menas att forskaren ska ha så liten påverkan på det han studerar 
som möjligt. Idealet enligt Jacobsen (2002) är replicerbarhet, alltså att om en annan forskare 
gör en undersökning med samma upplägg ska de också komma fram till samma resultat. 
Kritik har riktats mot denna metod då de menar att en undersökning aldrig kan bli fri från 
forskningseffekter eftersom alla former av undersökningar eller observationer innebär en 
viss form av kontakt. Det har också hävdats att denna typ av undersökningsmetod gör un-
dersökningen sämre. Detta eftersom avståndet mellan forskaren och forskningsobjektet gör 
att forskaren inte kan gå på djupet med sin undersökning. Närhet innebär att forskaren har 
större möjlighet att komma närmare forskningsobjektet och på så sätt verkligen få reda på 
vad denne egentligen tycker och tänker. Detta kan utföras genom att forskaren för längre 
samtal med eller observerar undersökningsobjektet under en längre tid (Jacobsen, 2002). 
Kritik mot denna metod är enligt Jacobsen (2002) att forskaren kan komma för nära och på 
så sätt förlora sin kritiska förmåga. 

2.4 Kvantitativ eller kvalitativ ansats 
Kvantitativa och kvalitativa ansatser är metoder som används för att samla in empiri. 
Egentligen skiljer sig ansatserna inte speciellt mycket från varandra. Den enda egentliga 
skillnaden är att vid den ena ansatsen samlas information in med siffror (kvantitativ) och 
med den andra ansatsen samlas information in med ord (kvalitativ) (Jacobsen, 2002).  

Den kvantitativa ansatsen har som utgångspunkt att den sociala verkligheten kan mätas 
med hjälp av metoder och instrument som ger oss resultatet i form av siffror. Det vanligas-
te kvantitativa mätinstrumentet är frågeformulär innehållande givna svarsalternativ (Jacob-
sen, 2002).  

Fördelar med den kvantitativa ansatsen kan vara att den standardiserar informationen och 
gör den lätt att behandla. Informationen har även en hög extern giltighet. Nackdelar med 
den kvantitativa metoden är att undersökningen får en ytlig prägel eftersom undersökning-
en är inriktad på många personer. En annan risk är att den som undersöker i förväg kan ha 
definierat vad som är relevant att besvara genom sina frågor (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) menar att för att lyckas med att förstå de sociala fenomenen måste vi få 
fram hur människan själv tolkar den sociala verkligheten. Det enda sättet att lyckas med 
detta är att observera vad de gör och säger och låta dem tala med egna ord. Detta tillhör 
den kvalitativa skolan. De vanligaste mätinstrumenten i den kvalitativa skolan är öppna in-
dividuella intervjuer och observationer (Jacobsen, 2002).  

Fördelar med den kvalitativa ansatsen är öppenheten. Det är de människor som intervjuas 
som bestämmer vilken slags information forskaren får in. Forskaren påtvingar helt enkelt 
inte de undersökta fasta frågor med givna svar. Genom detta angreppssätt får forskaren 
fram den riktiga förståelsen av en situation. Jämfört med kvantitativ data har kvalitativ data 
mer relevans för den som blir undersökt. En nackdel med den kvalitativa ansatsen är att det 
kan vara en mycket resurskrävande metod eftersom det kan bli långa diskussioner och mö-
ten som resulterar i ostrukturerad data som därefter måste bearbetas (Jacobsen, 2002). Ja-
cobsen (2002) menar att på grund av begränsade resurser får vi ofta nöja oss med få re-
spondenter vilket kan leda till ett problem med extern giltighet.  



 

  

2.5 Metodval 
Vi har under vårt arbete utgått från det positivistiska synsättet eftersom vi anser att vi, pre-
cis som inom positivismen, har använt oss av två källor för att nå kunskap. Vi har använt 
oss av våra egna sinnen och det som går att räkna ut genom logik. Vi har inte heller gjort 
antaganden eller använt oss av lösa spekulationer i vårt arbete utan vi har försökt se till att 
allt ska vara empiriskt prövbart och att vi fokuserat på att använda oss av så kallade ”hårda 
fakta”. Även detta stärker att vi under arbetets gång har utgått från det positivistiska synsät-
tet. 

Vårt arbete började med att vi kontaktade ett företag inom sågverksbranschen och genom 
empirin vi tog del av där la vi grunden för att kunna ta oss vidare och söka i teorin. Det in-
nebär som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) tar upp att vi inlett vårt arbete med att gå 
ut och skapat oss en uppfattning om omvärlden och hur den ser ut. Det har vi gjort innan 
vi gett oss in i teorins värld vilket gör att vi under inledningen av vårt arbete använt oss av 
en induktiv datainsamlingsmetod. Vi har under arbetets gång varvat användandet av induk-
tivt och deduktivt. I vissa fall som när vi velat ha en individs syn på en viss situation (pro-
duktions- och planeringsflödet) anser vi att vi använt oss av den deduktiva ansatsen och att 
den passade bäst i den valda situationen. Detta eftersom den deduktiva ansatsen lämpar sig 
bättre i de situationer då vi är i behov av en individs syn på ett klart definierat förhållande. 
Vi tycker att vi bör använda oss av en blandning av de två datainsamlingsmetoderna efter-
som en strikt användning av den ena eller den andra kan bidra till att vi som undersökare 
missar att plocka in viktiga delar. Genom att använda oss av båda metoderna ges det en 
större möjlighet att få med allt nödvändigt från både empirin och teorin. 

Vad gäller datainsamlingsmetoden anser vi att vi använt oss av en kvalitativ datainsam-
lingsmetod eftersom vi använt oss av öppna individuella intervjuer utan fasta frågeformu-
lär. Vi har helt enkelt låtit den intervjuade prata relativt fritt utan att vi påtvingat den inter-
vjuade fasta frågor vilket enligt Jacobsen (2002) är en viktig del inom den kvalitativa datain-
samlingsmetoden. Vi har velat få reda på deras tankar och känslor och därför har vi försökt 
att ha minimal styrning genom att inte använda oss av i förväg fastställda frågeformulär. Ja-
cobsen (2002) menar att det är genom detta angreppssätt vi får fram den rätta förståelsen 
för en situation. 

2.6 Datainsamling 
För att samla in empirisk data till rapporten har vi använt oss av följande metoder. 

2.6.1 Dokumentundersökning 

Jacobsen (2002) beskriver att dokumentundersökning är en bra metod att använda då det är 
svårt att samla in primärdata. I vårt fall har det varit ett snabbt och effektivt sätt att få ta del 
av informationen istället för att någon person från Företaget AB ska berätta samma sak för 
oss vilket är mycket tidskrävande för dem. 

För att få en inblick i Företaget AB, och för att få kunskap kring dem och deras arbete har 
vi studerat företagsmaterial i form av olika dokument. Vi har även studerat Företaget AB:s 
hemsida för att med hjälp av den bilda oss en uppfattning om Företaget AB och dess histo-
ria, produktion, policy m.m. För att skapa oss en bild av produktions- och även planerings-
flödet vi valt att studera och kartlägga har vi fått ta del av dokument som skildrar flödet 



 

  

från input till output. Med hjälp av dokumentet över produktions- och planeringsflödet har 
vi kunnat kartlägga flödet genom en processkartläggning.  

2.6.2 Öppna individuella intervjuer 

Genom den öppna individuella intervjun får undersökaren sin information genom ord och 
berättelser från enskilda personer. Intervjuerna kan ske både genom telefonsamtal och per-
sonliga möten ansikte mot ansikte. Öppna individuella intervjuer lämpar sig bäst då relativt 
få personer undersöks, då undersökaren är intresserad av vad den enskilde individen tycker 
eller när vi är intresserade av hur en person tolkar en företeelse (Jacobsen, 2002). 

En fråga alla undersökare måste ställa sig angående den öppna individuella intervjun är om 
den ska genomföras ansikte mot ansikte eller via telefon. Om intervjun ska genomföras an-
sikte mot ansikte måste undersökaren ofta förflytta sig för att intervjun ska kunna genom-
föras vilket kan ses som mycket tidskrävande. Jacobsen (2002) hävdar dock att genomföra 
givande intervjuer är lättare vid besöksintervjuer då respondenten ibland ger ett oärligare 
svar vid en telefonintervju. 

En intervju kan vara mer eller mindre öppen. Den styrs av undersökaren genom att denne 
kan välja att genomföra intervjun med ett antal, på förhand, bestämda frågor eller som ett 
helt vanligt samtal. En kvalitativ intervju ska helst inte vara helt öppen utan undersökaren 
ska helst på något sätt styra intervjun med en så kallad intervjuhandledning. Den ska ut-
formas innan intervjun och kan innehålla en lista på vilka ämnen som ska tas upp under in-
tervjun (Jacobsen, 2002). 

2.7 Urval 
För att kunna välja ut vilka personer vi behövt samtala med på Företaget AB har vi inled-
ningsvis samtalat med vår kontaktperson som arbetar som informationslogistiker. I samråd 
med vår kontaktperson har vi kommit fram till vilka vi ska prata med och intervjua. Vi har 
haft som mål att försöka intervjua den eller de personer som har god kunskap om produk-
tions- och planeringsflödet som är det område inom fallföretaget vi varit intresserat av att 
undersöka. 

Den person vi, i samråd med vår kontaktperson, valt att intervjua är ansvarig för försälj-
nings- och produktionsplanering inom Företaget AB (nämns i rapporten som produktions-
planerare). Han är den som har den största kunskapen kring produktionsprocessen och det 
är egentligen bara han inom organisationen som har tillräcklig kunskap för att på ett kor-
rekt sätt förklara den del av produktions- och planeringsflödet som är intressant för oss 
och vårt arbete. 

Eftersom det är produktionsplaneraren som har den absolut största kunskapen kring det 
område vi valt att undersöka har vi valt att begränsa oss till att intervjua honom i stället för 
att gå ut och intervjua andra personer inom organisationen som inte har det rätta kunnan-
det, som vi eftersträvat, kring det valda flödet. 

Vi har även kontinuerligt under arbetets gång varit i kontakt med vår kontaktperson på Fö-
retaget AB för att stämma av arbetet och även för att få lite hjälp på vägen. Vår kontaktper-
son har även tagit oss runt på en rundvandring i produktionen för att vi skulle få se på hur 
produktionsprocessen ser ut i verkligheten och inte enbart i dokumentform. 



 

  

2.8 Genomförande av intervjuer 
Våra intervjuer har vi genomfört på tre olika sätt. Genom intervjuer via möten, genom tele-
fonintervjuer och genom informella intervjuer. De valda intervjuformerna presenteras ned-
an. 

2.8.1 Möten 

De intervjuer som vi genomfört har genomförts i form av möten. Mötena har genomförts i 
Företaget AB:s lokaler som är placerade vid deras sågverk.  

