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Sammanfattning 

För att organisationer ska kunna behålla sin konkurrenskraft på marknaden behöver pro-
cesserna ständigt förbättras. De flöden av material från leverantörer, genom produktionen 
och ut till kunder som det är fråga om i ett tillverkande företag initieras alltid direkt eller in-
direkt av en kundorderprocess, en tillverkningsprocess eller en planeringsprocess. Kring 
dessa materiella eller fysiska flöden finns även monetära- och informationsflöden 

I dagsläget är trycket hårt på produktionen på SMW, det är många stora kundorderprojekt 
igång samtidigt och fler väntar på att starta. De senaste årens ökade orderingång har gjort 
att företaget blev tvungen att öka kapaciteten på många områden. Arbetssätt som fungerat 
tidigare började bli allt mer besvärliga att hantera eftersom man inte anpassade dem i sam-
ma takt som man tog in ny personal och ökade produktionstakten. Vissa materialleverantö-
rer har mer problem än vanligt när det gäller att hålla utsatta tider och leverera den kvalitet 
som efterfrågas av SMW. Detta leder till förseningar och brister på tillverkningsorder i pro-
duktionen vilket i sin tur gör att man tvingas till omplanering och ändringar på kort tid för 
att rädda situationen. 

Examensarbetet syftar till att kartlägga och analysera produktplanerarnas arbetsprocess med 
fokus på informationsflödet, samt skapa en processvisualisering för att tydliggöra detta. Vi 
ska med hjälp av visualiseringen föreslå förbättringar som på sikt kan minska störningarna i 
det dagliga arbetet i materialplaneringen. 

Vi har använt oss utav en kvalitativ undersökningsmetod för att med hjälp av intervjuer 
samlat in empiri till denna uppsats. Vi har även genomfört en litteraturstudie för att samla 
in relevant teori för att slutligen analysera och dra slutsatser utifrån analysen.  

Vår uppsats resulterade i en kartläggning utav produktplanerarnas arbetssätt vilket ger 
grund för vidare analys och förbättringspotential inom materialplaneringsprocessen 

Vidare resulterade uppsatsen i förbättringsförslag vilket företaget kan använda för att för-
ändra till det bättre. Vi delade upp förbättringsförslagen i olika nivåer för att enkelt kunna 
skilja dem åt. Nivåerna blev individ, grupp och organisation.  

Examarbetets slutsatser handlar om på inidividnivån komma fram till exempel på vem som 
gör vad i utvalda situationer, vilka informationskanaler som ska användas, vilket innehållet 
ska vara med och när man behöver informationen med mera. På gruppnivå vill vi  se mer 
samarbete över gränssnitten. För att komma överens om ett fungerande arbetssätt behöver 
man vara ärliga mot varandra, och det handlar även om att kritik som framförs måste vara 
konstruktiv. På organisatorisk nivå vill vi bland annat se att företaget tillämpar processyn-
sättet och jobbar med förbättring, vi ser även att företaget bör ifrågasätta det faktum att de 
försöker få en matrisstruktur med tre dimensioner att fungera på ett effektivt sätt. 

Slutligen anser vi att effektiviseringen av informationsflöden bör uppmärksammas mer på 
företaget, då det kan leda till ökad produktivitet, tid som idag går åt till informationssök-
ning kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter och mer fokus på kunden.  
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Abstract 

In order for organisations to maintain their competitive force on the market today they 
need to constantly improve the company processes. The flow of material from suppliers 
through production, and out to customers in a manufacturing company is always initiated, 
direct or indirect by a customer-order-process, manufacturing-process or a material plan-
ning process. Among these, you can also find both economical and information flows.  

At present day, the production at SMW is under heavy pressure. There are many customer-
projects running at the same time and many more are waiting to start. Due to the last years, 
increases in incoming orders have put the company in a position where they need to in-
crease capacity in many different areas. The old way of doing business has started to be-
come more difficult, due to new inexperienced personnel and increase in production speed. 
Some suppliers of material have more problems to deliver material at the appointed time, 
and have trouble maintaining good quality. The result leads to delays and lack of manufac-
turing-orders in production, which also results in re-planning and changes made at critical 
times in order to save the situation.   

This paper focuses on mapping and analyzing product-planners working-process with fo-
cus on the flow of information, and to create a process-visualization in order to make eas-
ier to understand. We will with the help of the visualization propose improvements that 
will in a distant future help relieve the disturbances in the material planning process.   

We have used qualitative surveys in form of interviews and observations in order to gather 
empirical information for this paper. We have also done a literature study in order to gather 
relevant theoretical information to be able to analyze and draw conclusions.  

This paper results in a mapping of a product-planners work-routine, which works as a 
foundation for further analysis and improvement-potential within the specific process.  
Further in the paper, proposals of improvement are presented that may help the company 
to change for the better. We divided the improvement-proposals into three levels, in order 
to able to separate them. They were individual, group, and organizational.  

At the individual level, this papers concludes the need to determine who does what in cer-
tain situations, what channels the information should use, what should the information 
contain, and when is it needed? At a group level, we would like to see more cooperation 
across boundaries. In order to agree with one another’s way of work, they need to be hon-
est and give positive criticism. At organizational level, we want to see that the company 
adapts the process-way-of-thinking and continuously work with improvements. We also 
want the company question themselves if they are trying to make a matrix-structure work 
with three-dimensions in an effective way. Finally, we think that the optimization of infor-
mation-flows should be more noticed because of its potential to increase productivity. To-
day that specific time is spend on searching information which should be spend on adding 
value-adding activities and focus on customers.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

När processer inte ger det resultat som förväntas kan det bero på flera orsaker. Det kan 
vara en kombination av medarbetarnas bristande kunskap och kapacitet, gruppens resurser, 
avdelningens sätt att agera i verksamheten, organisationens förmåga att förändras och om-
världens påverkan på organisationen.  

Vi har valt att göra en fallstudie av hur arbetet med processer går till på ett företag.  

Anledningen till uppsatsens inriktning på informationsflöden, processorientering och för-
bättringar av processer är att vi dels vill få en ökad kunskap hur man går tillväga, men även 
att vi tycker oss se att det i en del av företaget finns mycket kunskap och information, dock 
av olika omständigheter gör att den inte kan användas på ett bra sätt.  

Fallföretaget i den här uppsatsen har gått igenom en rad förändringar genom åren, föränd-
ringar som indirekt påverkat den situationen man är i idag.  

Det övergripande målet för uppsatsen är att vi kan ge fallföretaget information som kan bi-
dra till att deras förbättringsarbete av den aktuella processen blir effektivare. 

Vi vill i rapporten undersöka hur olika faktorer, stora som små, kan påverka en process och 
ett informationsflöde samt hur man kan förändra dem genom dessa. Räcker det med en 
kartläggning av arbetsgången och jobba fokuserat utifrån den, eller krävs det mer för att få 
till en hållbar förändring som märks?  

Efter en hel del informationssökning så inser man ganska snabbt att processorientering är 
ett väldigt omskrivet ämne. Många har före oss kartlagt processer i olika organisationer och 
reflekterat över vad som har varit bra och dåligt med arbetssättet. Vad vi ser som en möj-
lighet är att kunna bidra med en tillämpning av våra informationslogistiska kunskaper i en 
organisation som skiljer sig en del från mängden genom sin produktion och sin organisa-
tion. Dessutom vill vi fokusera på en informationsintensiv process där det i princip inte 
finns något materiellt flöde, utan bara handlar om informationsmängder. Här ser vi en möj-
lighet att som informationslogistiker kunna bidra med vår förmåga att se ett större perspek-
tiv och uppmärksamma olika faktorer som påverkar processens resultat.  

1.2 Problembakgrund 

 

Materialplaneringen på Saab Microwave Systems är en funktion som är mycket viktig för 
verksamheten. Fungerar inte planeringen blir det bland annat svårt att hålla leveranstider till 
kunder, produktionen arbetar inte på rätt order i rätt tid och det blir svårare för kundor-
derprojekten och linjeorganisationen att utbyta information. Att vara materialplanerare på 
SMW innebär att man ska göra det möjligt att producera de produkter kunden beställt. Det 
är en roll som hanterar mängder av information, man är både mottagare och skapare av in-
formation samt sprider information vidare till och från flera olika avdelningar i företaget. 
Tempot kan emellanåt vara högt och yrket tar lång tid att lära sig då mycket av arbetet 
handlar om att ta beslut som bygger på tidigare erfarenheter av liknande situationer.  
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I dagsläget är trycket hårt på produktionen på SMW, det är många stora kundorderprojekt 
igång samtidigt och fler väntar på att starta. De senaste årens ökade orderingång har gjort 
att företaget blivit tvungen att öka kapaciteten på många områden. Arbetssätt som fungerat 
tidigare började bli allt mer besvärliga att hantera eftersom man inte anpassade dem i sam-
ma takt som man tog in ny personal och ökade produktionstakten. Vissa materialleverantö-
rer har mer problem än vanligt när det gäller att hålla utsatta tider och leverera den kvalitet 
som efterfrågas av SMW. Detta leder till förseningar och brister på tillverkningsorder i pro-
duktionen vilket i sin tur gör att man tvingas till omplanering och ändringar på kort tid för 
att rädda situationen.  

På flera håll i verksamheten pågår arbete med att lösa de problem som uppkommit av olika 
anledningar. Det gäller även materialplaneringsfunktionen där en kartläggning och analys av 
olika frågor äger rum. Materialplaneringen är idag uppdelad på tre nivåer, projekt-, produkt- 
och produktionsplanering, som alla hanterar olika detaljnivåer och tidsperspektiv av materi-
alplaneringen. De samarbetar mellan nivåerna och med andra medarbetare i organisationen 
för att få fram material och för att produkterna ska bli klara i tid. I och med det ökade 
trycket på produktion och att man hela tiden strävar efter att korta ledtiderna så mycket 
som möjligt blir informationsflödena kring materialplaneringen om möjligt ännu viktigare 
för att allt ska fungera.  

Idag existerar brister i dessa flöden. Planerarna får ofta lösa hastigt uppkomna problem och 
ta snabba beslut som löser situationen för stunden. Många speciallösningar har lett till att 
man inte följer förutbestämda arbetsrutiner på samma sätt eller att man går runt rutinerna 
eftersom man inte kan lita på informationen eller vet att man kan göra det bättre själv. Mitt 
i det ibland ostrukturerade informationsflödet sitter produktplanerarna som är mellannivån 
i materialplaneringsprocessen. De är beroende av flera andra funktioner i sitt dagliga arbete 
och ska parera leverantörernas ledtider på inköpt material med produktionens tillverk-
ningskapacitet för att få fram ordern i tid för kundorderprojekten.    

1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att föreslå processförbättringar för materialplaneringsprocessen. 
För att uppnå detta kommer informationsflödet i produktplanerarnas arbetsprocess att 
kartläggas och analyseras.Vi ska med hjälp av kartläggningen föreslå förbättringar vilket på 
sikt kan minska störningar i det dagliga arbetet i materialplaneringen. 

1.4 Frågeställningar 

Det första steget är att kartlägga den produktplanerarnas nuvarande arbetsprocessen. Ut-
ifrån denna nulägesbeskrivning ska sedan en analys göras för att skapa en helhetsbild för 
processen samt för att hitta områden potentiella förbättringsmöjligheter.  

Våra frågeställningar är: 

 Vilka informationsflöden finns i produktplanerarnas arbetsprocess? 

 Vilka brister finns i det nuvarande informationsflödet? 

 Vilka orsaker finns till problemen? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka en delprocess i materialplaneringsprocessen. Från 
början var vår avsikt att även undersöka avdelningar innan materialplaneringen för att för-
stå hela processkedjan, men vi fick avgränsa oss till endast materialplaneringen.  
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Uppsatsen kommer inte att i detalj beskriva hur olika förbättringsförslag ska implementeras 
i verksamheten och det kommer inte heller göras några ekonomiska analyser på eventuella 
förbättringar. 

1.6 Målgrupp 

Främst var det SMW vilket skulle ha nytta av denna uppsats då för att få ett bra underlag 
från en oberoende källa vad som kan förbättras inom organisationen. Efter hand har vi in-
sett att vår uppsats även kan vara till hjälp för liknande företag där organisationer eller före-
tag behöver förändra sina processer för att möta dagens kunder och förväntningar. 

1.7 Disposition 

I denna del beskrivs uppsatsens struktur för att ge läsaren en enkel överblick fö de olika de-
larna i rapporten.  

Kapitel 1 - Inledning  

En inledande bakgrund till uppsatsens problemområde presenteras, därefter faställs även 
syftet, avgränsningar och potentiell målgrupp. 

Kaptitel 2 - Teori 

I teorin presenteras rapportens aktuella ämnesområden. Ämnesområdena till denna uppsats 
är information, kommunikation, processer och processorientering samt organisationsteori. 
De är alla grundstenar inom många företag, vilket gör dem givna i den teoretiska referens-
ramen. 

Kapitel 3 -  Metod 

Detta kapitel beskriver olika vetenskapliga begrepp och forskningsmetoder, därefter skild-
ras vilken metod författarna har använt för att samla in information. Avslutningsvis grans-
kas källor samt den valda metoden.  

Kapitel 4 - Empiri 

Kapitlet empiri är en sammanställning av de intervjuer vi gjort med produktplanerarna själ-
va samt personer som regelbundet har kontakt med dem. Empirin börjar med att beskriva 
fallföretaget för att ge läsaren en bild om hur det organisationen fungerar.  

Kapitel 5 - Analys 

I det femte delen av uppsatsen inleds kapitlet med att beskriva vald analysmodell för att 
enkelt förklara författarnas tankesätt. Därefter jämförs empiri gentemot akademins teori för 
att hitta likheter och skillnader, samt för att styrka författarnas egna tankar och teorier ut-
ifrån insamlad teori eller empiri.  

Kapitel 6 - Förslag till åtgärder 

Här ger författarna till rapporten förslag på åtgärder vilket de anser att fallföretaget bör 
genomföra. 

Kapitel 7 - Slutsatser 

Detta kapitel sammanställer viktiga punkter vilket har framkommit ur analysen samt besva-
rar uppsatsens frågeställningar på ett överskådligt och tydligt sätt. Oftast då i punktform.  
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Kapitel 8 - Reflektioner 

Det avslutande kapitlet består av våra personliga tankar och kommentarer till uppsatsen 
och ämnesområdet.  
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2 Teori 

Vi har valt att belysa ett flertal olika kunskapsområden för vår rapport då vi anser att det 
behövs för att framhäva flera olika perspektiv och faktorer som kan påverka arbetet i en 
process. Teorin i det här avsnittet ligger till grund för den problembild och de förbättrings-
områden som vi senare ska undersöka och diskutera i analyskapitlet.  

De områden vi har valt att beröra är information, kommunikation, processer och organisa-
tionsterori. I kapitlet om information diskuteras hur information kan användas på ett bättre 
sätt inom olika processer och organisationer samt fördelarna att arbeta med effektiv infor-
mationsspridning. För att ha möjligheten att sprida informationen i organisationen är de 
viktigt med bra kommunikation, därför har vi med ett kapitel om just kommunikationens 
betydelse för fungerande internkommunikation samt vad som kännetecknar ett bra kom-
munikationsflöde. Både information och kommunikation ingår som byggstenar i processer, 
därför har vi också valt att skriva om processer. Kapitlet om processer berör bland annat 
vad som kännetecknar en processorienterad verksamhet, vad en process består av, vilka 
roller som finns i en processorganisation samt processutveckling.  

Vi vill även med hjälp av teorier kring organisationskultur- och struktur ta reda på om det 
finns faktorer där som kan påverka hur bra processer och arbetssätt fungerar, och om det i 
så fall finns möjlighet till förbättringar som påverkar processens resultat.  

2.1 Informationsflöde 

Rayport och Sviokla (1995) delar in organisationens flöden i två områden, fysiska och vir-
tuella. De fysiska är de flöden som vi kan se eller röra. Den virtuella delen består av infor-
mation, flöden vi inte ser eller kanske ens uppfattar men som hela tiden finns där. Det är på 
dessa två områden företag idag utför en daglig kamp för att ligga först i utvecklingen och 
därmed vinna kunder. I sin artikel Exploiting the Virtual Value Chain, beskriver Rayport och 
Sviokla (1995) betydelsen av att förstå och utvinna värdet ur båda flödena. Men det är även 
viktigt för företag att förstå att det är två olika flöden som bör behandlas olika även om de 
har ett starkt samband. 