De intervjuer vi genomfört har varit öppna och av, till största delen, ostrukturerad form 
och i de lägena är det som Jacobsen (2002) tar upp bra att skapa sig någon form av struk-
tur. Vi har använt oss av en så kallad intervjuhandledning (se bilaga 1) där vi skrev upp vis-
sa punkter vi ville ta upp med intervjuobjektet för att på så sätt kunna hålla oss till det 
ämne vi studerat. Under de möten som genomförts har vi fört anteckningar och efter slut-
fört möte har vi satt oss ner och sammanställt det hela. Vi har försökt att sätta oss ner så 
fort som möjligt efter avslutat möte eftersom vi vill ha så stora delar av intervjun som möj-
ligt kvar i färskt minne. Det färska minnet tillsammans med anteckningarna gör att vi får en 
heltäckande sammanfattning av intervjun.  

Vi har sammanlagt genomfört två intervjuer som vi sedan följ upp med ett antal enskilda 
frågor, i form av informella intervjuer, om det varit några oklarheter. Intervjuerna har som 
nämnts tidigare genomförts i Företaget AB:s lokaler vilket har känts som den bästa lös-
ningen. Intervjuerna har pågått mellan 15 och 30 minuter.  

Vi har även haft korta avstämningsmöten med vår kontaktperson. Det har varit informella 
möten där vi diskuterat kring och ställt enskilda frågor om uppgiften. 

2.8.2 Telefonintervjuer 

Vi har genomfört någonting vi kallar informella telefonintervjuer. Med informella telefon-
intervjuer menar vi att vi helt oförberett ringt upp vår kontaktperson för att ställa någon 
enskild fråga eller för att helt enkelt diskutera någonting kopplat till vårt arbete. Vid dessa 
tillfällen har vi inte haft någon form av intervjuhandledning till hands utan telefonintervjun 
har mer varit i form av en pratstund/diskussion än en intervju.  

Intervjuerna har vi enbart genomförts med vår kontaktperson. Intervjuerna har varit helt 
ostrukturerade informella intervjuer som skulle kunna klassificeras som en form av förut-
sättningslösa diskussioner. Pratstunderna/diskussionerna har varit bra och givande på så 
sätt att de har hjälpt oss att nå information som vi därefter använt till att fylla igen luckor, 
där vi saknat information, i arbetet med eller som vi har kunnat använda på annat sätt i vårt 
arbete. 

Antalet informella telefonintervjuer av detta slag har vi ingen siffra på utan det är samtal 
som genomförts kontinuerligt genom hela processen. Det har varit givande att kunna ringa 
vår kontaktperson under arbetets gång och föra diskussion över telefon eftersom avståndet 
från där vi själva befunnit oss till företagets lokaler är relativt stort. Pratstunder-
na/diskussionerna varade mellan 5 och 20 minuter. 



 

  

2.9 Metod för litteraturinsamling 
För att lättare kunna skapa oss kunskap kring de områden vi behandlar i rapporten har vi 
använt oss av litteraturstudier. Det finns stora mängder litteratur att studera inom de områ-
den vi valt att behandla i rapporten, vilket ger oss stora möjligheter i vårt sökande efter re-
levant teori. När det finns så pass mycket litteratur inom ett område är det viktigt att vara 
vaksam och noggrann med att välja rätt information för syftet. 

”Den information som fås från litteraturstudier är s.k. sekundärdata, d.v.s. uppgifterna har 
oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien. Det är där-
för extra viktig vid litteraturstudier att vara medveten om att informationen kan vara vink-
lad eller inte heltäckande.” (Björklund & Paulsson, 2003, s.67) 

Citatet ovan visar på att det är viktigt att genomföra en kritisk granskning av den informa-
tion som genomlästs. Det är nödvändigt att gå igenom litteratur från flera författare för att 
tillslut kunna skapa sig en bra och korrekt bild av ämnesområdet.  

Vid arbetet med litteraturinsamling kan det vara bra att börja brett och efterhand gå in och 
arbeta djupare. Vi har utgått från några olika områden; planering, system, processer och kun-
skapshantering. Vi har gått djupare in i teori om olika system som används för produktions-
planering inom företag. I processteorin har vi börjat övergripande med att förklara begrep-
pet process och därefter gått ner ända till komponentnivå och avslutningsvis en kort be-
skrivning av hur arbetet med att effektivisera processer går till. Vi avslutar teoridelen med 
en genomgång av kunskapshantering. 

De böcker som använts mest frekvent vid teoristudierna är: Produktionslogistik (Mattsson & 
Jonsson, 2003), Produktionsekonomi (Olhager, 2000), Logistik – Läran om effektiva materialflöden 
(Jonsson & Mattsson, 2005), Information technology for management (Turban, McLean & 
Wetherbe, 2002), Processbaserad verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson, 2001), Processorien-
tering – en grund för morgondagens organisationer (Rentzhog, 1998) m.m. 

Vid framställningen av rapporten har vi till största delen använt oss av boken Vad, hur och 
varför? (Jacobsen, 2002). 

2.10 Analysmetod 
För att analysera insamlad data från intervjuer och möten har vi så nära som möjligt efter 
intervjutillfällena sammanfattat den information vi fått. Det kan kopplas till vad Jacobsen 
(2002) kallar för beskrivning. Där skapas en så grundlig beskrivning av intervjun som det är 
möjligt. Anledningen till att sammanställningen ska ske direkt eller så nära inpå intervjutill-
fället som det är möjligt är att ju längre tid det går mellan intervjutillfället och sammanställ-
ningen ju svårare blir det att komma ihåg vad som sagt under intervjuerna. Därför bör 
sammanställningen ske i färskt minne. 

För att analysera den data vi samlat in genom enkla diskussioner och samtal (de så kallade 
informella intervjuerna) har vi använt oss av samma analysmetod. Direkt efter genomfört 
samtal eller genomförd diskussion har vi sammanfattat och strukturerat upp de anteckning-
ar vi fört under samtalen. När det gäller samtalen och sammanställningen av dem är det 
ännu viktigare att sammanställa direkt eftersom vi i de situationerna inte har haft någon 
nedskriven intervjuhandledning att luta oss mot utan enbart, de under intervjun skrivna, an-
teckningarna. Under flera av de informella samtalen fördes inga anteckningar vilket gjorde 
det mycket viktigt att vi så nära inpå samtalstillfället som möjligt skrev ned vad som sagts. 



 

  

2.11 Metodkritik 
Den största nackdelen med litteraturstudier, som vi ser det, är att det är en mycket tidskrä-
vande process. Björklund och Paulsson (2003) menar att det tar tid att söka efter den litte-
ratur som behövs och därefter kan det ta lång tid att gå igenom litteraturen när den väl hit-
tats. I vissa fall kan det vara enkelt att hitta stora mängder information inom ett område 
men problemet är att hitta just den information som vi anser oss ha nytta av för att nå vårt 
syfte och sålla bort all annan närliggande information. 

Under arbetets gång har det förekommit vissa motgångar vad gäller insamlandet av relevant 
teori. Det finns mycket teori om planering och olika system så som MRP och MRP II men 
däremot har det varit svårare att hitta relevant information om exempelvis MPS-system. 
Den delen av teoriarbetet har därför varit mycket tidskrävande. Vad gäller processteori 
finns det väldigt mycket teori kring det området. Det har gjort att vi inte haft några pro-
blem med att finna relevant teori, snarare tvärtom. Det har egentligen funnits för mycket 
teori vilket har gjort att arbetet med att sålla bort ej relevant information har varit tidskrä-
vande. 

Eftersom litteratur är så kallad sekundärdata innebär det att det inte alltid framgår vilka me-
toder informationen samlats in med och till vilket syfte. Det är därför viktigt att kritiskt 
granska den litteratur som finns eftersom den ofta är vinklad efter författarens egna tankar 
och åsikter. Det kan därför vara bra att jämföra flera författares verk och därefter dra egna 
slutsatser (Björklund & Paulsson, 2003). 

Intervjuerna som genomförts har som vi nämnt tidigare genomförts i form av öppna indi-
viduella intervjuer och med hjälp av en intervjuhandledning och några i förväg fastställda 
frågor. Intervjupersonerna har på så sätt inte styrts fullt ut av oss intervjuare eftersom vi 
utöver intervjuhandledningen och de förbestämda frågorna fört en diskussion kring de val-
da ämnena. 

Eftersom det har varit långa avstånd mellan där vi bor och Företaget AB:s lokaler har 
kompletteringar till intervjuerna inte alltid varit alltför lätta att få tag i. Som tur är har vi 
haft vår kontaktperson på Företaget AB varit kontaktbar, via telefon och mail, under större 
delen av processen. Det har underlättat för oss vid de tillfällen vi velat ställa komplette-
ringsfrågor.    

En intervju kan antingen bandas, nedtecknas eller memoreras. Den metod vi anser vara 
bäst att använda sig av är bandning av intervjuer men eftersom vi till intervjutillfällena inte 
har haft tillgång till någon bandspelare har vi inte kunnat använda oss av denna metod. Det 
har gjort det svårt att få med allt som sagts under intervjuerna vilket har lett till att vi i stäl-
let har varit tvungen att ställa kompletterande frågor i efterhand. Trots att vi inte använt oss 
av inspelningstekniken vid de genomförda intervjuerna har det ändå fungerat och det vikti-
gaste som framkommit har ändå kunnat noteras och tas med i rapporten. 

 

 

 

 



 

  

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras våra teoretiska utgångspunkter i arbetet. Vi har använt oss av litteratur, till 
största delen inom produktionsekonomi, produktionslogistik, processlitteratur och metodik. 

För att hitta relevant litteratur har vi använt oss av ett antal sökord som t.ex. planering, materialplane-
ring, system, logistik, process och kunskapshantering. 

3.1 Planering 
Att planera handlar om att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. Det är beslut 
som avser några timmar till de beslut som ligger halvårsvis eller årsvis. För företag är det 
viktigt att hela tiden planera och att förbättra planeringsarbetet. Genom att förbättra plane-
ringsarbetet och system kopplade till planering kan företaget förbättra sin konkurrensposi-
tion (Mattsson & Jonsson, 2003; Olhager, 2000).  

Den vanligast använda och mest välkända planeringsstrukturen är den struktur som är 
uppdelad i fyra planeringsfunktioner/nivåer; sälj- och verksamhetsplanering, huvudplane-
ring, orderplanering och verkstadsplanering (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Sälj- och verksamhetsplanering är den planeringsfunktion eller nivå som har den längsta plane-
ringshorisonten (från minst ett år och upp till fem år) och som då har lägst precision- och 
detaljeringsnivå. Denna nivå handlar om att utarbeta och fastställa de övergripande planer-
na för produktion, material och resurser men även för försäljning och utleveranser. Under 
sälj- och verksamhetsplaneringen är företagets affärsidé, framtidsstrategier och övergripan-
de mål de delar som vägleder under arbetet (Mattsson & Jonsson, 2003; Olhager, 2000). 

På nästföljande nivå, huvudplanering, görs planer som utleveransplan och produktionsplaner. 
Dessa planer görs för företagets produkter med utgångspunkt från kundorder och/eller 
prognoser, hänsyn tas också till inneliggande lager. Tidshorisonten för huvudplaneringen är 
mellan ett halvt till ett år (Mattsson & Jonsson, 2003).  