Chibba och Hörte (2003) anser att information i ett informationsflöde kan delas in två ka-
tegorier, direkt eller indirekt. Den direkta är den informationen som följer det fysiska pro-
dukterna, till exempel information om order, leveranstid samt vilken kvantitet är beställt. 
Indirekt information handlar bland annat om att ta vara på den sorts information vilket kan 
hjälpa företag att försöka förstå hur deras kunder tänker samt hur deras kundbehov kan se 
ut i framtiden. Denna information kan även användas till att hitta nya marknader och möj-
ligheter för att slutligen skapa mervärde för konsumenten (Chibba & Hörte, 2003).  

Rayport och Sviokla (1995) hävdar att det är viktigt att fokusera på att hantera information 
inom organisationer på ett bra sätt för att lyckas med att skapa mervärde för sina kunder. 
Att kunna erbjuda mervärdestjänster med hjälp av informationen är inte längre något kun-
der tar som en bonus utan något de i princip förväntar sig.  

Andra fördelar med att ha effektiva informationsflöden är enligt Chibba och Hörte (2003) 
att informationskvaliteten höjs, kostnader sänks och det kan bli en enklare hantering. Med 
ett fungerande informationsflöde kan man exempelvis arbeta med mindre marginaler i 
lagerhållningen och det kan bli lättare att ta tillvara på information om kundernas önskemål 
och marknadens efterfrågan. Chibba och Hörte (2003) påpekar även risken med att använ-
darna litar för mycket på informationsflödet, utan att kritiskt granska informationen och på 
så sätt acceptera felaktig information.  
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Ett icke fungerande informationsflöde behöver inte bero på att användaren inte får tillräck-
ligt med information utan kan även bero på för mycket. I ett överbelastat informationsflö-
de blir det svårt för användaren att urskilja vilken information som är relevant och vad som 
är viktigt, vilket i sin tur försvårar beslutsfattandet. Informationen ska vara rätt och använ-
daren ska kunna komma åt den i rätt tid (Chibba & Hörte, 2003).  

Precis som Chibba och Hörte (2003) anser Talalayevsky och Lewis (2004) att alltför mycket 
fokus har i dagsläget lagts på att kartlägga och effektivisera de fysiska produktionsflödena. 
Självklart är det bra att ha effektiva fysiska flöden, men informationsflödet behöver upp-
märksammas på ett annat sätt, och då är angreppssättet som förbättrar det fysiska möjligt-
vis inte det mest optimala.  

Att för mycket fokus hamnar vid att försöka förbättra de fysiska flödena nämner även 
Goldratt (1993) i sin roman ”En process av ständig förbättring”. Han beskriver då ett exempel 
när dyra industrirobotar har köpts in, för att enligt ledningen, tjäna in mycket pengar på 
snabbare produktion. Enligt ledningen kan företaget öka sin produktivitet tack vare de nya 
moderna robotarna. 

” Och Jonah undrar om de verkligen har förbättrat produktiviteten på fabriken. Visst, svarar jag. Vi 
hade en – vad var det nu? – trettiosexprocentig förbättring på ett ställe.” (Goldratt, 1993, s.71)   

Goldratt (1993) samt Rayport och Sviokla (1995) resonerar att det är enormt viktigt att 
information inom organisationer kan lagras och distribueras på ett bra sätt, annars kommer 
företagen att förlora enormt mycket.    

Chibba och Hörte (2003) anser att större fokus bör läggas på att förbättra de interna och 
externa informationskanalerna, det vill säga fokusera på både kunder och leverantörer samt 
internt i organisationen. Även Jonsson och Mattsson (2005) påpekar att det kan finnas för-
delar med att uppmärksamma informationsflödet eftersom det är billigare att flytta på in-
formation än material. Ju färre steg informationen måste ta sig igenom desto mindre risk att 
det uppstår förvrängning (Bellander, 2003). 

2.1.1 Informationsflödens betydelse i flödeskedjan 

Det går att återfinna en mängd definitioner på begreppet supply chain eller flödeskedja. 
Ayers (2001) väljer att beskriva det som en kedja av processer, exempelvis materialförsörj-
ning, transport och försäljning, som är sammanlänkade från första leverantören till den sis-
ta kunden. Supply chain management innebär att utforma, vårda och driva de processer 
som ingår i företagets flödeskedja (Jonsson & Mattsson, 2005). Begreppet har som syfte att 
framhålla betydelsen av att integrera det egna företagets flöden med försörjningskedjans 
övriga företag. Istället för att bara optimera sin egen verksamhet ska förbättringsarbete för 
effektivare flöden sträcka sig från underleverantörer till slutkunder. Det leder till mer ut-
vecklade samarbeten mellan parterna och en ökad kundfokus hos leverantörerna, och där 
informationsflöden och materialflöden är beroende av varandra (Jonsson & Mattsson, 
2005). 

Hur många olika sorters flöden en flödeskedja kan bestå av skiljer sig lite mellan olika 
författare. Exempelvis anser Sing, (1996), Christopher (1998), Mason-Jones och Towhill 
(1998) att det behövs två olika sorters flöden, information samt det fysiska flödet, för att 
möta kundens förväntningar.  Paulsson och Nilsson (2000) poängterar att en supply chain 
består utav tre olika flöden: information, fysiskt samt monetärt.  
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Enligt Chibba och Hörte (2003) är informationsflödets huvudsakliga uppgift att samordna 
samt skapa förutsättningar för ett fungerande fysiskt flöde. Det monetära flödet består av 
att företagen skall få betalt för de högkvalitativa produkter de förser kunderna med. 
Paulsson och Nilsson (2000) hävdar att det fysiska flödet samt tillhörande information är 
starkt sammankopplade. 

Är informationen då ofullständig, försenad eller uteblir helt kan konsekvensen bli att till 
exempel producerande företag tvingas köpa på sig stora lager med material, då de inte vet 
åtgång på kommande produkter. I ett sådant fall väljer företag att lagra råmaterial istället 
för att chansa, för att inte bli förlora möjligheten att sälja produkter med just det materialet. 
Däremot kan det också inträffa att det råmaterial som lagerförts inte blir sålt i form av pro-
dukter, resulterar i stigande lagerhållsningskostnader. Är informationen korrekt i rätt tid-
punkt kan många felaktigheter korrigeras samt nya möjligheter till effektiviseringar kan bli 
verklighet (Chibba & Hörte, 2003).  

Att företag är starkt beroende av flödeskedjotr är inget nytt. Jonsson och Mattsson (2005) 
nämnde tidigare hur viktigt det är för företag att samordna och integrera flödeskedjor mel-
lan avdelningar och externa företag, för att skapa goda kontakter och främja sammarbets-
viljan. Goldratt (1993) nämner även detta då huvudpersonen (Mr Rogo) i hans bok ska på 
hajk med sin son och andra barn. Ett av problemen de stöter på är att gruppen ska gemen-
samt vandra genom skogen under tidspress, för att senare slå läger nära ett köpcentrum in-
nan det blir mörkt. Att få alla barnen att gå i samlad trupp i relativ hög takt är ingen enkel 
uppgift, men under resans gång lär sig Mr Rogo hur han ska med enkel produktionsteknik 
få truppen att nå fram innan mörkret faller. Nedan är en konversation mellan far och son 
när de kommit fram och börjat resa tält: 

” – Pappa, jag var riktigt stolt över dig idag. 

   – Var du? Varför det? 

   – För att du kom på att Herbie skulle gå längst fram och det. Så att vi kunde hålla ihop och ändå hål-
la fart. Vi hade varit kvar därute om inte du kommit på hur man skulle göra, säger han. Och ingen av de 
andra killarnas föräldrar tog ansvar för oss. Bara du. 

   – Tack, säger jag. Jag lärde mig faktiskt en massa saker idag.  

   – Gjorde du? 

   – Ja, sådant som jag kan ha nytta av på fabriken, svarar jag”  

       (Goldratt, 1993, s. 122) 

2.1.2 Informationslogistik 

Genomtänkt och effektiv hantering av informationsflöden kan ge vinster på olika sätt i ett 
företag. Information är en ekonomiskt avgörande produktionsfaktor, menar Sandkuhl, 
Smirnov, Alexander, Weber (2005), och med hjälp av informationslogistik kan effektiva 
flöden skapas av rätt och korrekt information.  

”-För produktiviteten är det först och främst oerhört viktigt med behovsstyrd information. Därefter behöver 
vi välja och strukturera innehållet för att i det tredje steget distribuera genom effektivast möjliga kanaler. 
Detta låter kanske självklart, men så är det långt ifrån alltid. Och det finns utmärkta modeller för att 
verkligen värdera vinster av effektivare informationsflöden” 

 (Sandkuhl et al, 2005, s. 8) 



 

 
8 

 
På Centrum för Informationslogistiks hemsida finns informationslogistik förklarat på flera 
sätt. I ämnesområdet kombineras tekniskt kunnande med ett bredare synsätt, att man ge-
nom ett kritiskt och totalekonomisktperspektiv analyserar och utvecklar informationshan-
teringen. Man menar även att informationsflöden ligger till grund för de flesta affärsproces-
ser och är då en avgörande faktor för hur effektiva och framgångsrika de slutgiltiga proces-
serna blir (Centrum för Informationslogistik, 2008).  

Kurt Sankuhl bedriver forskning på ämnesområdet informationslogistik på Tekniska hög-
skolan i Jönköping. På hemsidan för forskningsområdet skriver Sandkuhl om nyligen gjor-
da undersökningar som visar att 39 procent av alla affärstjänstemän tillbringar mer än två 
timmar dagligen för sökning av rätt information eller att medeltjänstemannen tillbringar 49 
minuter dagligen enbart för att administrera e-post. Fortsättningsvis menar man att en för-
bättrad informationsförsörning inte bara ska bidra till att minimera icke-värdeskapande ak-
tiviteter, utan också ge utrymme för förändringsarbete. (Jönköpings tekniska högskola, 
2008).  

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med en kort, enkel innebörd av informa-
tionslogistik som begrepp. Den bygger på dels logistikens grunder som numera kan definie-
ras som förmågan att ha rätt material på rätt plats, till rätt kund i rätt tid, till rätt kvantitet, 
kvalitet och kostnad (Jonsson & Mattsson, 2005). Men Centrum för informationslgistik 
(2008) lägger här även till en åttonde punkt – rätt information.  

2.1.3 MRP 

I dagsläget existerar det två olika typer av MRP-system. Den ena defineras Material Require-
ment Planning och fokuserar på materialåtgång. Den andra typen av  MRP, MRP II-system, 
defineras som en metod för att planera ett producerande företags resurser (Material Resource 
Planning). MRP II är en upgradering av det tidigare systemet för att även inkludera större 
delar av organisationens delsystem under ett  system. Systemet ska bland annat kunna göra 
matematiska beräkningar för att exempelvis göra inköp om lagersaldot underskrider en viss 
nivå, samt att kunna ge svar på vanliga frågor om hur produktion eller status på företagets 
operativa del (Forbide, 1990). MRP II består utav olika sorts moduler eller program för att 
med hjälp av effektiva kopplingar kunna ta till vara och samla information inom företaget. 
Detta illustreras även i figur 1 nedan.   

Tanken med MRP II system är att förenkla informationsförsörjning samt informationslag-
ring för organisationer. Nedan finns en lista på hur dessa system kan stödja en organisation: 

 Integrerar informationsflödena från produktion i organisationen samt gör dem till-

gängliga för hela företaget (Davenport, 1998). 

 Integrerar företagets olika primära aktiviteter, processer och arbetsflöden med se-

kundära (Davenport, 1998). 

 Agerar informationslager åt företaget. Genom att agera lager på en plats kan infor-

mationen standardiseras vilket kan förbättra kommunkationen inom organisationen 

(Scheer, 1998).  

 Gör en plan för hur företaget skall göra affärer, vilket grundar sig i en modell fram-

tagen för deras typ av område (Kumar & Hillegersberg, 2000). 

 Reducerar antalet informationssystem inom företaget samt byter ut gamla (Joseph 

& Swansson, 1998; Markus & Tanis, 2000). 
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 Levererar användbar funktionalitet vilket ökar företagens effektivitet (Turbide, 

1990). 

 

Figur 1 Exempel på moduler i ett MRP II system, (egen källa) 

2.2 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig del av vår vardag. Inom en organisation där människor ska ar-
beta tillsammans är effektiv kommunikationen avgörande. Vid all kommunikation bör man 
som sändare tänka på vem budskapet är riktat till, hur det framförs, i vilken kvalitet det når 
mottagaren och vid vilken tid budskapet ska komma fram för att inte förlora betydelse 
(Dimbleby & Burton, 1999). Det finns olika modeller som beskriver olika sorters kommu-
nikation. Dimbleby och Burton (1999) beskriver bland annat en grundläggande linjär 
kommunikationsmodell som går ut på att ett budskap kodas och avkodas när det går från 
person A till person B. Budskapet kan förmedlas på olika sätt och koden man använder är 
varierande, exempelvis verbalt eller icke verbalt.     

 

 

Modellen ovan bygger inte på en dubbelriktad kommunikation, som i vardagen är den mest 
förekommande. För att beskriva den processen finns den så kallade utbytesmodellen som 
är iterativ där Person B nu avkodar budskapet, tolkar det, kodar ett nytt budskap som 
meddelas Person A och utbytet fortsätter. Här påpekar dock Dimbleby och Burton (1999) 
att budskap inte bara handlar om vad som sägs, utan även hur det sägs och vilka kommuni-
kationskanaler som används. Människors förmåga att kommunicera och ta emot budskap 
påverkas av tidigare erfarenheter, vår kunskap, attityder och kulturella bakgrund. Kommu-
nikationsprocessen är alltså inte riktigt så enkel i praktiken som den kan verka i teorin.  

De finns flera olika kommunikationskanaler för att förmedla ett budskap. Eriksson (2005) 
presenterar tre olika metoder eller kanaler, skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektro-
niska kanaler.  

Den muntliga kommunikationen tillåter dubbelriktad kommunikation och feedback som 
minskar risken för missförstånd. Den ger alla chansen att komma till tals och ställa frågor 
och ge förtydliganden. I skrivna meddelande, är det svårt att få direkt feedback och ger 
mottagaren endast möjlighet att tolka det skrivna. Men mottagaren kan välja att ta del av in-

Kodare Budskap Källa Avkodare Destination 

Person A talar ”-Jag gillar dig.” hör Person B 

Figur 2 Linjär kommunikationsmodell (Dimbleby & Burton, 1999). 
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formationen eller inte och han eller hon kan gå tillbaka till texten och läsa igen. Elektronis-
ka kanaler kan vara intranät, e-post, telefonkonferenser, databaser eller telefax. Flera av 
dem är snabba och når mottagaren direkt men det krävs utrustning och kunskap för att an-
vända dem. 

Risken för missförstånd är som störst när kommunikationen sker via en förmedlare som 
själv tolkat budskapet från en källa för att sedan förmedla informationen vidare.  

2.2.1 Varför är intern kommunikation viktigt? 

Genom intern kommunikation får medarbetare i en organisation en överblick och en hel-
hetssyn som är viktig för att kunna agera på rätt sätt (Eriksson, 2005). Enligt Eriksson 
(2005) kräver medarbetare idag mer fakta kring det dagliga arbetet än de gjort tidigare, vil-
ket höjer kraven på kommunikation inom organisationen. Det ligger även i ledningens in-
tresse att kunna förmedla företagets mål och visioner på ett bra sätt för att få alla att dra åt 
samma håll.  

Med möjligheten att få rätt information i rätt tid och få bra beslutsunderlag ökar medarbe-
tarnas möjlighet att ta riktiga beslut. Internkommunikationen kan även skapa en starkare vi-
känsla. Eriksson (2005) menar att medarbetare som har en helhetssyn, kännedom om mål 
och strategi samt har tillgång till riktig information får en ökad motivation.  

Det är också viktigt att underlätta samarbete mellan avdelningar och medarbetare. Att det 
finns kanaler där medarbetarna kan kommunicera med varandra mellan olika delar i organi-
sationen gör informationsspridningen effektivare. En väl fungerande intern kommunika-
tion kan även minska ryktesspridningen och öka förståelsen för förändringar bland medar-
betarna (Eriksson, 2005).  

Goldratt (1993) skildrar även betydelsen av bra kommunikation inom organisationer, för 
att kunna skapa bra förhållanden mellan avdelningar, så som ledning och operativa kärnan. 
Eriksson (2005) och Goldratt (1993) nämner även vikten av ett fungerande vertikalt kom-
munikationssystem i företagen. I nuläget finns många olika sätt eller system för att kom-
municera information inom avdelningar eller mellan chefer. Däremot är det inte lika vanligt 
med bra kommunikationskanaler mellan ledning och ”golvet”, dv.s. vertikal integration. 
Goldratt (1993) tar upp några exempel i sin bok, där personal från den operativa sidan av 
företaget lämnar förslag på hur de tror att verksamheten kan bli bättre.  

2.3 Processer och processorientering 

För att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft på marknaden behöver företagets 
processer ständigt förbättras. De flöden av material från leverantörer, genom produktionen 
och ut till kunder som det är fråga om i ett tillverkande företag initieras alltid direkt eller in-
direkt av en kundorderprocess, en tillverkningsprocess eller en planeringsprocess. Kring 
dessa materiella eller fysiska flöden finns även monetära- och informationsflöden (Mattson 
& Jonsson, 2003, Paulsson & Nilsson, 2000). I detta avsnitt förklarar vi grunderna i pro-
cessorientering och processteori. 

2.3.1 Funktionstänkande och processtänkande 

Att fokusera på organisatoriska enheter inom företaget tyder på ett funktionsorienterat tän-
kande inom företaget. Organisationen som en samling funktioner eller avdelningar och den 
traditionella organisationskartan kan ses som en symbol för funktionstänkandet. 
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Problem uppstår när man ser de olika delarna i organisationen som isolerade avdelningar 
och det uppstår ”murar” runt funktionerna. Personalen ser till första hand bara till sitt eget 
arbete och har dålig inblick i resten av verksamheten och horisontella värdeskapandet. Det 
kan finnas revirtänkande och förändringarna som genomförs handlar ofta om att rita om 
organisationskartan (Rentzhog, 1998). 

Ett alternativ till det funktionsorienterade synsättet är processorientering, där man istället 
inriktar sig på att förändra sättet man utför arbetet på, det vill säga en förändring av verk-
samhetsprocesser. Hammer och Champy (1993) påpekar vikten av att göra om arbetssätten 
genom att förklara att det vore som att ”asfaltera kostigar” om man exempelvis automatise-
rar befintliga rutiner. Man bevarar bara ett ineffektivt arbetssätt och gör det ännu svårare 
att förändra i framtiden.  

Processorientering utgår från helhetsbilden av verksamheten och fokuserar på de tvärfunk-
tionella flödena istället för på funktioner. Processen är till för att skapa värde för kunden 
och innebär en horisontell syn på företaget (Goldkuhl, 2000). 

 

Rentzhog (1998) har kunnat urskilja tre olika huvudgrupper av tillvägagångssätt för pro-
cessorientering som alla delar grundtanken att fokusera på processer. Det som skiljer dem 
åt är syftet och inriktningen.  

Det första, att skapa en processorienterad ledningsstruktur, avser att få ledningen mer processori-
enterad i sitt arbete att leda organisationen. Den leder till ett ”uppifrån-och-ner”-
angreppssätt och lägger stor vikt vid att definiera huvudprocesserna samt att bygga en bra 
infrastruktur för att kunna leda dessa.  

Den andra typen, att förbättra enskilda processernas förmåga, är begränsad till engångsprojekt för 
att förbättra eller göra om svaga processer. Detta angreppssätt kan uppmärksamma pro-
blem som går att härleda till suboptimering, fragmentering och onödigt komplicerade flö-
den som kan uppstå i tvärfunktionella processer.  

Figur 3 Funktionell organisationssyn, hierarkisk ansvarsfördelning (Goldkuhl, 2000). 

Figur 4 Processorientering som betoning av arbetsprocessen, flödet och kun-
der(Goldkuhl, 2000). 
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Det tredje sättet är att få människor processorienterade i sitt dagliga arbete och har som syfte att få 
processynsättet att bli ett naturligt förhållningssätt för medarbetarna på operativ nivå.  

Rentzhog (1998) menar att inget utav de här angreppssätten är på egen hand tillräckliga vid 
införandet av processorientering, utan fungerar bäst om de ses som första steg eller som 
delar i en större helhet vid implementeringsarbetet. 

2.3.2 Processdefinitioner 

Det återfinns många varianter av definitioner på processbegreppet. Davenport (1993) ut-
trycker sig på följande sätt:”In definitional terms, a process is simply a structured, measured set of ac-
tivities designed to produce a specified output for a particular customer or market”. Rentzhog (1998) de-
finierar en process som “en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 
kund”.   

Goldkuhl (2000) använder en sammanfattande punktlista för att definiera vad en process 
är: 

 Serie av aktiviteter 

 Repetitiva delprocesser 

 Kundfokus 

 Flödesorientering 

 Förädling, stegvist värdeskapande 
 

2.3.3 Processens komponenter 

Ljungberg och Larsson (2001) har på ett enkelt sätt beskrivit processens komponenter: 

Objekt in – startar processen, kan vara resultatet från en tidigare process eller delprocess. 
Kan ses som ett behov som ska tillgodoses.  

Aktivitet – de handlingar som förädlar och förändrar objekt in med hjälp av tillsatta resurser 
och information. Flera aktiviteter kan vara sammanlänkade i samma process.  

Resurser – används i aktiviteterna för att omvandla objekt in till objekt ut, exempelvis perso-
ner, utrustning och anläggningar. Kan användas vid flera olika aktiviteter samtidigt.  

Information – kan vara av styrande och stödjande karaktär. Informationen kan vara en länk 
till en annan process samt underlättar och påverkar resultatet.  

Objekt ut – resultatet av en del- eller övergripande process. Objekt ut är det direkt registrer-
bara resultatet av processen, som kan bedömas av kunden om det motsvarar behovet eller 
inte. 
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2.3.4 Processledning 

Enligt Rentzhog (1998) innebär processledning kontinuerlig ledning och förbättring av 
processer. Bergman och Klefsjö (2007) menar att vikten av ledning och att ständigt förbätt-
ra organisationens processer har skapat arbetssättet processledning. Båda dessa referenser 
hänvisar till Harringtons fem-fas-modell för processledning för att beskriva hur arbetet går 
till.  

Den innefattar stegen:  

 Organisera för förbättring 

 Förstå processen 

 Strömlinjeforma 

 Mätetal och styrning 

 Ständiga förbättringar 
(Harrington, 1991; Rentzhog, 1998;  Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.3.5 Processorganisationens roller  

Goldkuhl (2000) uppmärksammar den förändring av fokus från hierarkisk styrning till till-
fredställelse av kunder som processorienteringen kan innebära. Han ifrågasätter om man 
verkligen lyckas integrera ledningsaspekter inom processorientering och om processorien-
teringen innebär att man helt går ifrån funktionstänkandets vertikala struktur till pro-
cesstänkandets horisontella. Kan det helt enkelt finnas en risk för att på samma sätt som 
funktionalismen betonar de interna aktörerna på kundernas bekostnad, kan lägga så stor 
betoning på kunderna att ledningen och behov av hierarkiska styrningen helt förbises?  

Det är här processorganisationens roller får en viktig betydelse för att skapa balans i ledar-
skapet. Rollerna inom processledning återfinns under lite olika benämningar, men med i 
princip samma betydelse. Hos Bergman och Klefsjö (2007) nämns tre roller: 

 Processägare 

 Processledare 

 Kompetensförsörjare 
 

Ljungberg och Larsson (2001) namnger även Medarbetare, Teamledare istället för Processledare, 
samt att de använder titeln Resursägare istället för Kompetensförsörjare  

Objekt in 

Information 

Aktivitet 

Resurs 

Objekt ut 

Figur 5 Processens komponenter (Lungerb& Larsson, 2001). 
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Att införa en processägare kan innebära att man inför ännu en ledningsdimension i verk-
samheten och ökar komplexiteten genom en så kallad matrisorganisation. Processägaren 
ska fatta strategiska beslut, har ansvar för alla resurser i processen och har i uppgift att di-
mensionera och anpassa processen utifrån de förutsättningar och behov som finns (Berg-
man & Klefsjö, 2007). Enligt Rentzhog (1998) bör processägaren har befogenheter att 
genomföra förändringar i processens alla delar för att uppnå balans mellan ansvar och be-
fogenheter. Funktioner som Personal, Inköp och Marknad ses alla som stödfunktioner till 
processägaren och är viktiga leverantörer av interna tjänster. Detta kan leda till att det upp-
står konflikter med olika funktionschefer i en organisation, då processerna ofta löper över 
avdelningsgränser, något som måste uppmärksammas (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Processledaren är enligt Bergman och Klefsjö (2007) den operativa samordnaren. Personen 
ska ta de snabba besluten om det behövs omprioritering eller resursförstärkningar. Process-
ledaren är även ledare för processens förbättringsteam. I större processer, som kan behöva 
brytas ner till delprocesser kan det finnas flera processledare. Ljungberg & Larsson (2001) 
framhåller att den roll de kallar teamledare har, utöver likheter med ovanstående ansvar, 
även ansvar för att kompetensutvecklingen sker både individuellt och kollektivt samt att 
teamledaren efterhand ska hantera de problem som teamen kan genomgå under utveck-
lingens gång.  

Kompetensförsörjaren eller Resursägaren kan även ses som en coach, som förser proces-
serna med personal som har rätt kunskap och anpassar bemanningen utifrån efterfrågan 
och kompetens (Bergman & Klefsjö, 2007; Ljungberg & Larsson, 2001). 

Medarbetarens arbetssätt förändras i takt med att organisationen utvecklas mot en högre 
grad av prodcessorientering. Gränsen mellan kompetens och ansvarsområden suddas ut 
och sammansättningen av uppgifter och fokus blir annorlunda. Medarbetarna kommer i 
större utsträckning arbeta i team och samarbeta med personer med annan bakgrund och 
skilda uppfattningar. Positiva effekter kan bli att det skapas mer kreativa och stimulerande 
arbetsuppgifter som kräver mer anpassning och flexibilitet för att lösa problemställningar 
(Ljungberg & Larsson, 2001). 

2.3.6 Processutveckling 

Det är processerna i en verksamhet som skapat värde för kunden och andra intressenter 
och måste därför vara tillförlitliga, tidseffektiva och kvalitetsorienterade (Ljungberg & Lars-
son, 2001). För att kunna förbättra en process måste man beskriva den och sätta in den i 
sitt sammanhang för att få fram vilka behov och krav som finns från omgivningen. Kun-
skapen om processen ska hämtas från de faktiska förhållandena i verkligheten för att kunna 
fatta rätt beslut och den behöver uppdateras regelbundet för att kunna anpassas till föränd-
ringar i omgivningen (Bellander, 2007).  

Att ha processerna kartlagda är alltså en förutsättning för att kunna förbättra dem, utan kar-
ta blir organisationen ovetande om sin verksamhet vilket då skapar ett hinder för en struk-
turerad utveckling av processen i sig (Ljungberg & Larsson, 2001). Bellander (2007) skriver 
i sin bok Vinnande flöden att ett ostrukturerat förbättringsarbete lätt kan bli mer likt ständiga 
brandkårsutryckningar, där man ägnar sig åt att fixa fel och åtgärda problem tillfälligt, för 
att verksamheten ska klara sig för stunden. Mängden påbörjade åtgärder växer och mäng-
den avklarade åtgärder minskar. Situationen kan liknas vid ett korthus av små förbättringar 
snarare än genomtänka processer, även om de är dokumenterade i rutiner och andra delar 
av moderna ledningsfilosofier tillämpas med fördelat ansvar, delaktighet kring mål och vi-
sioner. Det är hållbarheten i länkarna som räknas (Bellander, 2007).  
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Det betyder att man bör ha en modell att följa och planera processutvecklingen. Vi har inte 
för avsikt att räkna upp alla olika metoder för processanalys som förekommer, utan vill här 
bara ge  några exempel. Ska man implementera processer och ett processorienterat synsätt 
kan man enligt Lungberg och Larsson (2001) använda sig av följande steg:  

- Identifiera och kartlägga processer – Vilka är våra processer och hur ser de ut? Kartläggningen 
gör att arbetsgången synliggörs och sätter in aktiviteter och funktioner i ett större perspek-
tiv. Visualisaeringen ger inte automatiskt förbättringar utan ska bara ses som ett första steg 
mot förändring. 

- Analysera och omkonstruera – Hur bra fungerar processerna? Kan de utformas på ett bättre 
sätt? En handlingsplan kan vara till hjälp vid arbetet. Att fundera kring vilken nivå arbetet 
ska ligga på samt hur mycket resurser som finns tillgängliga är bra att veta innan man sätter 
igång. 

- Införa nya eller förändrade processer – Hur får vi de nya/omkonstruerade processerna att fun-
gera i praktiken? 

- Mätning av processerna – Blev det någon förbättring? Vad är nästa steg? 

- Ständiga förbättringar av processen  - Vad kan bli ännu bättre? Behöver processen anpassas till 
nya förväntningar och förutsättningar?  

Bergman och Klefsjö (2007) hänvisar bland annat till de olika stegen i processledning som 
kan användas som arbetssätt för processutveckling. Se ovan, avsnitt 2.3.4. Goldkuhl (1998) 
tar i sin tur även han upp flera strategier för processförbättring, däribland PDSA-cykeln, 
även kallat Demingshjulet. PDSA står för Plan, Do, Study, Act. Modellen bygger på itera-
tivt arbete och delar på ett enkelt sätt in förbättringsarbetet i olika faser (Bergman & Klef-
sjö, 2007).  

Allmänt sätt kan flödet analyseras i sin helhet, från ax till limpa, och på så sätt se svagheter 
och förbättringsmöjligheter med hjälp av en processkarta. För att göra en mer detaljerad 
analys av de ingående aktiviteterna i processen kan man exempelvis välja att utgå ifrån in-
put och output i processerna för att se luckor och flaskhalsar i flödet. För att finna bakom-
liggande orsaker och grunden till olika problemställningar kan man ta hjälp av orsaksanaly-
ser (Ljungberg & Larsson, 2001). 

2.3.7 Processorienteringens för- och nackdelar 

Många av de författare som skriver om processorientering är positiva och ser alla de förde-
lar som kommer med arbetssättet, medan svårigheter och de negativa effekterna inte tar 
lika stor plats. Och visst, de positiva effekterna är många och betydelsefulla. Exempelvis får 
personalen i företaget en helhetsbild och förståelse för hur deras arbete påverkar slutresul-
tatet, man får ett kundfokus och kan reducera gränserna mellan funktionerna i företaget 
genom ett mer horisontellt synsätt (Rentzhog, 1998, Goldkuhl, 2000, Lungerb & Larsson, 
2001, Bergman & Klefsjö, 2007. Genom att skapa processer och förbättra dem kontinuer-
ligt kan icke värdeskapande aktiviteter elimineras och arbetet effektiviseras (Davenport, 
1993).  

Goldkuhl (2000) menar i sin rapport att processorinteringen måste fortsätta utvecklas och 
förbättras, ”täppa till de vita fläckarna” som han uttrycker sig.  En fråga som kommer upp 
är bland annat om det saknas etablerade kriterier för hur man avgränsar processer. Enligt 
Goldkhul (2000) har studier visat att det finns stora skillnader i antalet avgränsade proces-
ser hos företag som anser sig arbeta med processorientering. Ett annat område som disku-



 

 
16 

teras av Goldkuhl (2000) är om vad som händer med företag som skalar bort icke-
värdeskapande aktiviteter, kan företaget förlora verksamhet som är viktig för lärandet och 
för att upprätthålla förnyelsen i verksamheten?  

skriver om hur ett företag kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att förstå och tillfred-
ställa kundens verkliga behov, och att det kan åstadkommas när alla i organisationen ser 
strävan efter att tillfredställa kundernas verkliga behov som sin yttersta uppgift. Goldratt 
(1993) nämner vid ett flertal tillfällen i sin bok vikten av att se företagets avdelningar och 
medarbetare som kunder och leverantörer. Genom att försöka använda detta anser Gold-
ratt (1993) och Goldkuhl (2000) att processorienterat synsätt har anammats inom organisa-
ioner. Processynsättet handlar bland annat om, enligt Ljungberg och Larsson (2001)att 
samla kunskap och förankra informationen bland medarbetarna, för att kunna skapa hel-
hetsbilder som ska hjälpa dem att nå uppsatta mål. Rentzhog (1998) menar att denna kund-
fokus kommer med ett processorienterat arbetssätt. Goldkuhl (2000) ifrågasätter kundfo-
kuseringen, och menar att man får se upp för obalans mellan kundkrav och företagets egna 
krav. Han menar även att kunden inte enbart har rollen som mottagare av processens resul-
tat utan kan ha flera funktioner, beställare, brukare och betalare av produkt och kan då vara 
involverad i processen vid olika tidpunkter för ge och ta emot information, samt materiella 
och monetära flöden (Goldkuhl, 2000). 