Orderplaneringen är den tredje nivån och den svarar för planering kopplad till materialför-
sörjningen, materialplaneringen. Inom orderplaneringen planeras det för att alla råvaror, 
köpkomponenter, halvfabrikat och andra detaljer köps in i rätt mängd till rätt tidpunkt. 
Detta för att produktionsplanerna ska kunna hållas. Orderplaneringen är den funktion i fö-
retaget som utför planerna som fastställs på strategisk och taktisk nivå i företaget. Det gäll-
er att under orderprocessen kunna fastställa produkternas kvantiteter och tidpunkter så bra 
som möjligt kopplat till kapitalbindning i materialflödena, presterad leveransservice och re-
sursutnyttjandet inom företaget. Planeringshorisonten för denna nivå ligger på någonstans 
mellan ett par månader och ett halvår (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Verkstadsplaneringen är den sista styrningsnivån. Denna nivå handlar om planering av utsläp-
pen av nya ordrar till produktionen men även kontroll av att det finns utgångsmaterial och 
avslutningsvis planering av ordningsföljden på utsläppta ordrar och operationer, dvs. i vil-
ken ordning dessa ska utföras (Mattsson & Jonsson, 2003).  

För att en struktur av planeringsfunktioner ska fungera tillfredställande krävs det att om ett 
beslut tas på en överliggande planeringsnivå är det därefter viktigt att besluten på den undre 
nivån tas inom ramen av beslutet som tagits på den övre nivån. Det måste även vara så att 
ett beslut som tagits på en högre nivå ska vara utformat på så sätt att det kan överföras till 
en lägre nivå och att det där då kan tas fortsatta beslut som hamnar inom den övergripande 
ramen. Samspelet mellan olika planeringsnivåer kan jämföras med kugghjul. Är det så att 



 

  

ett beslut som tas på en nivå är inom ramen av tidigare överliggande planeringsnivå drar 
kugghjulet igång och dessa två nivåer är kopplade till varandra. Samma sak är det med de 
underliggande nivåerna och fungerar allt så är det tillslut flera kugghjul som arbetar till-
sammans. Från övergripande företagsmål och verksamhetsmål till den nedersta nivån som 
är verkstadsplaneringen. Det är alltså viktigt att det finns ett samspel mellan de olika plane-
ringsnivåerna som finns inom ett företag (Mattsson & Jonsson, 2003).  

Målen för planering och även styrning är flera stycken. Det första målet är att god planering 
kan vara med och bidra till en hög leveransservice genom korta och säkra leveranstider. 
Det andra målet är att genom god planering minska tillverkningskostnaderna genom ett 
högt och jämt resursutnyttjande. Enligt det tredje målet bidrar en god planering och en bra 
styrning till lägre kostnader för kapitalbindning, produkter i arbete och färdigvarulager ge-
nom att det blir en kort genomloppstid eller liggtid på förlagret, i produktionen och på slut-
lagret (Olhager, 2000). 

3.2 Material och produktionsstyrning 
Material- och produktionsstyrning (MPS) används inom företag för att planera, kalkylera 
och styra produktionen och materialflödet från leverantör till kund. De traditionella meto-
derna för material- och produktionsstyrning har utvecklats under lång tid. Från början var 
det mycket enkla och manuella rutiner kombinerade med ett antal enkla beräkningsmodel-
ler (Unikum, 2007; Olhager & Rapp, 1985; Björnland, Persson & Virum, 2003). 

Under 1960-talet blev MPS-tillämpningarna datoriserade genom att det utvecklades en me-
tod för att bestämma produktionsmängd och produktionstidpunkt för råvaror och kompo-
nenter. Det är här materialplaneringsmetoden MRP (Material Requirement Planning) 
kommer in och blir den mest använda metoden inom MPS. MRP utvidgas senare till att bli 
MRP II (Manufacturing resource Planning) som täcker fler delar inom MPS (mer om MRP 
och MRP II i avsnitt 3.7) Med utgångspunkt från metoderna MRP och MRP II har det ut-
vecklats flera olika system för MPS, så kallade MPS-system (mer om MPS-system i avsnitt 
3.5) (Björnland et al., 2003; Olhager & Rapp, 1985). 

3.3 MPS-system 
Ett MPS-system är i huvudsak ett informationshanteringssystem och detta system innebär 
ett sätt att uppdatera och genomföra beräkningar och därefter sammanställa och presentera 
information. Det finns inget standard MPS-system eftersom företag har olika krav och oli-
ka nytta av de moduler som finns att tillgå i ett MPS-system (Olhager & Rapp, 1985). 

Det är i dagens företagssamhälle mycket viktigt att arbeta med material och produktions-
styrning. MPS och MPS-system har fått stor uppmärksamhet bland företag världen över 
p.g.a. de krav som en föränderlig miljö och den mycket hårda internationella konkurrensen 
ger och ställer på produktionen. (Olhager & Rapp, 1985). 

3.4 Materialplaneringsmetod 
En materialplaneringsmetod innebär en metod som används inom företag för att bidra till 
att planera och styra materialflödet så effektivt som möjligt. En fullt fungerande material-
planeringsmetod kan vara en starkt bidragande anledning till att företaget kan ha en mycket 
effektiv materialhantering och på så sätt även bidra till att företaget blir en stark konkurrent 
på marknaden. Det finns flera olika materialplaneringsmetoder som är mer eller mindre 



 

  

vanliga. De två metoderna som används mest är beställningspunktsystem och materialbe-
hovsplanering (MRP), av dessa två är materialbehovsplaneringen den vanligast förekom-
mande (mer om den metoden i avsnitt 3.6) (Jonsson & Mattsson, 2005; Jonsson & Matts-
son, 2006).  

För att en materialplaneringsmetod ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att 
den verkar i en miljö som passar just den metoden och att metoden tillämpas på rätt sätt. 
En metod som fungerar korrekt i ett företag kan beroende på miljön den verkar i och hur 
den tillämpas fungera sämre i ett annat företag. Metodernas funktionalitet påverkas alltså av 
den omkringliggande miljön (Jonsson & Mattsson, 2005; Jonsson & Mattsson, 2006). 

3.5 MRP och MRP II 
MRP (Material Requirement Planning) är en materialstyrnings/materialplaneringsmetod 
som används för planering av flerstegsprodukter. MRP utgör även kärnan i många av de 
MPS-system som finns runt om i världen. MRP utvecklades och presenterades första gång-
en under 1960-talet och det blev därefter den mest använda metoden inom området. Fram 
tills att MRP II började användas. MRP har varit och är fortfarande den klart dominerande 
materialplaneringsmetoden inom den svenska industrin (Olhager, 2000; Mattsson & Jons-
son, 2003; Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
MRP - metoden bygger på fastställande av tidpunkter för inplanering av nya inleveranser 
med utgångspunkt från när nettobehov av material uppstår. Nettobehov av material upp-
står när den beräknade lagertillgången blir negativ. Det innebär att när lagersaldot beräknas 
bli negativt måste en ny order planeras in för inleverans den vecka lagersaldot ska bli nega-
tivt. Den stora målsättningen med användandet av MRP är att producera ”rätt artikel i rätt 
kvantitet och vid rätt tidpunkt” (Jonsson & Mattsson, 2005; Mattsson & Jonsson, 2003).  

De personer inom företagen som är starkt involverade i arbetet med MRP-systemet är pla-
nerarna. De är oftast anställda inom områden så som produktplanering, inköpsavdelningen 
eller inom lagerkontroll. Planerarna är de personer som har ansvaret för att ta de beslut 
som gör att materialet som rör sig genom fabriken förs framåt, från att materialet kommer 
från leverantör till att det ska ut till kund. För ett företag som använder sig av MRP-system 
är det mycket viktigt att de personer som arbetar med MRP-systemet är rätt utbildade inom 
området och att de har god kunskap om vad som behöver utföras och planeras. Detta för 
att MRP-systemet ska kunna användas på ett så effektivt sätt som det är möjligt (Vollman, 
Berry, Whybark & Jacobs, 2005). 

MRP ansågs inte vara den ultimata metoden på grund av att den ansågs sakna nödvändiga 
delar vilket blev en bidragande anledning till att det under 1980-talet utvecklades en metod 
som fick namnet MRP II (Turban, McLean & Wetherbe, 2002). 

MRP II (Manufacturing Resource Planning) introducerades i Sverige på 1980-talet men 
började inte användas ordentligt förrän under 1990-talet. I dagens företagsvärld ansluter de 
olika MPS-systemen till MPR II strukturen som är en produktionsresursplanerings struktur. 
MRP II strukturen är en mer komplex vidareutbyggnad av MRP och innefattar nya delar 
som inte fanns med i MRP. I MRP II tas även hänsyn till andra typer av resurser än materi-
al, exempelvis arbetskraftsbehov och ekonomisk planering. MRP II kopplar alltså MRP till 
andra delar som MRP självt inte klarade av. Fokuset i MRP II ligger främst i de övre plane-
ringsnivåerna sälj- och verksamhetsplaneringsnivån och huvudplaneringsnivån (Olhager, 
2000; Turban et al., 2002).  



 

  

3.6 Processbegreppet 
Processavsnittet tar upp och behandlar delar som kan förklara processbegreppet utifrån 
processynsätt, vilka beståndsdelar en process har, hur processorienterat arbete genomförs 
och på vilka sätt det går att förbättra och effektivisera processer. Avsnittet innefattar un-
deravsnitten processynsättet (innehållande bl.a. historia, grundläggande om processer, process-
typer, dess komponenter och processkartläggning), processorienterat arbete och förbättringsarbete 
och effektivisering av processer. 

3.6.1 Processynsättet 

Historia och processynsättets uppkomst 

De idéer som ligger till grund för processynsättet har kopplingar till flera olika kunskaps-
områden så som logistik, kvalitet, produktutveckling, organisationsteori m.m. Alla dessa 
områden och fler därtill har bidragit till att utveckla processynsättet till vad det innebär i 
dag. Eftersom det är så pass många områden som har påverkat utvecklingen av processyn-
sättet har det lett till att det finns flera olika sätt att se på processer. Det bidrar även till att 
försvåra förklaringen av processynsättets historia (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Adam Smith, som verkade under 1700-talet, var en av de första att ändra processbegrep-
pets riktning och gav på så sätt en annan syn på processer i tillverkning. Smith undersökte 
en synålsfabrik där varje anställd utförde många olika moment. Genom ett av Smiths expe-
riment fick de anställda specialisera sig på ett produktionsmoment och de anställda placera-
des som i ett löpande band där var och en utförde ett moment. Effekten av detta experi-
ment var positiv eftersom det bidrog till att öka produktiviteten med tio gånger. Processyn-
sättet har utvecklats mycket sedan Smiths tid men genom Smiths experiment fick pro-
cesstänkandet en mening vilket gav en större förståelse för tillverkningsprocessen. (Thulin, 
Lundin & Frey, 2005; Ljungberg & Larsson, 2001) 

Smith lade tillsammans med Frederick Taylor (mannen bakom taylorismen som uppkom i 
början av 1900-talet) den teoretiska grunden för Henry Fords framgångar under början av 
1900-talet. Fokusen under Fords tid låg helt på tillverkningsprocessen med ett analytiskt 
och mekaniskt synsätt. Synen på kunden var också annorlunda jämfört med i dag. Det stora 
målet var produktivitet i stället för som det är i dag kundtillfredställelse. (Thulin et al., 2005; 
Ljungberg & Larsson, 2001).  