Utöver dessa faktorer nämner Ljungberg och Larsson (2001) att det vanligaste misstaget 
som företag och organisationen gör i arbetet med processer och processorientering är att 
man underskattar vad som krävs för att genomföra förändringar. De vill lyfta fram att för-
ståelse för och medvetenhet om svårigheterna är en förutsättning för att kunna hantera 
dem (Ljungberg & Larsson, 2001). 

2.4 Organisationsteori 

Organisationsteori handlar syftar på läran om organisationer. Det kan handla om att för-
ändra en organisationer, beskriva organisaioner eller förklara hur vissa organisationer fun-
gerar.  

2.4.1 Organisationskultur  

Begreppet organisationskultur blev populärt på 1980-talet då västvärlden ifrågasatte varför 
man hade förlorat stora marknadsandelar till japanska företag, att det inte bara kunde bero 
på energikostnader, skatter och japanernas lägre löner. Studier visade att kulturelement 
kunde främja eller försvåra medarbetarnas engagemang och motivation samt vara en viktig 
faktor bakom framgång. Sedan dess har det diskuterats vilka faktorer som kan förklara var-
för vissa organisationer lyckas bättre än andra, organisationskulturens betydelse är alltför 
viktig för att bara kunna avisas. Att organisationskulturen är kittet som håller samman or-
ganisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Begreppet definieras enligt Bang (1999) som den uppsättning gemensamma normer, värde-
ringar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden.  

En annan, mer omfattande, definition är att organisationskultur är ett mönster av grundläg-
gande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efter hand som 
den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – som har 
fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya med-
lemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem (Schein, 
2004).  
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Organisationskulturen består av grundläggande antaganden, värderingar och normer samt 
artefakter. Grundläggande antaganden kan enligt Schein (2004) tas fram med hjälp av ett 
antal frågor 

 hur förhållandet mellan organisation och omvärld uppfattas? 

 vilken syn man har på människans handlingar? 

 hur organisationen kommer fram till ”sanning”? 

 hur organisationen ser på tiden? 

 vilka antaganden man gör om den mänskliga naturen? 

 hur man ser på relationer samt? 

 hur man ser på konflikter? 
 
Utifrån dessa olika dimensioner kan man karaktärisera kulturen.  
 
Värderingarna finns på olika nivåer i samhället. Bang (1999) redogör för de universella som 
är gemensamma för alla människor och handlar om rätten att uttrycka sig, den kollektiva 
nivån där värderingarna är gemensamma för dem som tillhör samma grupp och innefattar 
bland annat språket och hur man uppför sig i grupp. Värderingarna på den individuella ni-
vån visar sig som varje människas personlighet. Enligt Bang (1999) har värderingar olika 
funktioner i en organisation. De är vägledande normer som avgör vad som är rätt och fel. 
Vid beslut, när man ska välja mellan olika alternativ och konfliktlösning kan man använda 
värderingar som hjälp. Värderingarna kan fungera motiverande och gör det lättare att upp-
rätthålla sin självaktning. De uttalade värderingarna inom ett företag som visar sig i mål-
sättningar och visioner ska vara inarbetade hos personalen och meningen är att de ska sätta 
sin prägel på det dagliga arbetet.  
 

Normer har stor betydelse för människors interaktion. Normer anger vad som är ett lämp-
ligt beteende för olika personer i olika sammanhang och situationer. Skillnaden mellan 
normer och värderingar är att värderingar är mer abstrakta ideal medan normer är bestäm-
da principer eller regler som människor förväntas följa (Bang, 1999). 

Den tredje delen i organisationskulturen är artefakter, eller organisationens kulturuttryck 
som Bang (1999) benämner det. Med det menas konkreta fysiska föremål, talesätt och bete-
enden som är ett uttryck för de andra delarna i organisationskulturen. De kan inte direkt 
avläsas som ”organisationens kultur”, utan måste först tolkas för att man ska se vilken spe-
cifik betydelse de har i den aktuella organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

2.4.2 Organisationsstruktur 

Genom historien har olika typer av organisationer varit framgångsrika på olika sätt beroen-
de på deras utformning och struktur. Jacobsen och Thorsvik (2002) förklarar begreppet or-
ganisationsstruktur som arbetsdelning, fördelning av auktoritet och styrsystem, samordning 
och kontroll av uppgifter i organisationen. De nämner även ett par frågor som kan ligga till 
grund för hur man utformar organisationen i ett företag: Hur ska uppgifterna fördelas? Hur 
ska uppgifterna samordnas? Samt hur ska befogenheten att fatta beslut fördelas i organisa-
tionen? Bolman och Deal (1997) och Goldratt (1993) menar att strukturen blir en slags rit-
ning eller plan för ett mönster av förväntningar och socialt utbyte mellan interna aktörer, 
såsom högre chefer, förmän och anställda, och mellan organisationen och externa aktörer, 
som kunder och klienter.  
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Bolman och Deal (1997) återger forskning som pekar på att typen av struktur är lika viktig 
som graden av struktur. Exempelvis kan en formell struktur leda till positiva effekter för 
moralen när den hjälper människor att fullgöra sina arbetsuppgifter. Men den kan ge nega-
tiva följder då den hindrar vårt arbete eller hjälper ledningen att kontrollera. Goldratt 
(1993) skildrar detta väl i sin bok, där han regelbundet visar på auktoritär makt hos ledning-
en samtidigt som mellancheferna försöker visa att de har egna tankar och idéer. Kampen 
mellan nivåerna visar sig sedan ge resultat, då cheferna blir tvunga att förlita sig på dem för 
att överleva en möjlig konkurs.  

Strukturer i en stabil omgivning är oftast hierarkiska och regelorienterade enligt Bolman & 
Deal (1997). Men den tekniska utvecklingen har gjort att utformningen av organisationer 
påverkats och att vi idag kan se en rad olika varianter och kombinationer av strukturer som 
betonar flexibilitet, delaktighet och kvalitet. Globalisering, konkurrens, teknologi, kundkrav 
och arbetskraftens påverkan gör att företag tvingas tänka om och omforma organisations-
strukturen (Bolman & Deal, 1997). 

Jacobsen och Thosvik (2002) menar att principerna för gruppering av arbetsuppgifter och 
indelning i organisationer handlar om ett val mellan en funktionsbaserad och en marknads-
baserad indelning. I den funktionsbaserade organisationen delas avdelningarna upp utifrån 
vilka uppgifter som ska utföras, exempelvis inköp, produktion och försäljning. I den mark-
nadsbaserade organiseras enheterna utifrån vilka som hör samman med en viss produkt el-
ler ett verksamhetsområde som kan vara avgränsat utifrån kundegenskaper eller geografi. 
Varje enhet innehåller alla nödvändiga funktioner. Dessa typer av indelningar har sina för-
delar och nackdelar. Till exempel minimerar det funktionella sättet dubbelarbete och kan 
utnyttja stordriftsfördelar. Men det finns risk för att det uppstår samordningsproblem mel-
lan avdelningar. Fördelarna med marknadsbaserad indelning är bland annat en större felxi-
bilitet mot marknaden och mer enhetligt pordukt- och kundtänkande. Och följaktligen är 
nackdelarna att det är svårt att utnyttja stordriftsfördelar, finns risk för dubbelarbete och att 
man inte samordnar utveckling av kompetensen inom likartade funktioner (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002).  

Men i verkligheten är det sällan som någon av dessa indelningar återfinns i sin rena form. 
Istället kombineras de båda och skapar något som kallar matrisorganisation. Enligt Morgan 
(1999) uppkom begreppet för att man visuellt ville beskriva det systematiska arbetssättet 
för att kombinera funktionella organisationsstrukturen med en projektteamstruktur. De 
funktionella enheterna motsvarar matrisen kolumner, medan teamen utgör raderna.  

När matrisen är fullt utvecklad är den teamstyrd genom att man prioriterar affärs-, produkt- 
eller projektområden. De funktionella specialiteterna stöttar dessa områden, fokus ligger 
alltså på slutprodukten och inte på funktionella bidrag. I vissa matrisorganisationer behåller 
de funktionella divisionerna större delen av kontrollen vilket innebär att teamen är verk-
samma i en formell struktur som det kan vara svårt att bryta sig loss ifrån. Följden kan bli 
att teamen misslyckas med att förnya sig och kan inte utveckla ett mer effektivt arbetssätt 
(Morgan, 1999).  
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Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver matrisstrukturen som en ändamålsenliglösning för 
organisationer som har ett begränsat antal produktområden som betjänar olika marknader, 
och där volymen inom de olika produktområdena inte är stor nog för att man ska kunna in-
tegrera de nödvändiga funktionerna inom varje produktområde. Produktområdena får för-
lita sig på att dela på gemensamma resurser i de funktionsbaserade enheterna.  

Fördelar man får genom att använda matrisstrukturen är, enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2002), att man kan utnyttja de personella resurserna effektivt eftersom de anställda efter 
behov flexibelt kan växla mellan olika produktområden. Kompetensen utvecklas inom både 
produktområden och specialiserade uppgifter samt att man kan koordinera funktionsenhe-
ternas arbete kring produktområdena för att tillgodose specifika krav från kunderna. Mor-
gan (1999) menar att matrisorganisationer och teambaserade organisationer hjälper till att 
bryta barriärerna mellan olika specialområden och låter medlemmar från olika funktionella 
delar i organisationen samarbeta för att lösa problem. Författaren hävdar också att det ska-
pas en hälsosam konkurrens om inre resurser när den funktionella expertisen sammanförs 
med en produkt, en klient eller ett projekt.  

Men med matrisstrukturen kommer även en del svårigheter. Jacobsen och Thorsvik (2002) 
menar att strukturens brist på specificering av uppgifter, roller, ansvarsfördelning och 
överordnad styrning gör att nackdelarna är flera. De anställda måste arbeta inom dubbla 
auktoritetsstrukturer där det kan vara svårt att balansera krav från produktenheter och 
funktionsenheter. Specialiseringen inom både produkt- och funktionsområdet kan leda till 
konflikter i mål och roller. Matrisstrukturen är en tidskrävande form av samordning och 
ställer krav på medarbetarnas samarbetsförmåga och samarbetsvilja.  

2.4.3 Teknokrati 

Teknokrati är ett sammansatt ord för att bekriva en sammhällsideologi. Tekno, vilket här-
stammar från grekiskans techne betyder skicklighet.Krati kommer från grekiskans kratos 
som betyder makt (Wikipedia, 2009). Enligt Beckman (1990) går teknokrati ut på att den 
som är specialkunskap inom ett visst område är den som skall ha makten. I detta samman-
hanget är det tekniskt i den bemärkelsen hur väl man kan och behärskar något, hur "bra 
teknik" man har inom ett visst område. Begreppet har alltså inget med teknik i den vanliga 
bemärkelsen att göra, utan en teknokrati handlar beskrivet med andra ord om ett starkt 
samhällssystem  

Produkt C 

Produkt B 

Produkt A 

Ledning 

Inköp Ekonomi Produktion Försälj-
ning 

Figur 6 Matrisstruktur, exempelvis ett produktionsföretag (Jacobsen & Thorsvik, 2002) . 
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En av de främsta filosoferna inom organisationsteori, Henry Mintzberg, lade under 1970-
talet grunden till hans största verk, ett samling olika konfigurationer för att beskriva hur or-
ganisationer är uppbygda samt fungerar. Denna samling kallas ”Mintzbergs konfiguratio-
ner” (Mintzberg, 1983). Ursprungligen identifierade Mintzberg fem konfigurationer, men 
gav utrymme för att det skulle finnas ytterligare en. Mintzberg delar upp organisationen i 
fem delar; strategisk ledning i toppen, mellanchefer eller linjeledning och under dem den 
operativa kärnan. Utanpå det kommer dels en stödjande teknostruktur eller stab, och stöd 
och serviceenheter. Detta illusteras enligt figur 7 nedan. 

 

Figur 7 Mintzberg grundkonfiguration, (egen källa) 

Den operativa kärnan (operating core) längst ner är den del som gör det arbete som organi-
sationen har till uppgift att utföra för att nå sina överordnade mål. Där utförs aktiviteter 
som t.ex. inköp, försäljning och produktion. Mellancheferna (middle line) är den grupp 
som har huvudansvaret för att övervaka och samordna produktionen, och som också skall 
förmedla information från den operativa kärnan uppåt i systemet samt från toppen ner i 
den operativa kärnan. De är de huvudsakliga informationsförmedlarna i organisationen. 
Här hittar vi avdelningschefer, kontorschefer etc. Den strategiska ledningen (strategic apex) 
är den grupp som har det högsta administrativa ansvaret för organisationen. Det är även 
här som mål, visioner och övergripande företagsstrategier tas fram. Här återfinns vd etc. 
Teknostrukturen (techno structure) består av en grupp som inte ingår i själva produktionen 
men påverkar denna genom att utföra förändringar, skapa rutiner samt bedriva utbildning i 
organisationen. Detta är de klassiska stabfunktionerna i en organisation. Stödavdelningen 
(support staff) består av en samling specialister som bistår organisationen med stöd för det 
som inte berör det operativa dagligarbetet (Mintzberg, 1983).  

En av Mintzbergs konfigurationer, maskinbyråkrati, handlar främst om att organisationen 
följer mönster från en äldre organisation.Det är även vanligt att denna typ av konfiguration 
är typiskt för producernade företag. Utvecklingen av organisationen har skett i en säker, 
kontrollerad och stabil omgivning. Mintzberg (1983) beskriver också att en organisation av 
den här sorten har oftast svårt att anpassa sig till förändringar, då tack vare sin konservativa 
inställning. Standardisering är ett av några som kännetecknar denna typ av organisation. 
Vad som även kännetecknar denna typ av organisation är teknostrukturens framträdande 
roll. Den ser till att med hjälp av tekniska produktionssystem lösa många utav problemen 
som kan uppstå i produktionen. Inom denna organisation kan det dock uppstå en del in-
formationsbrister, då med tanke på antalet nivåer informationen är tvungen att passera för 
att nå ledningen eller operativa enheterna.  
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte och besvara 
uppsatsens frågeställningar. Här sammanställs bland annat en överblick av olika teoretiska 
tillvägagångssätt. Vidare förklaras motiven för valet av metod, hur urvalet av undersök-
ningsobjekt gjorts, hur data har samlats in, genomförande, och slutligen beskrivning av ana-
lysmetoden.  

3.1 Inledning 

Med metod menas ett rationellt sätt att närma sig det ämne eller situation forskaren har valt 
att skriva om samt beskrivit använt tillvägagångssätt för att få tag i relevant fakta kring äm-
net. Oberoende av vad en uppsats handlar om är det metoden som sätter sin största prägel 
på uppsatsen i helhet. En uppsats genomsyras av dess metod. Som exempel kan en uppsats 
handla om att skapa eller jämföra olika hypoteser kring ett ämne eller en specifik händelse. 
I andra fall kan en uppsats handla om att försöka beskriva hur verkligheten fungerar för att 
fler ska bli inspirerade att fortsätta forska inom samma ämnesområde (Ejvegård, 2003).  

Jacobsen (2002) anser att en metod är ett sätt att arbeta för att samla in information kring 
det forskaren har för avsikt att undersöka eller det vilket ibland också benämns empiri. 
Tanken är då inte att metod är en guide för hur saker ska genomföras i undersökningar 
utan ska ligga till grund för att säkerställa att information samlas in om verkligheten på ett 
tillförlitligt sätt (Jacobsen, 2002). 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två olika förhållningssätt vilket man bör tänka på vid utformningen av en veten-
skaplig rapport. Den ena är positivism och den andra är hermeneutik. Dessa ska inte be-
traktas som två olika sätt att arbeta med undersökningar utan skall ses som två extremer 
hur vi ser på omvärlden (Jacobsen, 2002).  

Positivism 

Positivism har sin grund i det naturvetenskapliga synsättet och det betyder att faktabaserad 
bevisning är extremt viktigt. Detta förhållningssätt kännetecknas av att arbeta utifrån strikta 
riktlinjer för att hålla en hög kvalitet och trovärdighet, vilket innebär att forskarens och re-
spondenternas känslor och värderingar inte är relevanta. Positivismens faktabaserade in-
riktning gör också att en kvantitativ arbetssätt är mer lämplig än kvalitativ, då den sist-
nämnda dokumenterar mer upplevelser och känslor. Denna tolkningslära arbetar utefter att 
de lagar som finns inom fysiken går även att tillämpa inom sociala system (Jacobsen, 2002). 
Detta medför, enligt positivismens filosofi, att undersökningar är oberoende av forskaren 
och resulterar därmed i att resultaten av studien kommer alltid att bli detsamma (Patel & 
Davidsson, 2003).  

Hermeneutik 

Patel och Davidsson (2003) anser att det hermeneutiska synsättet härstammar, till skillnad 
från positivism, från den humanistiska skolan vilket kännetecknas av tolkning av verklighe-
ten genom forskarens egna värderingar och förståelse. Jacobsen (2002) anser att det är 
omöjligt att se verkligheten endast utifrån objektivt synsätt, då alla uppfattar verkligheten 
olika. Vidare anser Jacobsen (2002) att hermeneutik handlar om att ta till vara på de känslor 
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och uppfattningar som uppkommer för dem som tolkar samt hur detta påverkar tolkningen 
i helhet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till i vilket tillstånd tolkningen sker.  

Enligt Jacobsen (2002) kommer det val av vetenskapligt förhållningssätt som författaren 
bestämmer sig för att inte bara spegla uppsatsens tillvägagångssätt utan även hela uppsat-
sens natur. 

3.3 Vetenskaplig ansats 

Inom forskningen existerar det tre olika typer av metodansatser, den induktiva, deduktiva 
och den abduktiva. 

Enligt Jacobsen (2002) utgår den deduktiva ansatsen från en redan existerande teori som 
sedan ligger till grund för hypoteser och påståenden om verkligheten. Hypoteserna och på-
ståendena undersöks vidare genom olika iakttagelser för att med hjälp av ett logiskt reso-
nemang komma fram till ett trovärdigt resultat eller en generalisering. Det är utifrån dessa 
hypoteser som forskaren prövar om de stämmer överens med den verklighet han eller hon 
studerar.  

Ett induktivt arbetssätt är motsatsen till deduktiv, vilket innebär att slutsatser och tankar 
bottnar i empirisk data som möjligtvis framkommit vid intervjuer, för att utifrån den in-
samlade data utforma en teori (Patel och Davidsson, 1994).  

Eftersom delar av båda deduktivt och induktivt ansats passade in på vår metod, ansåg vi 
det rimligt att försöka kombinera dem för att kunna nyttja dem maximalt. En abduktiv an-
sats präglas enligt Patel och Davidsson (2003) av att använda sig av fördelarna från både 
det induktiva och deduktiva arbetssätten, för att skapa bättre förståelse av både empiri och 
teori. Nedan i figur 8 illustreras den abduktiva ansatsen.  

Det börjar med att forskaren utformar en hypotes kring vad denne avser att studera, då 
med hjälp av närliggande teori. Därefter prövas antagandet och kan därefter antingen byg-
gas på med mer antaganden eller teoretiska aspekter, eller generaliseras för att komma fram 
till något mer konkret.  

 

3.3.1 Val av ansats 

Eftersom författarna till denna uppsats hade olika erfarenheter från företaget sedan tidigare 
var den abduktiva ansatsen ett bra val för att kombinera de olika hypoteserna med relevant 
litteratur och empiri. Hade vi enbart följt en induktiv ansats hade resultatet blivit mer inrik-
tat på den empiriska datan och då med mindre koppling till teorin. Likande hade skett om 
vi enbart gått utifrån deduktiv ansats, dock hade vi tappat kopplingen till företaget utan 
hade lagt all fokus på vad teorin anser om ett specifikt problem. Med tanke på dessa fakto-
rer samt författarnas tidigare erfarenheter ansåg vi att den abduktiva ansatsen, en blandning 
av induktiv och deduktiv, var ett bra val för vår metodansats.  

Figur 8 Abduktiv ansats (Patel & Davidsson 2003). 
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3.4 Vetenskaplig undersökningsmetod 

För att ska ta reda på hur verkligheten ser ut inom det område man undersöker är det vik-
tigt att överväga på vilket sätt datainsamlingen ska ske. Två av metoderna för att samla in 
information är den kvalitativa respektive kvantitativa. Den förstnämnda använder sig av 
ord för att beskriva situationer eller företeelser och den andra använder sig av siffror (Ejve-
gård, 2003).  

Enligt Jacobsen (2002) handlar den kvalitativa metoden till stor del om att försöka skapa 
förståelse för situationer och fenomen genom en mer öppen ansats, vilket också förklarar 
att intervjuer är den vanligaste insamlingstekniken.  

Kvantitativ informationsinsamling handlar om att med hjälp av bland annat enkäter samla 
in information om en nulägesbeskrivning, för att senare med hjälp av statistiska – och ana-
lysmetoder komma fram eller visa på samband mellan mätdata och hitta variationer och 
eventuella brister eller fel i informationskedjan (Jacobsen, 2002).   

3.5 Vetenskapliga tekniker 

Efter att ha undersökningsmetod har valts är det också viktigt att beskriva vilka tekniker vi 
använts oss för att samla in information kring vårt aktuella ämnesområde. Patel och Da-
vidsson (1994) beskriver vetenskaplig teknik med att det är den teknik som redogör för på 
vilket sätt material samlats in för att slutligen beskriva, jämföra eller tolka något. Vi har 
samlat in information främst via litteratur (sekundärdata) och intervjuer och observation 
(primärdata), det vill säga en kvalitativ undersökningsmetod.  

3.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är tidigare insamlad data, vilket kan ha sammanställt för ett annat syfte och 
frågeställning. Fördelen med den här sortens data är att den håller hög kvalitet, eftersom 
den troligtvis är omskriven ett flertal gånger och har genomgått flera opponeringar. Den 
stora fördelen med sekundärdata är att information redan finns insamlad, vilket är en tids-
besparing samt att det är lättare att generalisera redan skrivet material (Jacobsen, 2002).  

3.5.2 Primärdata 

Denna sorts material består utav insamlad information i form av personliga samtal, oftast 
intervjuer och observationer, eller enkätundersökningar. Det som kännetecknar primärdata 
från sekundär är att den inte samlats in tidigare utan existerar endast i detta specifika fall 
(Jacobsen, 2002). 

3.5.2.1 Intervjuer 

Vid skrivandet av vetenskapliga uppsatser används ofta enkätundersökningar eller intervju-
er för att få reda på tankar, tyckanden och annan viktig information. Dessa tillvägagångssätt 
förutsätter att en målgrupp har tydliggjorts, vilket bör bestå utav lämpligt utsedda personer 
för just den studien. Intervjuer innefattar muntliga konversationer och genomförs lättast på 
antingen enskilda personer eller relativt små grupper, medan enkäter passar större omfång 
och behöver detta för att säkerställa variationsnivån på resultaten (Ejvegård, 1996). Vidare 
säger även Ejvegård (1996) att intervjuer är mer tidskrävande och kräver mer bearbetning, 
därför är urvalet av målgrupp mycket viktigt.  

Trost (2005) anser att med hjälp av intervjuer är det möjligt att få mycket komplexa och in-
nehållsrika svar på de mest enkla frågorna. Resultatet av en sådan intervju kan bli enorma 
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mängder information, vilket är av behov utav omarbetning. Det är mycket viktigt att fast-
ställa syfte och problemområde inför en intervju, för att på så sätt få fram relevant informa-
tion (Jacobsen, 2002).  

Enligt Olsson och Sörensen (2007) finns det tre viktiga sker att komma ihåg vid intervjuer: 

1. För att få ut så bra uppgifter och information som möjligt bör klimatet med re-

spondenten formas på bästa sätt. 

2. Trovärdigheten i de uppgifter respondenten lämnar får inte ha påverkats av bety-

delselösa faktorer, utan uppgifterna ska vara pålitliga. 

3. En intervju ska ge intervjuaren svar på de frågor han/hon behöver få svar på, det 

betyder att respondenten ska ge svar på det som intervjuaren frågar om. 

Jacobsen (2002) beskriver att intervjuer kan anpassas till en viss struktur och standard, då 
beroende på vilken sorts information som behövs. En intervju med hög grad av struktur 
kan kännas igen på sättet frågorna är formulerade. Frågor med hög grad av struktur uppfat-
tas lika av många respondenter, likaså låg struktur ger utrymme för respondenten att tolka 
fritt. Vid hög standardisering ställs frågor på samma sätt och respondenten har fasta svars-
alternativ. Det viktiga är att intervjuaren försöker kombinera båda dessa två metoder för att 
få den information vilket han/hon anser är nödvändig för att gå vidare (Jacobsen, 2002).   

Ostrukturerade intervjuer används vanligtvis när intervjuaren saknar egen erfarenhet av 
ämnet eller situationen för att kunna ställa relevanta frågor. Då blir syftet med de inledande 
intervjuerna att ta reda på information så att nästkommande intervjufrågor kan vara mer 
anpassade för att få tag på relevant information (Patel och Davidsson, 1994). 

Eftersom vår uppsats syftar till att beskriva produktplanerarnas arbetsprocess blev det 
ganska naturligt att använda oss av kvalitativ metod och då i form av intervjuer. Då vi för-
sökte skapa en bild hur produktplanerarna arbetsrutiner använde vi oss till en början utav 
en öppen och ostrukturerad intervjuform, då på grund av begränsad förkunskap om situa-
tionen. Efter att ett antal intervjuer genomförts kunde sedan nya intervjufrågor utformas, 
vilket gav ny information om produktplanerarnas arbetsprocess. Möjligheten att föra dis-
kussion med den intervjuade var också en fördel gentemot en kvantitativ insamlingsmetod.  

3.5.2.2 Våra intervjuer 

De frågorna vi använde oss utav i våra intervjuer höll till en början låg grad på både struk-
tur och standard, då främst för att få fakta kring produktplanerarnas arbetsmoment. Alltef-
tersom började vi förstå hur saker låg till och kunde själva börja undersöka underliggande 
faktorer till de problem som upplevdes inom processen. Efter att vi börjat förstå deras pro-
cess höjde vi graden av strukturering på frågorna, då för att uppfatta om det fanns skillna-
der mellan respondenterna och kunna analysera varför. Däremot valde vi att hålla standar-
den på låg nivå för att kunna anpassa frågorna efter situationen och tiden samt på grund av 
att det inte fanns några fasta svarsalternativ.  

3.5.2.3 Urval 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att studera produktplanerarnas arbetsprocess blev 
valet av urvalsgrupp inte svårt, då det endast finns fyra produktplanerare att intervjua. När 
vi sedan valde ut medarbetare från övriga avdelningar som kommer i kontakt med proces-
sen, fick vi hjälp av produktplanerarna att välja lämpliga personer som inte nödvändigtvis 
hade samma åsikter och värderingar som produktplanerarna. Detta gjorde att vi fick intres-
santa fakta som vi eventuellt inte hade fått reda på om vi hade valt respondenter själva.  
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3.5.2.4 Observation 

Enligt Patel och Davidsson (1994) är observationer en av de mest effektiva sätt att skaffa 
information om händelser och situationer i vardagen, men att de även kan användas som 
vetenskaplig metod för att samla in empiriskt material. Vidare säger de också att observa-
tioner är utmärkta som komplement till intervjuer, då all information inte går att samla in 
med hjälp av enbart intervjuer. En observation behöver inte resultera i nåt skriftligt utan 
kan fungera som en minnesbild till intervjuaren för att sedan kunna hitta samband mellan 
empiri och teori.  

Det finns också olika typer av observationer, antingen finns strikta regler för vad som ska 
antecknas och denna typ kallas då för strukturerad observation. Motsatsen ostrukturerad 
innehåller inga direktiv vad som ska antecknas utan där dokumenteras allt som görs och 
sägs (Jacobsen, 2002).  

I denna uppsats har vi valt ostrukturerad observation, vilket innebär att vi försökte doku-
mentera så mycket av våra observationer under intervjuerna som möjligt. Observationerna 
har däremot inte legat till grund för några empiriska tillskott, utan endast använts för att 
personligt bruk vid analysering av enskilda intervjuer.  

3.6 Genomförande 

I samråd med handledarna från både skolan och företaget arbetade vi fram ett bra ämnes-
område för vår uppsats, vilket slutligen handlade om hur arbetsprocessen ser ut för pro-
duktplanerarna. 

Vårt syfte med uppsatsen blev att kartlägga och analysera produktplanerarnas arbetsprocess 
och då med fokus på informationsflöden. För att göra detta började vi med att genomföra 
en litteraturstudie för att få mer kunskap om de aktuella ämnesområdena. De områden vi 
valde att fördjupa oss i var processer, informationsflöden, kommunikation och organisa-
tionsteori.  

För att hitta relevant litteratur har vi genomfört sökningar via Växjö Universitets och Cent-
rum för Informationslogistiks elektroniska databaser och även lånat böcker från Göteborgs 
universitetsbibliotek. De sökord vi huvudsakligen använt oss av vid sökningar är bland an-
nat informationslogistik, informationsflöden, processorientering, processutveckling, kom-
munikation, förbättringsarbete samt flödeskedja. Även Internet har använts för att få inspi-
ration, då oftast i form av tidigare uppsatser och artiklar. Tidigare studier har även fungerat 
som inspiration för att ifrågasätta och bearbeta den teoretiska referensramen. 

Med hjälp av studien ville vi ge oss mer förståelse kring de valda ämnena för att senare an-
vända vid den empiriska insamlingen.  

Efter att den teoretiska studien genomförts började vi med den empiriska informations-
samlingen, vilket bestod utav att både genomföra observationer och intervjuer av produkt-
planerarna och även genomföra enskilda intervjuer med personer på företaget som hade 
kunskap om det ämnesområde vi valt. Vid intervjuerna med produktplanerarna hade vi 
några punkter vilket låg till grund för hela intervjun och går att hitta i bilaga 4.  

När sedan alla produktplanerarna intervjuats och vi därefter skapat oss en bild hur de arbe-
tar började vi att boka intervjuer med annan personal som vardagligt kommer i kontakt 
med produktplanerarna, för att på detta sätt få fram olika åsikter och perspektiv på hur 
samarbetet ser ut mellan dem. Vid dessa intervjuer hade vi inte några strukturerade frågor 
utan pratade fritt med respondenten om hur han eller han uppfattade situationen och sam-
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arbetet i den valda processen. Dock hade vi ett antal stödord eller ledfrågor som vi kunde 
använda om diskussionen tenderade att byta riktning eller helt enkelt dö ut.  

Totalt genomfördes elva intervjuer med produktplanerarna själva och andra medarbetare 
som har kontakt med produktplanerarna. Intervjuerna ägde rum i avskilda lokaler för att 
minskat risken för störningsmoment utifrån, såsom telefonsamtal eller andra medarbetare. 
Under intervjuerna fördes anteckningar och försök till att använda inspelningsverktyg gjor-
des men på grund av tekniska problem kunde dessa inte användas vid senare genomgång. I 
och med detta bestämde vi oss för att inte använda oss av inspelningar. Samtidigt märkte vi 
även att de intervjuade blev påverkade av att spelas in. Det märktes av att de blev mer vak-
samma på hur de formulerade sina ord samt att de blev nyfikna på inspelningsappareten , 
därför valde därför att avstå från inspelning av intervjuer.   

Under intervjuerna gjordes anteckningar för att direkt efter intervjun kunna sammanställa 
vad som sagts. Vid processkartläggningen ritades även en hel del bilder som vi sedan bear-
betat för att få fram de slutgiltiga processbilderna. Vi använde oss av de tips och riktliner 
som de teoretiska referenserna kunde bidra med. Om nya frågor uppstått efter intervjuerna 
har dessa kunnat besvaras utan att behöva boka nytt möte.  

Efter att ha intervjuat samtliga produktplanerare och sammanställt de empiriska data kring 
deras arbetssätt, gjorde vi ytterligare en intervju för att säkerställa att informationen vi sam-
lat in stämde överens med deras egna uppfattningar. På detta sätt verifierades informatio-
nen kring deras arbetssätt och kunde därefter användas i empirin och analys.  

För att komplettera intervjuerna och samtidigt få en lite bredare syn och eventuell en bre-
dare helhetsbild genomförde vi också intervjuer med ansvarig resurs- och processägare. 
Med hjälp av deras synpunkter och åsikter kunde vi därefter koppla en bredare vision av 
hur möjligtvis vi ser och vill föreslå vissa förbättringsåtgärder.  

Eftersom en av rapportförfattarna tidigare har både praktiserat och jobbat på företaget 
gjorde det att de intervjuade kände bekväma och kunde prata mer fritt och avslappnat. Det-
ta kan ha underlättat vår informationsinsamling och gjort den mer effektiv. Då den andre 
medförfattaren av rapporten inte varit på företaget tidigare gjorde detta att frågor från ett 
annat perspektiv kunde komma upp.  