En process anses beskriva ett systems aktiviteter så som att fatta beslut och genomföra des-
sa. Det moderna processynsättet fokuserar på helheten, från behov till tillfredställelse, och 
det är detta som sedan bestämmer den totala prestationen. Det moderna processynsättet 
har även en stark koppling till kvalitetsområdet och processer är därför ett viktigt begrepp 
inom TQM (Total Quality Management). TQM som är grundat på kundfokus, processför-
bättring och allas delaktighet (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Processer har även en stark koppling till logistikområdet och speciellt då till JIT (just-in-
time) som från början utvecklades för utformning och ledning av tillverknings- och distri-
butionsprocesser. Logistik kan även sägas handla om att styra och utveckla processen från 
order till leverans vilket gör att logistik har fått en stark koppling till processer och arbetet 
med dem (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Några av de skillnader som finns mellan tidigare ansatser och de nuvarande är att; synen på 
människans roll har förändrats, fokuseringen av organisationens processer och att arbeta med hjälp av 



 

  

processer är verksamhetens utgångspunkt vad gäller utformning, ledning och utveckling (Ljungberg & 
Larsson, 2001). 

Grundläggande om processer 

Det är mycket svårt att ta fram enbart en definition på vad en process är. Som Ljungberg 
och Larsson (2001) tar upp är det många olika områden som har påverkat utvecklingen av 
processynsättet och därför finns det även olika definitioner på vad en process är beroende 
vilket område du utgår ifrån. En process beskrivs ofta, mycket enkelt, som en kedja av akti-
viteter. Denna beskrivning kan sedan byggas på med att aktiviteterna förädlar en input till 
en output (Ljungberg & Larsson, 2001).  

Rentzhog (1998) delar upp processerna i flera olika processperspektiv. Några av dessa är 
produktperspektivet, serviceperspektivet, informationsperspektivet och förbättringsper-
spektivet. 

Rentzhog (1998) utgår från ingenjörsområdet och ingenjörsperspektivet. Detta för att en 
fokusering på att förbättra processer funnits länge inom tillverkningsområdet där ingen-
jörsperspektivet dominerar. Inom tillverkningsområdet ses processen vanligtvis som en 
mängd upprepande aktiviteter som omvandlar en input till en slutlig output. Inom perspektivet ses 
alltså processen som något statiskt och strukturerat (Rentzhog, 1998).  

Arbetet med processer har i dag även spridit sig till andra områden så som det samhällsve-
tenskapliga området och kvalitetsområdet. Inom samhällsområdet ses processer som ett fe-
nomen som handlar om en förändring över tid. Inom kvalitetsområdet är det viktigaste att 
fokus läggs på kunden och hur värde skapas för kunden. Det handlar alltså om att fokusera 
på hur processerna kan bli bättre och effektivare. Inom detta område handlar processarbete 
om att ha få en ökad förståelse för processerna men det är även viktigt att arbeta för stän-
diga förbättringar bland de personer som arbetar med processerna. Det är alltså viktigt att 
förbättra både processerna och de som arbetar med dem. Till skillnad från ingenjörsområ-
det kräver kvalitetsområdet en mer dynamisk syn på processarbete än den statiska syn som 
finns inom ingenjörsområdet (Rentzhog, 1998). 

I stället för att försöka komma överrens om en gemensam definition handlar det om att 
försöka skapa en gemensam förståelse och kunskap kring de idéer som ligger till grund för 
processtänket. Skapas en gemensam förståelse kommer det trots olika definitioner att kun-
na arbetas mot samma mål inom processarbete (Rentzhog, 1998). 

En process kan sägas börja med ett kundbehov och avslutas med kundtillfredställelse. Vad 
det är för behov och vad som bidrar till kundtillfredställelse varierar så klart från situation 
till situation. Det är viktigt att det inom företaget finns resurser för att sköta en process och 
underhålla den. Det är också viktigt att de som arbetar med och i processen har den kun-
skap och den kompetens som krävs (Ljungberg & Larsson, 2001).  

En process startar som sagt med ett kundbehov. Ett kundbehov identifieras och hela pro-
cessen avslutas med att behovet tillfredställs. Det är ett antal aktiviteter som samverkar för 
att se till att kundbehoven tillfredställs. Dessa aktiviteter bildar tillsammans en helhet, i 
form av en process, som ser till att det identifierade behovet tillfredställs (Ljungberg & 
Larsson, 2001). 

Processtyper  

Huvudprocess, stödprocess och ledningsprocess är tre av de vanligast identifierade pro-
cesstyperna inom en organisation. Vad dessa typer av processer kallas kan skilja sig från fö-



 

  

retag till företag eftersom alla företag inte använder sig av samma begrepp (Dicander, Alm-
hem, Rönnberg & Väggö, 2001; Ljungberg & Larsson, 2001).  

Huvudprocesser är processer på hög generaliseringsnivå som beskriver verksamhetens syfte. 
Det kan även sägas att det är processer som bidrar till att nå företagets affärsidé och som är 
grunden för företagets verksamhet. Tas en av dessa huvudprocesser bort så kommer hela 
verksamheten att falla, det visar på hur viktigt det är med fungerande huvudprocesser. An-
talet huvudprocesser i företaget är oftast få (antalet beror förstås på företagets storlek) men 
otroligt viktiga för företaget och dess framgångar. Huvudprocesser är exempelvis de pro-
cesser som har till uppgift att tillgodose kundens behov i dag och i morgon. En annan pro-
cess som klassas som huvudprocess är den process som har till syfte att stödja kunden efter 
det att varan levererats. Denna process bidrar till att skapa mervärde för kunden, att uppfyl-
la kundens behov (Ljungberg & Larsson, 2001; Thulin et al., 2005; Trivector, 2007). 

Ljungberg och Larsson (2001) tar fram flera definitioner på huvudprocess eftersom de är 
svåra att definiera (Ljungberg & Larsson, 2001): 

• De processer vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern kund. 

• Processer som realiserar affärs-/verksamhetsidén. 

• Processer som tillsammans bildar ett system som utgör grunden för verksamheten. 
Om en tas bort faller verksamheten. 

• Processer av speciell betydelse för verksamheten. 

Stödprocesser är de processer som har till uppgift att vara till stöd för huvudprocesserna så att 
de ska fungera korrekt och så bra som möjligt. Antalet stödprocesser i ett företag kan vara 
väldigt många till skillnad från huvudprocesserna. I vissa fall kan det vara svårt att skilja på 
stödprocesser och huvudprocesser vilket gör att en process som betraktas som stödprocess 
i ett företag kan ses som huvudprocess i ett annat företag. Stödprocesserna kan vara av 
mycket stor vikt för ett företag. Exempel på två vanliga stödprocesser kan vara, beroende 
på företag och inriktning, att planera produktionen och att skapa prognoser (Trivector, 
2007; Ljungberg & Larsson, 2001).  

Ledningsprocesser är till för att styra och leda. De ska styra och leda huvud- och stödproces-
serna. Ledningsprocesserna används av den/de som leder verksamheten. Ledningsproces-
serna kan sägas vara ledarens uppgifter beskrivna i processform. Därför kan ledningspro-
cesserna ses som ett förenklingsstöd som visar ledaren vad som förväntas av hen-
ne/honom och vad som måste göras för att kunna styra huvud- och stödprocesserna kor-
rekt (Ljungberg & Larsson, 2001).  

Processens detaljeringsnivåer 

Processer är kopplade till andra processer som kan vara överordnade, underordnade eller 
befinna sig på samma nivå. En process kan därför brytas ner i mindre processer (delproces-
ser) eller ses som en del av en större process (Ljungberg & Larsson, 2001).  

En process uppbyggnad börjar från högsta nivån med en övergripande process som kan bry-
tas ner i mindre processer, de så kallade delprocesserna. Delprocesserna kan i sin tur brytas 
ner i ett antal aktiviteter som kan ses som byggstenar för delprocesserna. Det går även att 
bryta ner aktiviteterna till arbetsuppgifter som kan dokumenteras i rutiner eller arbetsbeskriv-
ningar. En aktivitet består av ett antal sammanhängande arbetsuppgifter/arbetsmoment. 



 

  

Arbetsuppgifterna synliggörs inte i en processkarta så som de andra detaljeringsnivåerna 
(Ljungberg & Larsson, 2001; Dicander et al., 2001; Rentzhog, 1998; Gasmarknadshandbo-
ken, 2007). 

Processens komponenter 

Definitionen av en process innehåller i de flesta fall fem komponenter. Dessa är; objekt in 
(input), aktiviteter, resurser, information och objekt ut (output) (Ljungberg & Larsson, 
2001). Se figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Processens komponenter (Ljungberg & Larsson, 2001) 

Objekt in är den komponent som startar hela processen och som i slutändan omvandlas till 
ett resultat. Objekt in kommer exempelvis från en extern eller intern leverantör och repre-
senterar ett behov. Utan objekt in kan processen inte påbörjas. Exempel på objekt in kan 
vara en idé, ett behov eller råmaterial (Ljungberg & Larsson, 2001; Rentzhog, 1998). 

Objekt ut är resultatet av objekt in. Det är objekt ut som i slutändan ska tillfredställa beho-
vet. Exempelvis en produkt, ett beslut eller service av något slag (Rentzhog, 1998). 

Vid en aktivitet är det så att resurser används för att omvandla objekt in till objekt ut. Aktivi-
teterna är en serie av handlingar som använder sig av flera olika resurser för att nå det öns-
kade resultatet. En resurs kan vara en anställd, en maskin eller något annat som används för 
att omvandla objekt in till objekt ut. Bra aktiviteter och resurser hjälper till att skapa en god 
kvalitet på det slutliga ut objektet (Ljungberg & Larsson, 2001, Thulin et al., 2005). 

Information har till uppgift att stödja och styra processen. Informationen behöver inte vara 
nödvändig för att starta processen men informationen underlättar genomförandet av pro-
cessen. I vissa fall kan det vara så att själva in objektet består av information (Ljungberg & 
Larsson, 2001).  

Processkartläggning 

Att strukturera aktiviteterna och presentera dem i processform förenklar förståelsen för 
vad som sker från behov till tillfredställt behov. Processerna struktureras i form av process-
kartor, det sker alltså en form av kartläggning av processerna för att förenkla presentationen 
och förståelsen för dem. Om processerna inte kartläggs blir organisationen mycket sårbar 
eftersom brist på kartläggning bidrar till att det blir svårt att förklara för exempelvis nyan-
ställda hur arbetet fungerar och hur vägen från behov till tillfredställt behov ser ut. Det gör 
det även svårt att lätt kunna visa på vart i processen effektiviseringar kan göras eftersom 
processkartläggning bidrar till att ge bra överblick över hur processen fungerar och ser ut. 
Försvinner (går i pension, säger upp sig, blir uppsagd) personen med huvudansvaret för 
och kunskapen om en process, och processen inte finns kartlagd, bidrar det till att organisa-
tionen blir sårbar eftersom ingen enkelt kan ta över huvudansvaret för processen. Överta-



 

  

gande av processen kan i alla fall inte göras utan att först ha gått igenom och lärt sig pro-
cessen, dess uppbyggnad och hur den fungerar. Att kartlägga processen bidrar till att mer 
än en person i framtiden ska kunna få kunskap om hur hela processen ser ut. En process-
kartläggning kan ses som en hjälpkarta för alla berörda inom organisationen. (Ljungberg & 
Larsson, 2001). 