Slutligen sammanställdes empirin och den teoretiska referensram som vi tidigare valt ut-
ifrån vår litteraturstudie och kunde därefter påbörja analysarbetet. Ur analysen kunde däref-
ter slutsatser dras och frågeställningar besvarades. Efter att analysen gjorts dokumenterades 
författarnas egna tankar samt förbättringsåtgärder till företaget. 

3.7  Fallstudie 

En fallstudie används när en eller ett fåtal individer eller situationer studeras mycket nog-
grant och i flera dimensioner. Patel och Davidsson (2003) anser att fallstudie kan vara 
lämplig om det finns frågor som innehåller eller börjar med ”hur” eller ”varför”, och i vårt 
fall blev det en fallstudie.  

Jacobsen (2002) nämner tre olika fall där det är lämpligt att använda fallstudier: 

1. Att få bättre förståelse för en viss situation eller händelse 

2. Ge en detaljerad beskrivning av en specifik plats 

3. För att utveckla teori 
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Vi har använt oss av fallstudie kombinerat med intervjuer och observationer för att försöka 
skapa en bild av produktplanerarnas arbetsprocess. Därefter försöka skapa en helhetsbild 
hur de olika delarna hänger ihop och utifrån detta arbeta fram förbättringsförslag för fort-
satt förändringsarbete inom processen.  

  

3.8 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet betyder giltighet eller relevans. Vad som är viktigt är att samla informa-
tion som relaterar till det område du valt att undersöka (Halvorsen, 1992). Validitet är då 
det man mäter det man avser att mäta. Validitet innebär också hur väl man kan koppla teo-
riavsnittet till resultatdelen (Östbye, 1997). För att vi ska kunna åstadkomma god validitet i 
vår rapport har vi försökt basera våra åsikter och tankar utifrån den vetenskapliga doku-
mentation som finns. Det är även viktigt att ha många sekundärkällor för att på så sätt 
kunna bevisa att andra forskare har komit till samma slutsats. Att ha egna åsikter vilket inte 
grundar sig i välkända teorier kan drastiskt sänka validiteten på rapporten. För att ytterlig-
gare försöka hålla hög validitet har vi försökt intervjua så många personer som möjligt. 
Med tanke på tidsbegränsningarna för rapporten anser vi att vår rapport har god validitet.  

Reliabilitet innebär hur pålitlig data är inom problemområdet. För att uppnå hög reliabilitet 
är tanken att det resultat en forskare kommer fram till skall vara näst intill överensstäm-
mande med det resultat som en annan forskare som undersöker samma problemområde 
skulle komma fram till. Är resultaten från olika forskare inom samma område likvärdiga an-
ses reliabiliteten vara hög. Om insamlade data är pålitliga och den kan ge svar på frågeställ-
ningarna så innebär det att reliabiliteten är hög. För att uppnå god validitet måste reliabilite-
ten och den definitionsmässiga validiteten vara god. Vid intervjuer är det dock svårt att för-
söka hålla god reliabilitet, på grund av att de intervjuade kanske inte ger samma svar vid ett 
senare tillfälle(Östbye, 1997). Anledningen till det kan bero på omgivning, erfarenhet eller 
kunskap. För att motverka detta använde vi oss i början utav inspelningsapparat, men se-
dan insåg att de intervjuade reagerade negativt med att samtalet spelades in. Istället gjorde 
vi sammanställningar och processkartor med de intervjuade, och vid slutet av varje intervju 
gick vi igenom och summerade vad som sagt under intervjun. Med hjälp av detta kunde vi 
därefter säkerställa att reliabiliteten vid intervjuerna var tämligen god.  

Ett problem vid vetenskaplig undersökningar är att forskare har olika tolkningar av hur 
verkligheten är och beter sig. Om två helt oberoende forskare ska undersöka samma pro-
blem är det ändå inte säkert att de får fram samma resultat. Detta kan bero forskarnas ut-
bildning, erfarenheter och åsikter. Risken finns att materialet tolkas felaktigt på grund av 
forskarens subjektiva värderingar vilket kan innebära att det som är avsett att mätas mäts 
felaktigt (Holme, Solvang 1997). 

3.9 Källkritik 

Vid skapandet av en uppsats är det viktigt att de källor forskaren använder sig av följer vis-
sa normer eller kriterier för att kunna accepteras som godtyckliga källor. Ejvegård (1996) 
föreslår några grundkriterier vilka är viktiga vid hantering och granskning av källor: 

1. Äkthetskrav –forskaren ska genomgå en kontroll av materialet för att säkerställa att 

information man använt är korrekt och inte blivit förfalskat. 

2. Oberoendekrav – Det är viktigt att ta reda på varifrån uppgifter och fakta, vilket 

man använt sig av i rapporten, för att kunna säkerställa värdet på informationen. 
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Forskare föredrar att använda sig helst av primära källor, då sekundärkällor ibland 

kan förvanskas om de tagit ur osäker kontext.  

3. Färskhetskrav – För att säkerställa att informationen är mer aktuell är det mer 

lämpligt att använda nya källor än äldre. 

4. Samtidighetskrav – Material som skrivits med anknytning till specifika händelser 

tenderar att stämma mer överens med det verkliga händelseförloppet än en som 

skrivits en tid efter. Det är då lättare att glömma nämna detaljer, vilket hade hjälp 

att skapa bättre förståelse. 

I denna uppsats har främst kurs- samt studentlitteratur använts, vilket båda författarna an-
ser vara bra och pålitliga källor. Av de vetenskapliga artiklar som vi använt oss av finner vi 
dem alla sakliga och verklighetsförankrade, vilket gör att vi litar på dess innehåll och reso-
nemang. Anledningen till det grundar sig på att vi hittade dem genom att läsa andra artiklar 
och litteratur som i sin tur refererade till dem i sina texter.  

Den mesta litteratur och artiklar som förekommer i uppsatsen är daterade efter år 2000, 
dock förekommer en del från sent 90-tal men då enbart för att en tidigare upplaga av stu-
dentlitteratur använts. Med tanke på källornas datering anser vi att de är välgrundade och 
accepterade för att användas senare som analysmaterial. Det sista kriteriet Ejvegård (1996) 
beskrev var samtidighetskrav, vilket vi inte kan hitta exempel på i denna uppsats.  

Det är i praktiken omöjligt att påstå att den metod forskaren använder för att fastställa kva-
liteten på informationen är hundraprocentig. Ansvaret att konstant granska och värdera de 
olika källornas trovärdighet ligger på forskaren, och sker ständigt under hela uppsatsarbetet 
(Holme och Solvang, 1997).  

3.10 Analysmetod 

När både det empiriska och teoretiska materialet har sammanställts är det viktigt att kunna 
knyta ihop det hela med en välgenomtänkt analys, för att kunna åstadkomma trovärdiga 
slutsatser och generaliseringar (Jacobsen, 2002).  

Då vi använt oss av en abduktiv metodansats vid datainsamling har detta också påverkat 
hur vi har valt att genomföra vår analysmetod.  Patel och Davidsson (2003) menar att en 
forskare som använder sig av en abduktiv ansats bildar sig först en hypotes utifrån den 
teori han/hon tidigare studerat, vilket kan relateras till det ämne som ska studeras. Efter det 
jämförs empirin med den tänkta teorin, vilket ibland kan leda till att teorin utvidgas eller 
generaliseras.  

Vi har genom vår empiriska undersökning samlat in information om problem och fenomen 
hos fallföretaget, så mycket att det ibland är svårt att se vad som faktiskt är problem och 
vad som egentligen är konsekvenser till ett problem är inte helt tydliga. Vi har därför fått gå 
tillbaka till insamlad information och försöka bena ut vad som är vad. forma en hypotes el-
ler någon form av mönster för hur teorierna påverkar verksamheten de används i. 

Här kan teorin vara stödjande för att tydliggöra vad som kan vara konsekvens och vad som 
är problem. Teorin kan dessutom förklara vad som kan vara orsaken till att problemet upp-
stått. Detta arbetssätt försöker vi använda dels på individnivå, alltså produktplanerarnas ar-
betsprocess som vi undersökt närmare, men även försöka se om problemen härstammar 
från andra källor. Finns det faktorer på gruppnivån, det vill säga bland materialplanerarna 
som kan spela in, eller kan man lyfta upp problem och orsaker en nivå till och se till mer 
generella organisatoriska faktorer? Vi hoppas att vi genom detta tankesätt finner möjlighe-
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ter till förbättringar som kan användas dels på individnivå, men även grupp- och organisa-
tionsnivå..  

I analysen har sedan teorin jämförts med empirin och för att finna överensstämmelser och 
avvikelser. 

 

3.11 Metodkritik 

Med tanke på att en av oss författare till denna uppsats tidigare har gjort praktik på företa-
get har detta lett till att viss förkunskap har funnits inom ämnesområdet. Vi båda anser att 
detta inte är något negativt, då vid intervjuerna respondenterna känner en av författarna se-
dan tidigare kände de sig bekväma med situationen och har därför kunnat prata mer av-
slappnat. Hade vi båda varit nya hade vi nog troligen inte greppat allt likafort. Likaså var 
det också bra med en författare utan förkunskap som kunde ställa kritiska frågor angående 
arbetsrutiner, för att på så sätt få den intervjuade att verkligen fundera på hur arbetsdagen 
ser ut  

Vi har i vårt metodavsnitt detaljerat beskrivit uppsatsens tillvägagångssätt, hur vi samlat in 
information från litteratur och empiri, vilket urval vi gjort och varför samt att vi gjort analys 
och kommit fram till slutsatser vilket vi tycker har verkan på uppsatsens validitet och relia-
bilitet.  

För att få en bredare och mer djupare empiri kunde vi ha intervjuat befintliga responden-
terna fler gånger, gjort en enkär för att ta reda på hur övriga avdelningar och medarbetare 
känner av arbetspressen, och slutligen ökat antalet respondenter, dock ansåg vi att den in-
formation vi fått var tillräcklig för att slutföra vår kartläggning samt att tidsbrist var ett fak-
tum.  

Slutligen hade vi gärna intervjuat fler människor som kommer i kontakt med produktplane-
rarna, men med tanke att uppsatsen varade endast en termin försökte vi hinna med så 
många vi kunde.  
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4 Empiri 

Det här kapitlet ägnas åt fallföretaget, Saab Microwave Systems. Först presenteras företaget 
och dess organisation, sedan följer en genomgång av verksamheten. Vi har valt att ha ut-
gångspunkten i kundorderprocessen, då det är en process som involverar stora delar av fö-
retaget. Vi hoppas att läsaren ska få en uppfattning av hur verksamheten bedrivs och få 
förståelse för helheten. Vidare går vi in mer i detalj i materialplaneringen och förklarar pro-
cessen samt de system som används i arbetet. Här presenterar vi även de roller som före-
kommer samt vilka funktioner som är involverade i processen. Med denna information 
som bakgrund redovisar vi därefter intervjuer som vi genomfört med representanter från 
de olika rollerna i processen, såsom medarbetare från olika funktioner, resurs- och pro-
cessägare.  

4.1 Fallföretaget 

Saab Microwave Systems (SMW) är en affärsenhet inom Saab AB. SMW är en del av seg-
mentet system och produkter och har fram till 2006 tillhört Ericsson. 

SMW är en ledande producent av olika radarsystem, både luftburna, landbaserade och för 
sjöfart. Företaget erbjuder även kringliggande servicetjänster och eftermarknadsservice. 
Kunderna finns över hela världen och i dagsläget används produkterna i mer än 30 länder.    

Företaget kan räknas till försvarsindustrin som är en komplicerad, mogen marknad. Den 
karaktäriseras av långsamma beslutsprocesser med politisk inverkan och en handel som re-
gleras och kontrolleras av stora nationer i världen, exempelvis USA.  

SMWs största kund var tidigare svenska försvaret, men detta har påverkats av regeringens 
beslut om nedskärningar. Numera handlar det om samarbete i mindre skala, främst utrust-
ning till de internationella uppdrag som svenska försvaret är inblandat i. SMW tillverkar 
även radar till JAS Gripen. Den internationella marknaden har blivit allt viktigare och i 
dagsläget står exportmarknaden för nästan 80 % av SMWs försäljning (Saabnet, 2008). 

Vision och affärskoncept 

SMWs vision är följande: 

“By power of innovation, competence and creativity, our vision is to be leader in the global evolution, ex-
panding military defence to overall human security.” 

SMW arbetar utifrån följande affärskoncept:  

“We develop, manufacture and sell innovative sensors, systems and services in the global defence and security 
markets. Our success is based on a strong relationship with the Swedish National Defence as well as inter-
national cooperation” 

(Saabnet, 2008) 

4.1.1 Organisation 

SMW i Göteborg har fem huvudenheter: Sourcing & Supply, Sales & Marketing, Product 
Management & Marketing, Project Management samt Product Development. Därtill kom-
mer stödfunktioner som exempelvis Human Resources, Strategy och Finance & IT. SMW i 
Göteborg består av ca 1400 personer men det finns även mindre verksamheter i Skövde, 
Järfälla och Halden i Norge (Saabnet, 2008). 
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Området vi fokuserat på för vår uppgift är Sourcing & Supply och avdelningen Supply Ma-
nagement (SM). Avdelningen har i uppgift att få försörjningskedjan för material att fungera 
optimalt. Att rätt material finns på rätt plats till de olika kundprojekten i rätt tid när pro-
duktionen ska starta. Till avdelningen Supply Management räknas delprojektledning, pro-
jekt- och produktplanering, operativt inköp, ankomstkontroll och lager, ingående och utgå-
ende logistik samt spedition.  

Med en liten tidsaxel och ett väldigt komprimerat sammandrag över förändringar i företa-
get vill vi visa hur företaget har gått från olika typer av kunder, olika typer av marknad och 
olika ekonomiska situationer (L-O. Olsson, personlig kommunikation 2008-04-16). 

 

Figur 9 Sammandrag över förändringar i företaget över en tidsperiod (L-O. Olsson, personlig kommunikation 
2008-04-16). 

4.2 Verksamheten 

För att få en känsla för helheten och lättare förstå vilka beroenden som finns i den dagliga 
verksamheten ger vi här en beskrivning av kundorderprocessen, denna visas även i Figur 
10. Därefter förklaras materialplaneringsprocessen mer ingående och avslutningsvis pro-
duktplanerarnas arbete mer detaljerat.   

4.2.1 Kundorderprocessen 

SMWs verksamhet utgår ifrån kundorderprocessen. Den innefattar marknadsföring, offert-
arbete, produktutveckling, service och eftermarknad, material- och resursplanering och 
produktion.  

En kund blir intresserad och gör en offertbegäran. Då tas beslut på SMW om man vill och 
kan göra en offert till den här kunden. Om offertförslaget får klartecken lämnas den till 
kunden och sedan följer fortsatta förhandlingar kring offerten. Går affären igenom och 
parterna kommer överens om offerten, startas det som kallas Contract Execution, vilket 
innefattar själva produktionen av ordern. 

Offergodkännandet genererar en order att starta ett kundprojekt, där man jobbar enligt 
projektmodellen PROPS. Modellen har olika toll-gates (TG), nummrerade noll till fem.  

 TG0 innebär start av förstudie och 

 TG1 är starten för utredningsfasen.  
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 TG2 är genomförandefasen och det är här materialplanering och produktion får en 
central roll. Samtidigt som produktutvecklingen pågår får även avdelningen för service 
och eftermarknad sina order. Det finns olika valmöjligheter för kunden att få diverse 
service- och reservdelsavtal som sträcker sig över till exempel fem eller tio års perioder.  

 TG3 innebär beslut om fortsatt genomförande,  

 TG4 beslut om start av överlämning och avslutande  

 TG5 beslut om projektnedläggning.  
Aktiviteterna inom projektet, exempelvis produktutveckling, materialanskaffning och pro-
duktion, pågår i parallellt och går in i varandra 

 

När genomförandefasen, TG2, har startat får Sourcing & Supply sina uppgifter klara. Del-
projektledaren står som ordermottagare och sätter igång arbetet med produkten genom att, 
tillsammans med en projektplanerare, föra in produkten i materialplaneringssystemet Con-
trol: Manufacturing (C:M). Nu har även uppdrag gått ut till utvecklingsavdelningen som tar 
fram testsystem och eventuell produktionsutrustning som kan behövas. Projektplaneraren 
fortsätter inplaneringen av produktstrukturen i C:M. Vissa artiklar kan omgående skickas 
vidare till produktplaneraren, som ser till att systemet genererar rekvisitioner till operativa 
inköpsavdelningen på de artiklar som ska köpas in och tillverkningsorder till de egna till-
verkningsavsnitten. Andra artiklar behöver hanteras av strategiskt inköp först för att hitta 
rätt leverantörer och förbereda avtal med leverantörer. De artiklar som köps in anländer 
sedan till SMWs godsmottagning där de registreras och via ankomst kontrollen antingen 
går direkt in i produktion eller läggs på förråd.  