Att kartlägga processer innebär inte att processen i sig blir bättre men som nämnts tidigare 
kan kartläggningen hjälpa till genom att bidra till att skapa en större förståelse inom företa-
get. En kartläggning kan ses som det första steget i att utveckla företagets processer efter-
som den bidrar till att underlätta analysen och mätningen av dem (Ljungberg & Larsson, 
2001). 

Att kartlägga processer har många fördelar för företag och dess anställda. Fördelar som 
bland annat bidrar till; 

• att skapa en helhetssyn av verksamheten.  

• att ge en förståelse och skapa ett värde för kunderna. 

• att ge förståelse för hur processynsättet fungerar och hjälper den egna organisatio-
nen. 

• att möjligheter skapas för att kunna förbättra organisationens processer. 

• att förenkla mätning och analys av processerna och dess prestanda. 

3.6.2 Processanalys 

Arbetet med att effektivisera och förbättra processer inom organisationen är någonting 
som personer på alla nivåer kontinuerligt bör arbeta med. En förutsättning för att lyckas 
med processarbete är att kontinuerligt analysera och förbättra de processer som finns i or-
ganisationen. Det kan handla om stora förändringar som måste genomföras i projektform 
men det kan även vara små förändringar som kan genomföras under det dagliga arbetet el-
ler i alla fall utan att starta ett stort projekt. Att förbättra en process kan sägas handla om en 
form av problemlösning på olika plan och i varierande storlek. Att förbättra processer 
handlar även, i många fall, om att förenkla processerna. Bergman & Klefsjö (2001) menar 
att många av dagens processer är onödigt komplicerade (Rentzhog, 1998; Bergman & Klef-
sjö, 2001).   

En processanalys genomförs vid problem med en process eller utav andra anledningar, ex-
empelvis när företagets verksamhet ska processorienteras och de vill hitta förbättringsmöj-
ligheter (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Processanalysen kan genomföras antingen genom användning av interna resurser eller al-
ternativt externa resurser. Med externa resurser menas konsulter, kunder eller andra perso-
ner som har koppling till verksamheten. Dessa personer måste sedan tillsammans ta ställ-
ning till hur omfattande förändringarna skall bli. Analysens mål kan givetvis förändras un-
der arbetets gång (Ljungberg & Larsson, 2001). 

Enligt Rentzhog (1998) bör en processanalys kunna svara på tre frågor:  

Varför ser den nuvarande processen ut som den gör? För att kunna besvara denna fråga 
bör arbetet som utförs kartläggas. Varje aktivitet som utförs i processen bör identifieras 



 

  

och det bör även synliggöras hur aktiviteterna tillsammans skapar ett flöde. Informations-
flödet bör även det kontrolleras. Vem har ansvaret för aktiviteter, beslut och kontrollpunk-
ter? Ett flödesdiagram bör skapas under denna process för att ge en enkel och förklarande 
beskrivning av arbetsflödet (Rentzhog, 1998).  

Hur bra är processens förmåga? För att svara på hur bra en process fungerar går det att ta 
hjälp av ett antal kriterier. Tre av de vanligast förekommande kriterierna är effektivitet, an-
passningsbarhet och ändamålsenlighet. Med kriteriet effektivitet menas att vi mäter hur re-
surssnålt och felfritt arbetet i processen genomförs (mätning av ex. cykeltid, produktivitet 
eller den totala processkostnaden). Det handlar om att processen ska vara ändamålsenlig 
genom en så liten resursförbrukning som möjligt. Anpassningsbarhet kopplas till proces-
sens möjligheter att anpassa sig till förändringar i ex. strategier eller kundbehov. Ändamåls-
enlighet lägger fokus på processens möjlighet att uppfylla sitt syfte. Det undersöks exem-
pelvis hur processen bidrar till att kundens behov tillfredställs. För att lyckas med detta bör 
det först undersökas vilka kundernas verkliga behov är (Rentzhog, 1998). 

Hur bra är förmågan jämfört med liknande processer inom andra organisationer? För att 
veta om en process förmåga är bra eller dålig krävs det att mätningar görs mot andra iden-
tiska eller liknande processer i andra organisationer. Detta tillvägagångssätt kallas för 
benchmarking, processjämförelse. Det handlar om att leta efter företag inom branschen 
som är framgångsrika med sina processer inom området. Därefter jämförs de egna proces-
serna med det framgångsrika företagets genom att först identifiera processen och därefter 
lägga kraft på att kartlägga, mäta och förstå processen (Rentzhog, 1998, Ljungberg & Lars-
son, 2001). 

Allmän analys med hjälp av processkarta är ett stöd för att konkret kunna visa vart varje pro-
blem uppstår och varför de gör det. För att lyckas med denna metod bör fem steg som 
Ljungberg & Larsson (2001) tar upp användas:  

• Att ta sig igenom processkartan från början till slut och samtidigt låta de som deltar 
i analysen koppla problem till processkartan. 

• Att kategorisera de problem som uppkommer utifrån typ, orsak och möjliga åtgär-
der. 

• Att utreda konsekvenserna som kommer av de upptäckta problemen. 

• Att utreda bakomliggande orsaker, i de fall uppgiften kräver det. 

• Att identifiera och fokusera på de viktigaste orsakerna. 

Används dessa fem steg tillsammans med en processkarta kan det i slutändan ge mycket 
värdefulla resultat. 

 

 

 

 



 

  

3.7 Kunskapshantering 
Enligt Hrastinski (2006) är kunskap information som är kontextberoende, relevant och 
handlingsinriktad. Davenport och Prusak (1998, återgiven i Hrastinski, 2006) är kunskap 
varken data eller information men relaterar till dessa begrepp. Kunskap är oftast en tolk-
ningsfråga och betyder ofta lite olika saker beroende på vem som tillfrågas (Hrastinski, 
2006). Enligt Turban et al. (2006) är kunskap ”data och/eller information som blivit orga-
niserad och utvecklad för att förmedla förståelse, erfarenhet, lärande och expertis”. 

Knowledge management har tre mål, det första är att fånga kunskap som behövs för verk-
samheten. Det andra målet är att få de anställda att dela och kommunicera sin kunskap till 
medarbetare, detta kan sedan leda vidare till ny kunskap. KM ska också påverka organisa-
tionens verksamhet på ett bra sätt (Turban et al., 2002).  

KM har tre syften, dessa är: Göra kunskap synlig genom t.ex. kunskapskartor. Utveckla en kun-
skapsintensiv kultur dvs. uppmuntra kunskapsdelning eftersom folk kan ha svårt att dela med 
sig av sin kunskap. Implementera nödvändigt stöd genom t.ex. IT-system eller sociala nätverk. 
Det finns två typer av kunskap, explicit kunskap och tyst kunskap (Turban et al., 2002). 

3.7.1 Explicit kunskap 

Hrastinski (2006) menar att explicit kunskap är kunskap som kan kommuniceras, recept är 
ett exempel på explicit kunskap. Explicit kunskap är enligt Turban et al. (2002) en mer sak-
lig och faktabaserad kunskap än vad tyst kunskap är, den är dessutom mer tekniskt inriktad. 
De ger också exempel på explicit kunskap, t.ex. data, mjukvara och olika typer av doku-
ment. Vidare menar de att explicit kunskap kan vara policies, rapporter, produkter, strategi-
er, mål och kärnkompetens inom företaget och informationssystemen. Det är kunskap som 
är dokumenterad och som kan distribueras till andra utan någon mänsklig tolkning. Colli-
son och Parcell (2004) menar att explicit kunskap kan bli skriven på ett papper, lagrad och 
fördelad, de anser också att det kan vara en bra katalysator för att sammankoppla olika 
människor. Sammanfattningsvis har alla referenser ungefär samma syn på explicit kunskap, 
Turban et al. (2002) är väldigt tydlig på vad de anser att explicit kunskap är. 

3.7.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap är kunskap människor har i sitt huvud och det är mycket svårt att fånga all 
denna kunskap (Collison & Parcell, 2004). De tar upp exemplet om att cykla, ingen kan 
skriva ner sin kunskap om hur vi ska göra för att lära oss att cykla. Samma exempel tar 
Hrastinski (2006) upp, han menar att de flesta kan cykla men att skriva ned exakt hur vi gör 
det är svårt. Hrastinski (2006) menar att tyst kunskap främst finns inom individen, det kan 
vara praktiska kunskaper och handlingar. Tyst kunskap är också ofta personlig och kan vara 
svår att formalisera och kommunicera. Polanyi (1962, återgiven i Hrastinski, 2006) uttrycker 
det så här: ”We know more than we can articulate.”  

Turban et al. (2002) beskriver tyst kunskap som baserad på egna värderingar och erfaren-
het. Den är väldigt personlig och kan vara svår att formalisera. Vidare beskriver de tyst 
kunskap som ett växande lager av erfarenhet, förståndighet, expertis, lärande och ”know 
how” som en organisation har. Madhaven och Grover (1998, återgiven i Turban et al., 
2002) menar att tyst kunskap antingen finns i en persons hjärna eller inbäddad en avdelning 
eller organisation. 



 

  

3.7.3 Omvandling av kunskap  

Turban, Leidner, McLean och Wetherbe (2005, återgiven i Hrastinski, 2006) talar om en 
modell som kallas för SEKI när det gäller kunskapskonvertering. SEKI står för socialise-
ring, externalisering, kombinering och internalisering. Socialisering beskriver omvandlingen 
av tyst kunskap till ny tyst kunskap genom diskussion och delande av egna erfarenheter. 
Externalisering betyder omvandling av tyst kunskap till ny explicit kunskap. Kombinering 
beskriver skapandet av ny explicit kunskap genom att sammanställa och kategorisera existe-
rande explicit kunskap. Internalisering beskriver skapandet av ny tyst kunskap från existe-
rande explicit kunskap. 

Davenport och Prusak (1998, återgiven i Hrastinski, 2006) tar upp sex punkter på hur ett 
företag kan skapa en organisationskultur som betonar vikten av skapande och användning 
av kunskap. 

• Belöning i relation till knowledge management, belöna dem som delar med sig eller lånar 
kunskap. 

• Chefer måste visa vägen. 

• Utvärdera beslut baserat på kunskapen som användes för att ta beslutet. 

• Ny personal som anställs ska anställas delvis för deras potential för knowledge manage-
ment. 

• Ge anställda tid för knowledge management. 

• Utbilda de anställda inom knowledge management, hur det kan åstadkommas samt var-
för och när knowledge management är viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4 Empirisk studie 
I detta kapitel presenterar vi vår empiriska studie som gjorts på ett producerande företag 
inom sågverksbranschen. 

4.1 Företaget idag 
Företaget AB har alltid varit ledande när det gäller att använda sig av den senaste tekniken 
och är så fortfarande. När det gäller utvecklings- och investeringsarbete arbetar Företaget 
efter femårsplaner. Idag pågår en genomgång av hela organisationen för perioden 2005-
2015. Där utvärderar de bland annat ny teknik men också på vilka produktgrupper de vill 
satsa på i framtiden (Företaget, 2007b).  Som en del i detta projekt har de redan investerat i 
en ny hyvellinje som kommer att öka produktkapaciteten för hela produktionen. Idag anser 
de att just hyvlingsfunktionen är företagets största flaskhals, så kommer dock inte vara fal-
let efter att hyveln installerats under första kvartalet av 2008. Med den nya hyveln kommer 
de att kunna minska personalstyrkan på hyvlingsfunktionen med 3-4 personer vilket redu-
cerar kostnaderna. Detta kommer att kunna göras tack vare att den nya hyveln omställning-
ar av verktyg tar mycket mindre tid och sker helt automatiskt. Detta kommer också att kor-
ta ledtiderna för hela produktionen (produktionsplanerare, personlig kommunikation, 
2007-11-06). 

Sågverksbranschen har det senaste året varit i en positiv fas med ökad efterfrågan under en 
längre tid. För vårt fallföretag har det inneburit att allt som producerats direkt sålts till kund 
och det har egentligen inte spelat någon roll vad de producerat, det säljs ändå. De har heller 
inte kunnat bygga upp några riktiga lager utan allt har gått direkt från produktionsbandet till 
lastbilarna då produktionen gått för fullt. Vad alla inom branschen vet är att någon gång 
kommer en svacka på marknaden vilket nu under hösten 2007 också bekräftas då sågver-
ken börjat få större lager till följd av att priset sjunkit på sågade trävaror (Kiepels, 2007). Då 
efterfrågan minskar ställs högre krav på att produktionen är effektiv eftersom företagen då 
måste tjäna mer pengar per virkespaket för att gå med vinst. 

Då företaget är mån om att ligga långt fram i utvecklingen och användningen av ny pro-
duktionsteknik ser de över hela sin organisation. Hyvellinjen på företaget är idag en flask-
hals men då implementeringen av den nya hyvellinjen kommer att starta under det första 
kvartalet 2008 menar vår kontaktperson på företaget att den flaskhalsen försvinner. När de 
nu försökt förutspå vilken del i produktionsprocessen som kommer vara den största flask-
halsen företaget har de kommit fram till att produktionens planeringsprocess kommer att 
sättas under stor press och därför bör utvecklas. När de nu kan öka produktionen i och 
med implementeringen av den nya hyveln ställs högre krav på planeringsprocessen. Därför 
har de sett över möjligheterna till att införa ett nytt och effektivare planeringssystem som är 
kompatibelt med dagens övergripande informationssystem. 

Får de ett sådant system som är väl anpassat efter organisationen och sågverksbranschen 
komplicerade produktionsflöde är planeringen inte det enda som blir effektivare. De tror 
också att ett nytt planeringssystem skulle göra det möjligt för dem att också få ut mer av in-
formationen som finns i dagens informationssystem. De kan ta fram mycket information 
ur dagens system menar de, men de kan inte använda den. Vid användning av denna in-
formation tror de sig kunna utvinna ännu större informationsmängder som de i förläng-
ningen skulle kunna dra nytta av i andra delar av produktionen. Med ett effektivt plane-
ringssystem skulle de kunna öka produktionskapaciteten ytterligare vilket kan leda till möj-



 

  

lighet att hitta nya flaskhalsar och utvecklingsmöjligheter som kan utveckla företaget framåt 
(produktionsplanerare, personlig kommunikation, 2007-11-06). 

4.2 Övergripande produktionsprocess  
I denna del har vi kartlagt företagets övergripande produktionsprocess då vi anser den viktig för att få för-
ståelse för den del av produktionsprocessen vi, tillsammans med företaget, valt att fördjupa oss i. Detta har 
gjorts genom intervjuer med vår kontaktperson på företaget, med produktionsplaneraren samt genom an-
vändning av diverse företagsmaterial. Den samlade processkartan kan ses i bilaga 2. Denna process är 
framtagen efter intervju med produktionsplaneraren (personlig kommunikation, 2007-09-04) om annat ej 
anges. 

Råvara 

Företagets råvaror köps in externt eller kommer från det egna skogsbruket. Innan virket 
når sågverket har det bedömts efter olika kriterier så som, träslag, kvalitet, dimensioner och 
var virket finns. Om virket därefter blir godkänt läggs det upp på ett timmerlager. 

Inmätning och barkning 

Vid inmätningen sorteras virket efter kvalitet, längd, diameter och träslag för att sedan gå 
vidare till barkning där bark och rötter tas bort. 

Sågning 

I såglinjen sker all tillverkning automatiskt med hjälp av så kallad woodeyeteknik. Tekniken 
används för att maximalt utnyttja varje stocks kapacitet. Då kan de styra produktionen på 
så vis att de talar om för systemet vilka dimensioner som ska prioriteras, sedan sköter sy-
stemet resten (Företaget, 2007a). 

Sortering och torkning 

När virket är sågat sorteras det och paketeras sedan efter rätt dimensioner. Dessa paket går 
sedan vidare till virkestorken som är en av de viktigaste processerna inom produktionen för 
att de färdiga produkterna ska hålla önskad kvalitet. 

Mellanlager och justerverk 

Här lagras de sorterade virkespaketen i väntan på att de ska justeras i justerverket. Väl i jus-
terverket sorteras virket efter längd och kvalitet för att sedan för första gången i processen 
kunna gå till leverans. 

Klyvning och hyvling  

Om virket inte levereras efter sågning går produkterna till klyvning och hyvling. Här anpas-
sas produkterna ytterligare en gång specifikt efter kunden önskemål och beställning. Efter 
denna del i processen kan varorna åter igen levereras till slutkund. 

Impregnering 

I impregneringen impregneras virket och körs sedan direkt ut till kunderna. 

Leverans till kund 



 

  

 Levereras de till företagets kunder med lastbil. 60 % av produktionsvolymen går till export, 
20 % till företagets egna träfilialer och resterande 20 % säljs inom landet.  

4.3 Del av  produktionsprocess 
Detta är den delen i Företaget AB:s produktionsprocess som vi tillsammans med Företaget valt att fokuse-
ra på. Denna process har vi kartlagt och processkartan finns i bilaga 3. Denna process är framtagen efter 
intervju med produktionsplaneraren (personlig kommunikation, 2007-09-04). 

Justerverk 

Processen börjar i och med att justerverket är klart där produkterna är sorterade efter längd 
och kvalitet. Virkespaketen mellanlagras därefter och stäms av mot den säljorder som finns, 
vilket görs manuellt av produktionsplaneraren.  

Mellanlager 

Då virket är färdigsorterat läggs virkespaketen på ett mellanlager, där ligger de mellan två 
timmar och en dag i väntan på vidareförädling eller leverans. 

Kontroll av säljorder 

I säljordern står exakt vilka produkter kunden beställt, där ser produktionsplaneraren hur 
produkterna ska behandlas i nästa steg. Kontroll av säljorder sker efter varje avslutad del i 
produktionsprocessen. 

Hyvling 

Om produkterna enligt säljordern ska hyvlas efter justerverket hyvlas de i någon av Företa-
get tre hyvlingslinjer. Varje hyvlingslinje är anpassad efter vissa produkter och kan alltså 
inte behandla alla produkter. Ett exempel på detta är att hyvel ett hyvlar alla produkter som 
är kluvna, det kan inte hyvel två och tre göra. Då produkterna är hyvlade stämmer produk-
tionsplaneraren av mot säljordern igen för att kunna planera för hur och om produkterna 
ska vidareförädlas. De kan efter att de hyvlats skickas till impregnering, klyvas eller levere-
ras till kund via färdigvarulagret. Om hyvlingen sker efter klyvningen hyvlas produkterna i 
hyvellinje 1 då det är den enda hyvellinjen som är anpassad för detta. Då Företaget hyvel-
linje i månadsskiftet februari mars 2008 kommer att förändras blir produktionsprocessen 
något annorlunda då tre hyvellinjer blir två.  

Klyvning 

Produkterna som kommer till klyvlinjen är alltid sågade och ofta hyvlade men för vissa 
produkter klyvs varorna innan de hyvlas. Produkterna klyvs efter varje kunds önskemål och 
kan sedan hyvlas, impregneras eller levereras beroende på vad som står i säljordern. 

Impregnering 

De produkter som enligt säljordern ska impregneras är alltid färdigbehandlade i sågverket. 
Produkterna som kommer JIT är alltid sågade och kan också vara både hyvlade och klyvda. 
Då impregneringen är färdig levereras den alltid direkt till kund. 

Leverans 

När virket är färdigbehandlat kan det levereras från fyra olika platser i produktionen, direkt 
från justerverket, från hyvellinjerna, från klyvlinjen eller efter impregneringen. Företaget le-



 

  

vererar 140 000 m3 sågade trävaror per år. Vårt fallföretag har idag en ledtid på ca två 
veckor, från stock till färdigförädlade träprodukter (produktionsplanerare, personlig kom-
munikation, 2007-11-06).       

4.4 Planeringsprocessen i sågverksbranschen 
Produktionsplanering inom ett sågverk har många likheter med vanlig tillverkande industri 
men det finns också många olikheter. Likheten är att råvaran bearbetas och förädlas i en 
produktionsprocess vilket leder till den slutliga produkten som sedan säljs vidare. Råvaror 
köps in, produktionen planeras och slutprodukterna säljs precis som i en traditionell tillver-
kande industri. Skillnaden mellan sågverksbranschen och annan tillverkande industri är att 
råvarans tillgång och utformning varierar vilket gör det väldigt svår att förutse. En annan 
skillnad är att produktionen på ett sågverk är divergerande vilket betyder att råvaran omar-
betas och blir flera produkter istället för att flera olika råvaror blir en slutprodukt. Det finns 
också skillnader inom försäljningen då det för sågverken gäller att kunna sälja det som kan 
produceras och även sälja de biprodukter som skapas under tillverkningen, t.ex. sågspån 
(Systemleverantören, 2007). 

Materialflödet kan grovt delas in i tre olika processer, inköp, produktion och försäljning. 
Dessa processer är väldigt beroende av varandra men delas ofta in i tre olika enheter inom 
ett företag. Deras samband kan ses nedan i figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Materialflöde (Systemleverantören, 2007) 

IT-stöd finns i form av råvarusystem till inköpare och OLF-system till försäljningsavdel-
ningen. Ett IT-stöd behövs också för planerarna i produktionen. Systemet förutsätter att 
råvaran anskaffas enligt en viss plan och att det finns en definierad efterfrågan. Syftet med 
ett IT-stöd är att hjälpa planerarna att ta tillvara råvaran från inköparna och producera det 
säljarna efterfrågar. 

Enligt Systemleverantören (2007) finns det tre olika förutsättningar som påverkar plane-
ringen. Dessa är: 

1. Tillgång på råvara 

2. Tillgänglig produktionskapacitet 

3. Efterfrågan av produkter 

Hur väl företaget känner till dessa förutsättningar är avgörande för hur väl planeringen kan 
genomföras. Ett IT-system kan vara ett verktyg för att förbättra planeringen men det är 
precisionen i datan systemet får in som är avgörande för tillförlitligheten. Med nuläget me-



 

  

nas aktuella lagersaldon, pågående produktion och produkter färdiga för leverans. Avvikel-
ser i nuläget kan bero på den mänskliga faktorn, bristande noggrannhet i mätning av stock-
ar eller andra brister i den tekniska utrustningen. Nuläget måste kunna presenteras med stor 
exakthet för att planeringen ska bli effektiv.  