Själva tillverkningsprocessen ser naturligtvis lite olika ut beroende på vad det är som pro-
duceras. Men förenklat kan man förklara processen enligt Figur 11 eller följande ordning: 
Mikroelektronik är det första steget, där tillverkas de allra minsta beståndsdelarna. Dessa 
bildar sedan kretskortsmoduler. Kretskortsmodulerna sätts ihop i större sammansatta enhe-
ter. Flera enheter med olika uppgifter sätts ihop till större delsystem, exempelvis en sända-
re, databasbehandlingsenhet eller en antenn. Delsystem som i sin tur tillsammans bildar ett 
färdigt radarsystem.  

När produkten är färdigtillverkad genomgår den olika kontroller innan den levereras till 
slutkunden (L-O. Olsson, personlig kommunikation, 2008-04-16). 

 

 

 

Figur 10 Kundorderprocess (Saabnet, 2008). 
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4.2.2 Materialplaneringen 

På SMW finns tre planeringsnivåer, projekt-, produkt- och produktionsplanerare. Deras ar-
betsuppgifter sträcker sig från orderhantering via materialförsörjning och produktionspla-
nering till leverans till kund. Projektplaneraren jobbar även nära den som är delprojektleda-
ren för den del av kundprojekten som är förlagd i produktionen. I början av det här avsnit-
tet förklarar vi de tre planeringsrollerna. 

De olika planeringsnivåerna använder till stor del samma informationssystem, med vissa 
undantag för de system som endast används i produktionen för orderhantering med mera. 
Därför har vi valt att i korthet presentera de vanligast förekommande systemen som an-
vänds i planeringsarbetet. Vi nämner systemen vid flera tillfällen och anser därför att det är 
relevant att läsaren förstår vilken relation systemen har till varandra. Därefter följer en kort 
beskrivning av materialplaneringsprocessen i sin helhet som följs av en mer ingående be-
skrivning av produktplanerarnas arbetsprocess. . 

4.2.2.1 Projektplanerare 

En projektplanerare har ansvar för planering och uppföljning av tilldelade projekt. Målet är 
att de ska hålla ihop projektet under givna förutsättningar inom produktionens ansvarsom-
råde. Det innebär att de: 

 Har produktplaneringsansvar för högsta produktnivån i materialplaneringssystemet 
C:M. 

 Ser till att artikelsortimentet planeras in och vårdas enligt förutsättningar för respektive 
projekt och ser över ledtider och batchstorlekar för hela projektet. 

 Förvaltar alla slutköp1 som ingår i de enheter han eller hon är projektledare för. 

 Har huvudansvaret inom avdelningen när det gäller ändringsorder för tilldelade projekt. 

 Gör analyser och uppföljning av leveranstidplan och bevakar och rapporterar extern le-
veransprecision för egna projekt. 

 Hanterar orderläggning av kundorder i C:M. 
 
De samarbetar med de andra planeringsnivåerna samt inköp när det gäller att säkerställa 
dokument, material, kapacitet och optimera ledtider i projekten. Tillsammans med berörda 
avdelningar och delprojektledare gör de prioriteringar när det uppstår resurs- och material-
konflikter. 
 
Projektplaneraren och delprojektledaren samarbetar även när det gäller sammanställning 
och analyser av ekonomiskt utfall på tilldelat produktionsprojekt. Projektplaneraren rappor-

Figur 11 Produktionsprocessen (Saabnet, 2008; L-O. Olsson, personlig kommunikation, 2008-
04-16).  
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terar till chefer, delprojektledare och övriga som behöver projektinformation (Projektplane-
rare, personlig kommunikation 2008-02-05). 

4.2.2.2 Produktplanerare 

Produktplaneraren ansvarar för produktplanering och uppföljning av tilldelade produkter. 
De ska skapa goda förutsättningar för materialförsörjningen för projektens beställningar 
hos produktion och inköp. Detta gör produktplanerarna genom att de 

 Bevaka inköpta och egentillverkade artiklar enligt tidplanerna. 

 Är systemmässigt planeringsansvarig för produkterna i C:M till förutbestämd nivå.  

 De vårdar grunddata för sina artiklar i systemet och hanterar lagernivåer och kapital-
bindning samt ansvarar vid specifikationsändringar.  

 Genomför och administrerar slutköpen.  

 Har kunskap om sina produktstrukturer, såsom ledtider och ingående artiklar med mera 

 Gör konsekvensanalyser och informera berörda om konsekvenser innan order med 
tidsförskjutning omplaneras.  

 Hanterar också materialdelen i de ändringsorder som kommer från projektplaneraren 
och när i tiden ändringsordern ska införas.  

 Rapporterar materialläget till chefer och berörda projekt- och produktionsplanerare1 
(Produktplanerare, personlig kommunikation 2008-02-04). 

4.2.2.3 Produktionsplanerare 

Produktionsplaneraren ansvarar för produktionsplanering och uppföljning av tilldelade 
workcenter. På en avdelning finns flera workcenter, ett för orderstart, ett för provning, ett 
för avsyning och så vidare. Produktionsplaneraren ska se till att produktionsavsnittet arbe-
tar på rätt saker i rätt tid. Detta görs genom att de: 

 Bryter man ner produktionsmålen och körplanen på dagsnivå och visualiserar dessa för 
resten av avdelningen.  

 Startar och avslutar order i produktion mot kapacitet.  

 Bevakar resursutnyttjandet och omplanerar inom ledtiden vid avvikelser.  

 Ser till att rätt material finns i produktionsgruppens egna förråd för att få en enkel och 
optimal produktion. 

 
Produktionsplaneraren jobbar i tätt samarbete med gruppen, tekniker och chef för att op-
timera verksamheten, göra ledtiderna och partiformering bättre på de egentillverkade pro-
dukterna. 
 
När det uppstår produktionsstörningar hanterar produktionsplaneraren detta tillsammans 
med berörd chef och tekniker. Det kan exempelvis vara fel på dokument, konstruktion eller 
materialavvikelser.  
 

                                                 

1 Ett slutköp innebär att när leverantörer meddelar att man ska sluta tillverka ett visst mate-
rial, ser planeraren till att det köps hem tillräckligt för att täcka behovet för artikeln så länge 
som den behövs.  
 



 

 
35 

När det gäller ändringsorder ser produktionsplaneraren till att den genomförs, han eller 
hon ser till vad som ska ändras, vad som har gjorts, kostnader och resurser. Produktions-
planeraren rapporterar produktions- och beläggningsläget till chef och i förekommande fall 
till produktplanerare och/eller projektplanerare (Produktionsplanerare, personlig kommu-
nikation 2008-02-05).  

4.2.2.4 Systemstöd 

Materialplanerarna på SMW använder sig av flera systemstöd som är sammanlänkade för 
att kunna föra över information från olika delar i verksamheten. Control: Manufacturing 
(C:M), IFS/PDM och PID är de system som planerarna använder mest. Dessa är bara delar 
i ett större nätverk av sammanlänkade systemdelar som bildar SMWs affärssystemlösning. 
Bilden nedan visar systemkartan för hela SMW. Det är en blandning av system och databa-
ser som är ägda av SMW, är gemensamma för Saabkoncernen eller tillhör externa företag 
såsom Tullen eller Coor Management som sköter olika tjänster åt SMW (B. Kling, person-
lig kommunikation 2008-11-19).  

Vi kommer inte att beröra alla system i bilden, utan vill använda bilden för att förstå vilken 
komplex systemmiljö som företaget har. Komplexiteten gör att till synes små ändringar av 
funktioner i systemen kan kräva mer arbete än vad den vanlige användaren har förståelse 
för. Mängden databaser och system innebär att implementeringar av nya delar kräver 
mycket förarbete och planering av kunnig personal och eventuella konsulter (B. Kling, per-
sonlig kommunikation 2008-11-19). 

 

 

Figur 12 Karta över systemen, och kopplingarna mellan dem (B.Kling, 2008). 
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C:M – Control: Manufacturing 

Materialplaneringssystemet på SMW heter kallas C:M och används i produktionen. Åter-
finns som en stor grå kloss lite över mitten i bilden. Systemet omfattar material- och pro-
duktionsstyrning, inköp och kundorderhantering. Det är uppbyggt av moduler som hante-
rar olika områden. Modulerna kommunicerar med varandra på olika sätt och data överförs 
mellan dem. Modulerna har namn som Bill of Material and routing, Material Control, Or-
der Management System, Material Requirement Planning och Shop Floor Control med 
flera. 

Det finns möjlighet att anpassa åtkomsten till systemet efter användarens behov, exempel-
vis bara läsrättigheter eller begränsningar i vilka sidor och funktioner man kan använda. 
Användaren navigerar sig i olika systembilder och funktioner med hjälp av kortkomman-
don. Systemet levererades av Cincom Systems och infördes1992, då SMW var ägt av Erics-
son. C:M har sedan dess uppdaterats och flera egna funktioner har utvecklats. I och med 
övergången till Saab tvingades man göra förändringar för att bryta systemkopplingen till 
Ericsson (Saabnet, 2008). 

PID 

Process Information Database, PID, är ett datalager eller ett så kallat data warehouse. I sy-
stemkartan är den direkt kopplad till C:M med en rakt nedåtgående pil, och är avbildad som 
en burk. PID är en applikation i en ORACLE databas och nås i första hand via program-
met ORACLE Discoverer. Med hjälp av ett ODBC-gränssnitt kan data även hämtas direkt 
till Excel och Access där man lättare kan bearbeta data. PID innehåller data från flera sy-
stem, bland annat C:M, ekonomisystemet Agresso, andra system med produktionsinforma-
tion samt system med information om tidskrivning. I datalagrets användargränssnitt, 
ORACLE Discoverer, kan användaren välja ut vilken information man vill använda utifrån 
en trädstruktur av en mängd tabeller, som på olika sätt har relationer till varandra. Där kan 
man även formulera frågor som genererar kombinationer av data som användaren sedan 
kan analysera (Saabnet, 2008). 

IFS/PDM 

Sedan i mars 2008 använder SMW systemet IFS/PDM för att hantera alla dokument och 
produkter i verksamheten. IFS är namnet på systemet och PDM står för Product Data Ma-
nagement, systemdelens funktion. Tidigare fanns flera system för detta ändamål. IFS/PDM 
är ett anpassat standardsystem och meningen är att alla medarbetare på företaget ska an-
vända systemet för att spara, lagra, uppdatera och hämta gemensam information. Detta sä-
kerställer att alla har tillgång till rätt underlag och dessutom är ett gemensamt arkiv ett av 
kvalitetskraven som finns på företaget. I systemkartan återfinns IFS/PDM som en stor grå 
kloss i bildens överkant, med en koppling till C:M. 

I systemet kan användaren söka på dokumentets eller produktens id-nummer och få fram 
all information som kan behövas i form av produktstrukturer, produkters revisionslägen, 
produktbeskrivningar och olika rapporter med mera.  

IFS/PDM är direkt kopplat till C:M via en sluss som fungerar som en brygga så att infor-
mationen i C:M blir uppdaterad. Det är konstruktionsavdelningarna som ser till att under-
lag för tillverkning och material finns tillgängligt i IFS/PDM. Överföringen till C:M gör det 
möjligt att starta produktionen av den nya artikeln (Saabnet, 2008). 
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4.2.3 Materialplaneringsprocessen 

Processen startar med att projektplaneraren och delprojektledaren tar del av ordern vid of-
fertförhandlingen. Där tas fram resursplaner, hur många timmar arbetet kan omfatta med 
mera. Resultatet blir en resurs och kapacitetsplanering. Projektplaneraren fördelar arbets-
timmarna på de berörda avdelningarna, såsom inköp och de olika produktionsavsnitten. På 
tidigt planeringsstadie kallas dessa timmar för spelkort. De används för att kunna planera 
beläggning på längre horisonter, dessa timmar blir sedan ”riktiga” timmar när jobbet läggs 
in som order i materialplaneringssystemet (R. Severin, personlig kommunikation, 2008-04-
16).  

Projektplaneraren går igenom planeringen för de större enheterna i radarsystemet och tittar 
på planens ”längsta ben” och kan på så sätt se vilka enheter som har längst ledtider. Dessa 
kritiska delar måste hanteras genom att anpassa ledtider och se till att materialet beställs i 
tid. Delprojektledaren har hela tiden dialog med dem som konstruerar produkterna för att 
få fram rätt information och dokument. När konstruktörerna efter hand blir klara med fler 
och fler delar i radarsystemet, för projektplaneraren över klara dokument från dokument-
hanteringssystemet till materialplaneringssystemet. Strukturen byggs på allt eftersom. Helt 
färdigkonstruerade delar kan gå vidare till produktplanerare och ansvarig inköpare för att 
generera tillverkningsorder respektive inköpsorder. Produktplaneraren kan släppa vidare 
order när de är bristfria och klara för produktion. Tillverkningsorder hamnar på det pro-
duktionsavsnitt som angetts tidigare i planeringsarbetet när timmarna fördelades av pro-
jektplaneraren och delprojektledaren. Där kan produktionsplaneraren fördela ut arbetet på 
avdelningens resurser så att det passar in i tidsplanen (R. Severin, personlig kommunika-
tion, 2008-04-16). 

Projektplanerare och delprojektledare följer arbetet i produktionen och övervakar hur tids-
planer följs, uppstår det problem hjälper de till att lösa det på bästa sätt. De är även med 
vid en del av kontrollerna av produkten innan leverans (R. Severin, personlig kommunika-
tion, 2008-04-16). 

 

4.2.4 Produktplanerarnas arbetsprocess 

Här har vi valt att presentera kartan över processen i tre delar tillsammans med texten. För 
att se hela processkartan i sin helhet se bilaga 2. För att se symbolförklaring se bilaga 2. 

Projektplaneraren initierar produktplanerarnas arbetsprocess genom att frisläppa nya till-
verkningsorder på produkter. Dessa produkter kan antingen ha tillverkats innan, och finns 
då i systemet, eller så är det nya produkter som ska läggas in. Alla produkterna får en ägare 
som har ansvar för att produktens grunddatan är riktig. Kriterierna för att projektplanerar-
na ska lämna över produkten till produktplanerarna är att den ska ha tillverkats i ett första 
exemplar, en ”hardware review” ska ha genomförts och dokumenten ska vara klara. De 
produkter som fortfarande är under utveckling behåller projektplanerarna tills alla tester är 
gjorda samt dokument och ritningar är riktiga. Blir det ändringar på produkter som förts 
över skapas en ändringsorder som projektplanerarna har ansvar att informera om.  

Figur 13 Materialplaneringsprocessen (R. Severin, 2008). 
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Produktplaneraren går in i sin sluss och transfererar nya tilldelade artiklar till C:M och ska-
par sedan tillverkningsorder med hjälp av underlag från IFS/PDM samt information från 
C:M. Då skapas ett materialbehov, enligt figur 14, vilket består antingen av egentillverkat 
material eller inköpta artiklar eller båda två.  

 

Finns inte rätt artiklar på lager skapar systemet automatgenererade rekvisitioner till inköps-
avdelningen. Inköparen tar kontakt med lämplig leverantör och får då möjligt leveransda-
tum. Om datumet passar läggs ordern och leverantören skickar orderbekräftelse. Stämmer 
inte leveransdatumet överens med den plan som finns får inköparen antingen förhandla 
med den nuvarande leverantören eller hitta en annan lösning tillsammans med planeraren. 

När leveransdatumet närmar sig tar produktplaneraren kontakt med inköparen igen för att 
kontrollera att leveransdatumet fortfarande gäller. Är beskedet att leveransen blir försenad 
får produktplaneraren agera utifrån detta, vilket kan innebära omplanering eller bara en 
kortare förskjutning av tillverkningsorderstart. När leverans sker går artiklarna igenom de 
vanliga rutinerna som innefattar godsmottagning, ankomstkontroll och därefter förrådshan-
tering eller direkt in i produktion. Detta illustreras nedan enligt figur 15.  