4.5 Planeringsprocessen i fallföretaget 
Planeringen för ett sågverk är något annorlunda än för andra producerande företag. I vanli-
ga producerande företag monteras många råvaror och komponenter ihop till en eller ett få-
tal produkter. I sågverksbranschen och på vårt fallföretag är det precis tvärt om. Här an-
vänds två olika råvaror som sedan vidareförädlas och bildar hundratals olika produkter, rå-
varorna består av 30 % furu och 70 % gran. Detta betyder att företagets produktionsflöde 
är divergerande, d.v.s. de förädlar få råvaror till flera produkter. 

Planeringen på företaget sköts av endast en person (produktionsplaneraren), som också ar-
betar med försäljning vilket gör att han får en bra övergripande bild av planeringen. Till sin 
hjälp har produktionsplaneraren ett informationssystem som gör det enklare att följa pro-
duktionen samt att se att leveranserna stämmer överens med säljordern. Systemet är dock 
något begränsat i sin omfattning då företaget anser att de inte kan utvinna tillräckliga in-
formationsmängder ur systemet. Positivt är dock att systemet är anpassat efter sågverkets 
divergerade produktionsflöde och det är det inte många informationssystem som klarar av.  

Produktionen planeras långt fram i tiden, från kvartalsvis upp till ett år. Detta kan göras då 
efterfrågan är stor och orderboken är full. När det närmar sig för produktion av en säljor-
der knappas ordern in manuellt i dagens system. Produktionsplaneraren lägger sedan in alla 
virkespaket i ett exeldokument för att kunna se när och var en produkt ska behandlas. Vir-
kespaket som under en dag hyvlas klyvs dagen efter. Virkespaket som först ska klyvas klyvs 
en viss dag och hyvlas då dagen efter vilket gör att denna process tar två dagar att genom-
föra, dokumentet kan ses i veckoplaneringen. Denna del av planeringen är inte speciellt 
tidskrävande enligt företaget, problemet ligger istället arbetsbelastningen blir väldigt hög för 
den enda person som idag arbetar med produktionsplanering på företaget. Då branschen 
varit inne i en högkonjunktur senaste året har detta märkts tydligt och då företaget nu 
kommer att öka sin produktionskapacitet i och med den nya hyvellinjen kommer det att 
märkas ännu mer tydligt förutspår de. Idagsläget anser de också att informationsmängden 
de får ut ur det nuvarande systemet är för låg, skulle de få tillgång till ett effektivare plane-
ringssystem tror de att de kan utvinna synergieffekter av att få tillgång mer information. De 
menar att de enklare kan se var i produktionen flaskhalsarna finns samt att misstagen inom 
planeringsprocessen skulle minimeras då den mänskliga faktorn försvinner. 

Produktionsplanerarens uppgift för denna process är omfattande. Den planerar när varorna 
ska hyvlas, på vilken hyvel de ska hyvlas, om de ska klyvas och om de ska impregneras. 
Den bestämmer också vilket åkeri och vilken bil som ska transportera de färdiga varorna ut 
till slutkund eller om varorna först ska lagras. Detta framgår också av bilaga 4. Fallföretaget 
har sett över möjligheterna att utveckla ett nytt planeringssystem för sågverksbranschen. 
De har varit i kontakt med leverantören som idag levererar företagets informationssystem 
men ansett att den ekonomiska risken idagsläget är för stor i förhållande till vad de kommer 
att få ut av systemet. 

 

 



 

  

5 Analys 
Under analyskapitlet tar vi upp våra egna tankar kring arbetet. Har vi lyckats med att nå vårt syfte? 
Har vi kunnat svara på de frågeställningar som vi tagit fram? Har det under arbetet väckts några nya 
tankar och frågor?  

Kartläggning av processen 

Efter en jämförelse med kriterierna för en huvudprocess som Ljungberg & Larsson (2001) 
definierat kan vi dra slutsatsen att processen vi arbetat med kan klassificeras som en hu-
vudprocess. Aktiviteterna i processen bidrar till att förädla varor till kund, tas processen 
bort faller hela verksamheten och processen har även en speciell betydelse för verksamhe-
ten m.m. (definition av huvudprocess avsnitt 3.7.1). Att processen i fråga kan klassificeras 
som en huvudprocess gör det extra viktigt att säkra upp kunskapen som finns om proces-
sen och även översiktligt synliggöra processen. Detta anser vi kan göras i form av en pro-
cesskartläggning.   

Vi ser det som viktigt att arbeta med att synliggöra processer genom kartläggning. På så sätt 
blir det enklare att arbeta med effektiviseringar av dem och då öka chanserna till ökad lön-
samhet gentemot konkurrenter. Det är väldigt viktigt för företag om de ska kunna följa 
med i dagens hårda konkurrens. Att förbättra processer handlar ofta om att arbeta med att 
synliggöra processer för att i nästa steg lättare kunna se vart det går och behövs göras för-
bättringar för att effektivisera processerna. Många processer är i dagsläget onödigt kompli-
cerade och det går att tjäna in mycket på att försöka förenkla dem (Bergman & Klefsjö, 
2001). Eftersom vi lagt märke till att det i nuläget inte finns någon ordentlig kartläggning av 
processen och att processen i fråga är relativt komplex valde vi att undersöka och kartlägga 
den. Vi tycker att en enkel kartläggning av processen kan bidra med flera positiva effekter. 
Genom vår kartläggning hoppas vi på att ge en övergripande och enkel bild av hur proces-
sen ser ut och hur den fungerar. En kartläggning, tycker vi, bidrar till att förenkla för de 
personer inom Företaget AB som är involverade i arbetet med processen. Det bidrar till att 
kunna ge en överblickande bild av hur aktiviteterna och arbetsuppgifterna inom aktiviteter-
na genomförs och på så sätt bidra till att en större förståelse för hur processen fungerar 
växer fram.  

Genom att vi kartlägger den valda processen kan det bidra till att fler personer inom Före-
taget AB kan komma att få mer kunskap om planerings- och produktionsprocessens upp-
byggnad. De anställda har säkerligen varit ute i produktionen och tittat och lärt sig olika ak-
tiviteter men genom en kartläggning av processen bidrar det till att ge en övergripande bild 
som gör allt mer lättförståeligt. Om en kartläggning bidrar till att öka kunskapen kring pro-
cessen för de anställda kan det ge en konkurrensfördel. Konkurrensfördelen kan komma 
att visas genom den ökade kunskapen om processen. Genom den ökade kunskapen stärks 
chansen till att anställda tillsammans ska kunna förstå processen och arbeta med att för-
bättra den. En kartläggning av processen som de anställda kan ta del av kan även bidra till 
att öka säkerheten eftersom det bidrar till att fler än en person får övergripande kunskap 
kring processen. Om säkerheten förbättras på detta sätt så kan det i framtiden bidra till 
minskad risk vid exempelvis sjukdom eller uppsägning. 

Som nämnts tidigare kan en kartläggning av processen leda till fördelar i form av att kart-
läggningen bidrar till att ge en helhetssyn av verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2001) 
och i detta fall av en bestämd process och en del av verksamheten. Genom att med hjälp av 
en kartläggning ge en översiktlig helhetssyn bidrar det till att det blir enklare att sedan peka 
på vart i processen det går att göra effektiviseringar. En processkartläggning förbättrar för 



 

  

företaget eftersom vår kartläggning kan bidra till att företagets sårbarhet minskar. Sårbarhe-
ten kan minska eftersom det, när processen är kartlagd, blir enklare att förklara hur proces-
serna fungerar från behov till tillfredställt behov för exempelvis anställda, nyanställda och 
kunder. En kartläggning kan alltså bidra till en ökad kundförståelse (Ljungberg & Larsson, 
2001). En kartläggning av processerna kan bidra till att mätningar och analyser av olika slag 
blir enklare att genomföra (Ljungberg & Larsson, 2001). Vi anser att det för Företaget AB 
kan ses som mycket positivt eftersom kostnaden för mätningar och analyser kan hållas nere 
om moment av detta slag blir enklare att genomföra. 

Sågverksbranschen 

Att se över en avgränsad del av planerings- och produktionsprocessen på ett sågverk är 
mycket intressant eftersom det är väldigt många steg och moment i en sådan process. Det 
är en process som vi ser som väldigt komplex och svåröverskådlig. Det var den första käns-
lan vi fick när vi satte oss in i Företaget AB:s process. Det är mycket som ska genomföras 
under förädlingsprocessen. Trävarorna ska sågas, klyvas, hyvlas och även i vissa fall im-
pregneras (produktionsplanerare, personlig kommunikation, 2007-11-06, se även kapitel 4 
för de olika processaktiviteterna). Det är viktigt att se till att processen är enkel att förstå 
och att det är lätt att följa de olika aktiviteterna och arbetsuppgifterna genom hela produk-
tionsprocessen. Genom att kartlägga processen skulle det underlätta förståelsen och arbetet 
med processen (se avsnitt kartläggning av processen nedan). Att processen är komplex innebär 
även att planeringen spelar en stor och mycket viktig roll i arbetet. Som vi nämnt under av-
snitt 4.4 så är sågverksbranschen en bransch där utbudet på råvaran hela tiden varierar. Det 
gör att det blir svårt att förutse framtiden vilket gör att det blir än viktigare med en bra pla-
nering och ett bra planeringssystem. Effektiv planering och ett starkt planeringssystem kan 
därför ses som en av de viktigaste nycklarna till framgång inom sågverksbranschen. 

Planering och planeringssystem 

Som vi nämnt ovan bör planering ses som något mycket viktigt inom sågverksbranschen. 
Det finns många faktorer som kan spela in på hur mycket som kan och behöver produce-
ras. Det är en bransch där vi anser det mycket svårt att planera eftersom tillgång av råvara 
och utformning hela tiden varierar vilket gör det väldigt svårt att förutse tillgången (se av-
snitt 4.4). Även processerna i sig kan påverka planeringen. Är processerna enkla att förstå 
och hantera bidrar det till att det blir enklare att planera verksamheten. När planeringen 
fungerar bra leder det även till fördelar så som en minskning av kostnader. Med en god 
planering minskar tillverkningskostnaderna genom ett högt och jämt resursutnyttjande (Ol-
hager, 2000). Samtidigt som planeringsarbetet förbättras går det även att försöka förbättra 
de planeringssystem som finns. Finns det inget planeringssystem till hands bör ett system 
införskaffas i form av att ett redan befintligt alternativ köps in eller att ett nytt system ut-
vecklas. Detta eftersom även ett planeringssystem kan bidra till en förbättrad konkurrens-
position (Olhager, 2000).  

Att materialflödet i sågverksbranschen är komplicerat har vi tydligt märkt då vi kartlagt 
processerna. Att systemleverantörens version också stämmer överens med verkligheten kan 
bekräftas. I figur 4.1 delas planeringsprocessen in i tre delar: inköp, produktion och försälj-
ning där vi undersökt produktionen. Enligt systemleverantören är det viktigt att indata i ett 
planeringssystem är exakt och säker, Företaget AB har idag stora informationsmängder från 
produktionen som de inte har användning för. Denna information skulle då kunna använ-
das för att effektivisera planeringen om de skulle få tillgång till rätt verktyg, nämligen ett 
MRP system som är den mest använda metoden inom MPS (se avsnitt 3.4 för MPS och av-
snitt 3.6 för MRP). 



 

  

En nyckelperson i planeringsprocessen 

På vårt fallföretag är det en person som sköter planeringen för vår specifika produktions-
process. Detta gör personen till en nyckelperson som sitter på oerhörda mängder tyst kun-
skap som inte förmedlas till resterande del av företaget. Detta bör ses som en svaghet och 
säkerhetsrisk som bör elimineras. Det finns alltså en trolig kunskapsbrist kring processen 
hos övriga anställda. Detta vill vi koppla till Knowledge Management (se avsnitt 3.8 Kun-
skapshantering) där tre mål med hantering av kunskap tas upp. Inom KM anses ett av de 
största målen med kunskapshantering vara att på ett bra sätt fånga upp den kunskap som är 
nödvändig för verksamheten (Turban et al., 2002). I vårt fall med en anställd som sitter på 
mycket kunskap som, till stora delar, bör ses som nödvändig kunskap även för andra inom 
Företaget AB så bidrar det till att det första målet inom KM inte uppnås. Det andra målet 
inom KM uppnås inte heller fullt ut eftersom det målet går ut på att de anställda ska dela 
med sig av sin kunskap vilket i nästa steg kan leda vidare till ny kunskap (Turban et al., 
2002). I vårt fall sitter det en person med mycket kunskap kring en stor del av en process. 
För att nå det andra målet i KM bör de inom Företaget AB lägga mer tid på att försöka 
sprida kunskapen vidare till andra personer involverade i processen. Detta för att på så sätt 
säkra upp kunskapen om nyckelpersonen exempelvis skulle bli sjuk eller sluta. För att lyck-
as med att sprida kunskapen kring processen och i alla fall ge en övergripande bild och 
kunskap kring den bör vi enligt KM göra kunskapen synlig, exempelvis genom någon typ 
av kunskapskarta (Turban et al., 2002). 

Precis som Ljungberg & Larsson (2001) tar upp så tycker vi att det är viktigt att de som ar-
betar i processen ska kunna ha den kunskap om processen som krävs för att kunna göra ett 
bra arbete. För att bidra till att ge möjligheten till att öka kunskapen om processen och hur 
den fungerar har vi därför valt att kartlägga processen (se bilaga 3) Det ska även bidra till 
att fler än en person lättare ska kunna skaffa sig kunskap om hur processen ser ut och fun-
gerar från input till output. Detta kan underlätta och delvis säkra upp kunskapen kring pro-
cessen och hur den ser ut och fungerar. Försvinner personen (sjuk, semester, går i pension, 
säger upp sig m.m.) med den största kunskapen om en process, och processen inte finns 
kartlagd, bidrar det till att organisationen blir sårbar. Anledningen är att ingen med tillräck-
ligt god kunskap enkelt och direkt kan ta över nyckelpersonens arbete. 

Vid en implementering av ett MRP system skulle mycket av detta kunna förändras. Ett 
MRP system är en materialplaneringsmetod som används för planering av flerstegsproduk-
ter (se avsnitt 3.6). Det är ett system som ska kunna avlasta nyckelpersonen i Företaget AB 
och ge stöd för planering. Det stora målet med MRP är som vi nämnt tidigare (se avsnitt 
3.6) att företaget med hjälp av systemet ska kunna producera rätt artikel i rätt kvalitet och 
vid rätt tidpunkt. Större del av planeringen skulle skötas av systemet istället för av nyckel-
personen som är fallet idag. Det skulle även bli enklare att utbilda annan personal inom Fö-
retaget AB i systemet, på så sätt tar de bort risken med att ha en ensam nyckelperson med 
så mycket kompetens. Det är viktigt att tänka på att ett system av denna typ kräver att per-
sonerna som arbetar i det bör ha stor kunskap om planering och vad som behöver utföras. 
Detta för att MRP systemet ska kunna användas så effektivt som möjligt (se avsnitt 3.6). 
Här kan nyckelpersonen, med sin spetskompetens, spela en stor roll i utbildandet av dem 
som ska arbeta i systemet. Ett MRP system skulle kunna hjälpa Företaget AB att omvandla 
tyst kunskap till explicit kunskap och därmed verka som ett stöd till kunskapshanteringen 
precis som Turban et al. (2002) menar. 

 



 

  

6 Slutsatser/Reflektioner 
Under detta kapitel tar vi upp och diskuterar kring de slutsatser vi har kommit fram till under arbetet. 
Det är slutsatser som kan kopplas direkt till vårt arbete med den valda processen men även slutsatser som 
är av en mer omkringliggande och allmän karaktär. 

� Processkartläggning har varit en bristvara inom Företaget AB då de aldrig tidigare kart-
lagt sina processer på detaljnivå. 

� Med hjälp av genomförd processkartläggning bör Företaget AB nu genomföra en pro-
cessanalys och med den som stöd kontinuerligt arbeta med att förbättra sina processer. 

� Företaget AB bör, med tanke på den ökade produktionsvolymen, investera i ett nytt 
planeringssystem för att effektivisera planeringsprocessen. 

� Ett MRP system skulle avlasta nyckelpersonen i planeringsprocessen samt göra det lätta-
re för Företaget AB att dela kunskapen produktionsplaneraren besitter. 

� En processkartläggning bidrar till att öka säkerheten och förbättra förståelsen för pro-
cessen och dess uppbyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7 Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel behandlas vad vi kunde ha gjort annorlunda och bättre. Vi funderar även kring 
möjliga vägar att gå för en fortsatt forskning inom vårt valda område. 

Då vi startade detta projekt hade vi en något annorlunda frågeställning än vad vi har idag. 
Då våra förutsättningar på Företaget AB förändrats med tiden har vi varit tvungna att för-
ändras med dem. Detta har gjort att tiden för att slutföra arbetet blivit kortare än beräknat. 
Dessutom har arbetsbelastningen inom Företaget AB varit hög då de är inne i en högkon-
junktur vilket har medfört att det stundtals varit svårt att boka upp möten.  

En annan svårighet vi har haft då vi arbetat med projektet är det geografiska avståndet. Då 
en av medlemmarna bott i Karlstad och den andra i Ljungby har vi inte kunnat träffas så 
ofta som vi hade önskat. 

I vårt arbete har vi studerat en process och gjort en processkartläggning vilket enligt 
Rentzhog (1998) ses som ett av de första stegen i en så kallad processanalys (se processana-
lys avsnitt 3.7.2). Vi ser det som möjligt att i fortsatt forskning gå vidare i arbetet med den, 
av oss, påbörjade processanalysen. Genom en fortsatt processanalys kan det ges möjlighe-
ter att finna olika förbättringsmöjligheter i processen och med dess aktiviteter. Enligt 
Rentzhog (1998) bör en processanalys kunna svara på tre frågor (se avsnitt 3.7.2). Varför 
ser den nuvarande processen ut som den gör? Hur bra är processens förmåga? Och hur bra 
är förmågan jämfört med liknande processer inom andra organisationer? Vi har med vår 
forskning påbörjat svaret på den första frågan. 

Under vårt arbete har vi fokuserat på ett företag inom sågverksbranschen och det har gjort 
att den största delen av den information vi fått om sågverksbranschen har vi fått från detta 
företag. Någonting som kan ses som intressant men som vi inte kunnat ta del av under ar-
betet är vilka likheter och olikheter det finns mellan planerings- och produktionsprocessen 
på vårt valda företag och på samma process hos andra företag i samma bransch. Detta kan 
även kopplas till Rentzhogs (1998) fråga hur bra är förmågan jämfört med liknande proces-
ser inom andra organisationer? Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan oli-
ka sågverk för att se om processerna skiljer sig mycket i uppbyggnaden och om det är det, 
varför är det så? Troligtvis ser grundstrukturen på processerna likadan eller liknande ut 
men hur går det att urskilja sig från andra för att få en bättre konkurrensposition? Hur kan 
ett företag genom utveckling och effektivisering av processer skaffa sig en bättre konkur-
rensposition gentemot sina konkurrenter? Kan det vara så att planerings- och produktions-
processerna är så pass lika hos de olika konkurrenterna att det inom det området att det 
inte längre går att plocka några stora konkurrensfördelar där? Här finns som sagt många 
frågor som kan vara intressanta att försöka besvara. 

Stormarna i södra Sverige har bidragit till att det nu finns mycket virke som måste tas om 
hand och förädlas innan det går till spillo. Tänkbara frågeställningar kopplat till ämnet; vil-
ken påverkan har denna väderväxling, med mycket stormar som förekommit under senare år, på sågverks-
branschen? Finns det i sågverksbranschen resurser att ta hand om det virke som framkommer då en hård 
storm inträffar? Detta är några av de områden, kopplat till sågverk och dess planerings- och 
produktionsprocesser, som är möjliga att forska vidare kring och som skulle kunna vara in-
tressant att titta på i ett fortsatt arbete. 
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Bilaga 1 Intervjuhandledning 
Nedan följer en lista bestående av de ämnen/områden vi velat diskutera med de intervjuade. 

• Om Företaget AB 

• Planerings- och produktionsprocessen övergripande 

• Processen från justerverk till slutlig leverans 

• Allmänt om planering inom sågverksbranschen 

• Planeringen inom Företaget AB 

• Planeringssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 Övergripande planeringsprocess i Företaget  
AB 

Inköpt råvaraEget skogsbruk

Impregnering genomförd

Utleverans sker

Utleverans genomförd

Levereras till timmerlager

Levererad till timmerlager

Inmätning

Inmätning genomförd

Barkning/rotreducering

Barkning/rotreducering genomförd

Sågning

Sågning genomförd

Sortering

Sortering genomförd

Virekstorkning

Virkestorkning genomförd

Mellanlagring genomförs

Mellanlagring genomförd

Mellanlagring genomförs

Justerverk sorterar

Justerverk klar

Impregnering sker

Mellanlagring genomförd

Klyvning/hyvling/sortering

Klyvning/hyvling/sortering genomförd

 



 

  

Bilaga 3 Produktionsprocessen i Företaget AB 

Mellanlagring genomförs

Justerverk klar

Impregnering beslutad

Impregnering sker

Impregnering genomförd

Kontrollerar mot säljorder

Leverans beslutad

Klyvning beslutad

Impregnering beslutad

Leverans sker

Produkt levererad

Hyvling genomförd

Klyvning genomförs

Klyvning genomförd Hyvel 1hyvlar Hyvel 2 hyvlarHyvel 3 hyvlar

Kontrollerar mot säljorder

Mellanlagring genomförd

Hyvling beslutad

Kontrollerar mot säljorder

Hyvling beslutad

Hyvel 1hyvlar

Hyvling genomförd

Kontrollerar mot säljorder

Klyvning beslutad

Klyvning genomförs

Klyvning genomförd

Impregnering sker

Impregnering genomförd

Impregnering beslutad

Impregnering beslutad

Impregnering sker

Impregnering genomförd

Impregnering sker

Impregnering genomförd

 

 



 

  

Bilaga 4 Veckoplaneringsprogram 
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