 

När materialbehovsbilden är klar och inköpsorder är lagda är tillverkningsordern vilande 
fram till att datum för orderstart närmar sig. Vilka tillverkningsorder som ska starta härnäst 
ser planeraren på sin körplan. Av erfarenhet vet produktplanerarna vilka inköpta artiklar 
och vilka produktionsavsnitt som har större risk för förseningar. Därför kontrollerar pro-
duktplaneraren dels genom en ”order trial”, en bristfrihetskontroll, för att se vilket inköpt 
material som fortfarande saknas för att tillverkningsordern ska kunna starta samt gör en av-
stämning med produktionsplaneraren över hur resursläget är på den berörda produktions-
avdelningen.  

Figur 14 Processkarta del 1 

Figur 15 Processkarta del 2 
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Om det finns material- eller resursbrister görs en bristanalys för att på mer exakta anled-
ningar till bristen. Därefter görs en konsekvensanalys för att se vilka följderna kan bli av 
dessa brister. Är bristerna många kan det behövas en prioritering för att lösa de mest allvar-
liga problemen först. Utifrån prioriteringarna vidtas åtgärder för att minska störningen så 
att ordern i största möjliga mån ändå kan startas på utsatt tid. Är det omöjligt att exempel-
vis få hem material i tid kan orderstarten omplaneras, men den åtgärden kan leda förse-
ningar för andra tillverkningsorder och det vill helst undvikas. Andra åtgärder kan vara att 
förhandla med efterföljande produktionsavsnitt för att undersöka möjligheten att jobba in 
förseningen, en så kallad handskakning. 

Samtidigt som bristfriheten kontrolleras görs även en kontroll av om det ingår några slut-
köpsprodukter i tillverkningsordern. Ett slutköp innebär att om leverantörer meddelar att 
ett material ska sluta tillverkas, ser planeraren till att det skapas rekvisitioner på tillräckligt 
mycket material för att täcka behovet för artikeln så länge som den behövs. Det finns olika 
typer av slutköp. Ett strategiskt slutköp upptäcks på tidigt stadie, exempelvis vid konstruk-
tion, då man ser till att täcka upp framtida behov genom att köpa på sig lager. Leverantören 
kan även ta kontakt med företaget själv och meddela när en artiklek ska bort från från sor-
timentet. Det är dock inte alltid detta uppmärksammas att leverantören har slutat produce-
ra vissa artiklar, utan missar att köpa på sig ett lager för kommande behov. Vid dessa tillfäl-
len får komponentingenjörer snabbt hitta lämpliga ersättningsartiklar och inköpsavdelning-
en får eventuellt hitta nya leverantörer.  Produktplanerarens uppgift när det gäller slutköp 
är att ta fram information om hur stora mängder material som kan komma att behövas 
framöver och vidarebefordra informationen till ansvarig projektplanerare. 

 

 

Enligt figur 16, när tillverkningsordern är bristfri är det fritt fram för produktionsplanera-
ren att öppna ordern och starta tillverkningen. En produkt kan gå igenom flera produk-
tionsavsnitt och hanteras då av flera produktionsplanerare. Produktplanerarna bevakar bara 
produktens väg genom produktionen och ser till att ledtiderna håller. Vid problem försöker 
planerarna hjälpas åt för att lösa dem, enligt figur 17 (Produktplanerare, personlig kommu-
nikation 2008-11-03 och 2008-11-12).  

 

 

 

Figur 16 Processkarta del 3 
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4.3 Intervjuer med processens intressenter 

När vi kartlagt produktplanerarnas sätt att arbeta valde vi att genomföra intervjuer med re-
presentanter för de roller som direkt eller indirekt påverkas av processen. Detta för att ta 
fram fler perspektiv på de informationsflöden som finns till och från produktplanerarna.  

De roller som vi valt att intervjua är:  

 projektplanerare  

 inköpare inom operativt inköp  

 chefen för materialplanerarna  

 chefen för hela enheten Supply Management 
 
 Inköpsenheten på SMW består av en strategisk del och en operativ del. En strategisk in-
köpare ansvarar för produktområdets totala sortiment. Han eller hon jobbar aktivt med 
materialförsörjningen i utvecklingsfasen av affärsenhetens projekt och då i nära samarbete 
med artikelansvariga, projekt, produktledning och operativa inköpare för att optimera to-
talekonomin. En strategisk inköpare kan hantera frågor vid offerering, konstruktion, för-
sörjningsstrategier, skapa avtal med leverantörer och se till att det finns så kallade Preferred 
Suppliers inom de olika ansvarsområdena. En operativ inköpare ansvarar i sin tur för logis-
tik och avrop för ett specifikt produktområde. Rollen ansvarar för anskaffning av produk-
ter i produktionsfasen i samarbete med strategisk inköpare, komponentingenjör och plane-
rare. Det kan innebära att se till att det löpande materialbehovet tillgodoses på ett optimalt 
sätt, följa upp hur leverantörerna motsvarar SMWs krav och behov när det gäller produkt- 
och leveranskvalitet och vårda data i C:M för det tilldelade produktområdet.  

Förklaring för vilka ansvarsområden de intervjuade projekt- och produktplanerarna har 
återfinns i tidigare avsnitt 4.2.2.  

Intervjuerna återges i något sammanfattad form för att göra det lättare för läsaren. Med 
hänsyn till de intervjuade har valt att inte namnge exakt vem som sagt vad i våra intervjuer, 
utan benämner respondenterna utifrån deras planerarroller. Frågorna som vi utgått från 
återfinns i bilaga 4.  

Figur 17 Processkarta del 4 
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4.3.1 Intervju med produktplanerarna 

Samtidigt som vi intervjuade produktplanerarna för att få fram processkartan fick vi även 
fram en del problemområden. Här följer en sammanställning av dessa.  

Av de fyra produktplanerare vi talat med är två utav dem upplärda av de två andra. Den 
planerare som kommit till gruppen senast är en inhyrd konsult. Han nämner att inlärnings-
perioden var svår och ostrukturerad och ibland känner man sig fortfarande som en nybör-
jare. Upplärningen av ny personal skedde i det här fallet genom att personen som kunde 
uppgifterna först visade och sedan fick den nyanställde göra uppgifterna själv med stöd och 
hjälp från den andre. Problemet här var att den personen som skulle sluta inte hade tid att 
hjälpa den nyanställde i så stor utsträckning som kanske hade behövts, eftersom hon själv 
skulle sätta sig in i nya arbetsuppgifter.  

De mer erfarna planerarna påpekar även de att inlärningsperioden är lång för den här posi-
tionen. Det är många unika situationer där man måste ha en djupare kunskap om verksam-
heten för att kunna hantera problemet snabbt och ta rätt beslut, därför är det svårt att lära 
upp en ny medarbetare på ett effektivt sätt. Mycket kunskap får kompletteras efter hand, 
först när situationerna uppstår.  

Planerarna som har jobbat längre inom företaget har av naturliga skäl ett större kontaktnät 
och kan därför ibland gå rakare vägar för att få tag i information, exempelvis när det gäller 
konstruktionsändringar och andra materialfrågor.  

”Jag har en kontakt på konstruktionsavdelningen som jag kan vända mig till när det är ont om tid och 
ingen annan kan ge mig besked. Jag se till att göra allt jag kan för att lösa problemet och då får jag ibland 
göra på mitt eget sätt.”  berättar en produktplanerare om betydelsen av kontaktnät.  

Alla planerarna nämner att de har olika bra kontakt med olika inköpare och produktions-
planerare. Ibland är de olika arbetssätten orsaken till att de dagliga uppgifterna är svåra att 
lösa och ibland är det rena materialfrågor, som förseningar eller konstruktionsfel. Att till 
exempel få olika information beroende på vilken inköpare som hanterade inköpsordern 
kunde vara ett störningsmoment. Ibland fick planeraren löpande information kring leve-
ransbevakning och ändrade förutsättningar, och i andra fall fick de skicka mail flera gånger 
för att få fram informationen som behövdes. Planerarna var inte säkra på varför det var så 
olika, men var tydliga med att det försvårade deras arbete. 

Alla planerarna berättar egna upplevelser om hur fel eller brister i information har skapat 
extra arbete för dem. Det handlar ofta om att det är frågor kring vilka dokument det är som 
gäller och kontrollera vilket som är den senaste versionen och att det står samma version på 
alla ställen. Det förekommer även att underlag och ritningar är försenade och därför hind-
rar produktionen från att öppna tillverkningsorder. Problem som rör material handlar mest 
om att det tar tid att få hem artiklarna från leverantören, att den totala ledtiden är så tajt att 
det inte finns utrymme för problem. Det sker även förseningar av leveranser eller att det är 
fel på materialet när det väl når ankomstkontroll eller produktionsavdelningar vilket gör att 
produktplanerarna får göra förändringar och hantera konsekvenserna.  

I produktionen har några avsnitt mer problem än andra med otillräckliga resurser. 
(J.Olsson, M. Pettersson, E.Stestovic, personlig kommunikation 2008-11-12) 

4.3.2 Intervju med inköpare 

Inköparna som är aktiva i processen hör till avdelningen Operativt inköp som i sin tur även 
den hör till Supply Management. Inköparen tar emot de rekvisitioner som produkt- eller 
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projektplaneraren skickar. De ser över hur framtida behov ser ut i systemet på den aktuella 
artikeln, för att se om de kan köpa hem ett större parti på en gång för att få bättre villkor 
från leverantören. Ibland tar de kontakt med produktplanerarna för att kontrollera att in-
köpsvolymen är rimlig. Mindre komplicerade produktområden som kablar och kontakter 
går bra att köpa hem i större mängder för att lägga på lager. Inköparen för det området be-
vakar kommande leveranser när det börjar närma sig leveransdatum inom ett par dagar. 
Upptäcks förseningar eller att leverantören själv hör av sig angående försenad leverans 
meddelas planeraren via mail.  

Produktgrupper som är mer komplicerade att köpa in är mekanik. Det är flera varianter på 
artiklarna och en hel del speciallösningar och avancerad teknik. När ansvarig inköpare tar 
emot en rekvisition och det visar sig vara en ny artikel letar han eller hon reda på tillhöran-
de dokument i IFS/PDM. I dokumenten kan inköparen läsa sig till vad det är för typ av 
mekanikdel och kan sedan avgöra vilken av leverantörerna som passar bäst för att produce-
ra den. Oftast är tidsaspekten avgörande i valet av leverantör. Inköparen ser till att leveran-
tören får rätt dokument för att kunna tillverka artikeln och skickar iväg ordern. Orderbe-
vakningen sker genom att inköparen får besked om de utestående ordrarna, så kallad 
”backlogg”. Det är en rapport som skickas veckovis till leverantörerna där alla kommande 
order hos respektive leverantör är listade, leverantören fyller då i tillhörande information 
om försenad leverans, delleverans eller flyttat leveransdatum.  

”-Backloggen ger mig på ett enkelt sätt en överblick på de ordrar som på en och samma leverantör. Det är 
bra med uppföljning veckvis.” säger en av inköparna. Backlogg används inte för alla leverantörer 
inom alla områden.  

Inköparna uppdaterar löpande ledtiderna för de inköpta artiklarna för att planerarna ska 
kunna lita på informationen i C:M. Men det händer rätt ofta, enligt inköparna själva, att 
planerarna vill ha artikeln snabbare än vad som står i systemet. Att en artikel har mellan 8-
10 veckors leveranstid, men enligt planen måste artikeln vara hemma om 4 veckor. Då gäll-
er det för inköparen att förhandla med leverantören och försöka pressa ner ledtiden så 
mycket som möjligt och överväga lösningar som exempelvis delleveranser, och samtidigt 
prata med projekt- och produkplanerare om vad som är accepterbar ledtid. Kanske kan 
andra artiklar flyttas i planen för att förbättra förutsättningarna. En annan nödlösning som 
finns är att den egna verkstaden på företaget tillverkar delarna som behövs, men det är bara 
genomförbart om resurserna finns tillgängliga. En av inköparna kommenterar: 

”Ibland känns det som ett mission impossible när planerarna kommer med rekar på artiklar som ska kö-
pas in på nästan halva den egentliga ledtiden, men att vi ändå förväntas fixa det.”  

Att projekt- och produktplanerare sitter när inköparna rent fysiskt ses som en fördel av alla 
inblandade. Men inköparna nämner även att det ibland kan bli mycket ”prat i korridoren” 
som kanske glöms bort av misstag eller situationer där flera medarbetare nästan står på kö 
vid ens skrivbord för att diskutera olika saker. Ibland är det lättare att få informationen via 
mail eller telefon för att kunna strukturera arbetet bättre. Men fördelarna väger tyngre än 
nackdelarna och relationen mellan inköparna och planerarna anses god.  

Ett önskemål finns om att planerarna själva ska se mer på framtida behov när de lägger in-
köpsrekarna och höja volymerna på de rekar som skickas vidare, alltså ett moment som in-
köparna gör idag.  

Det kommer även upp ett problem som rör dokument. I dagsläget släpps ibland rekvisitio-
ner på artiklar där dokumenten från konstruktionsavdelningen ännu inte blivit frisläppta. 
Det ställer naturligtvis till problem för inköparna som behöver en del dokument för att 
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kunna köpa in rätt artiklar. Inköparna är medvetna om att detta inte är något som planerar-
na själva kan påverka (M. Lönngren, H. Jacobsson, personlig kommunikation 2008-12-02). 

4.3.3 Intervju med produktionsplanerare 

Produktionsplanerarna kontaktar produktplanerarna flera gånger dagligen, antingen via te-
lefon eller skickar mail. En svårighet, enligt produktionsplanerarna, är att produktplanerar-
na är fyra stycken, och beroende på vem man pratar med så är det olika bilder av vilka or-
der som ska fram först. Som produktionsplanerare lär man sig vem som är bra att förhand-
la med när det gäller turordningen på tillverkningsorder och kan på så sätt få mer ordning 
på orderkön. Produktionsplanerarna ska fördela resurserna jämt för att alla projekt ska få 
fram sina delar, och jobbet underlättas om man har en bra bild av läget i ett större perspek-
tiv.  

Just helhetsperspektiv av projektläge är något som produktionsplanerarna nämner att de 
saknar. En av dem menar att hon har dålig inblick i var de delar som hennes produktions-
avdelning tillverkar passar in längre fram i kedjan. Exempelvis vilka kretskort som hör till 
vilka delsystem och så vidare. Hon saknar kopplingen till projekten som helhet. En annan 
respondent tycker att hon får en hel del information om projekten, men att en hel den av 
den kommer från hennes närmaste chef och inte från de andra planerarna.  

En av produktionsplanerarna vi intervjuar är konsult har jobbat till och från som produk-
tionsplanerare i företaget över en tioårsperiod. Hon har även arbetat med planering på 
andra företag i helt andra branscher. Vi pratar även med produktionsplanerare som varit i 
företaget en längre tid och varit med om olika förändringar genom åren.  

Konsultperspektivet kombinerat med att hon dessutom återvänt till företaget efter en tids 
frånvaro gör att hon kan se vad som har förändrats de senaste 5-10 åren. Tyvärr, menar 
hon, så är hon inte positivt överraskad alla gånger.  

”-Ibland ser jag data i systemet som inte ser ut att ha förändrats sen jag var här och jobbade förra gången 
för ca 5 år sedan, och jag blir förvånad över hur flummigt systemet känns nu jämfört med tidigare.” 

Det finns även en upplevelse av att produktplanerarna ofta hamnar i kläm och att de är helt 
beroende av den information som andra ger dem. Är då informationen felaktig får det kon-
sekvenser på flera håll. Som produktionsplanerare, berättar en av respondenterna, kan hon 
ofta påverka produktplanerarnas agerande. Att det ibland är produktionsplanerarna som 
styr helheten mer än vad de kanske borde, som hon själv formulerade det. Hon upplever 
även att produktplanerarna ibland måste tjata en del på vissa projektplanerare för att få nå-
gonting gjort, men att det antagligen beror på att alla har mer att göra i vissa perioder.  

Projektplanerarna är fokuserade på att få fram just sitt projekt och kan vara lite snabba med 
att frisläppa många ordrar samtidigt som bildar stora svängningar i produktionsbeläggning-
en. Produktionen önskar naturligtvis ett jämnare flöde av tillverkningsorder, men produk-
tionsplanerarna förstår att det aldrig går att få ett stadigt, jämnt flöde i den här typen av 
produktion. Men de tror även att projektplanerarna hade kunnat göra mer för att underlätta 
produktionen och analysera helhetsbilden av beläggningen för alla projekten för att se om 
det går att flytta om i förebyggande syfte. På så sätt försöka undvika de största pikarna i 
produktionen, och minska antalet ändringar med kort varsel när man börjar märka att det 
inte kommer att fungera.  

Produktionsplanerarna jobbar ofta självständigt i sin planering och sitter ute vid det pro-
duktionsavsnitt som de har ansvar för. De har ett nära samarbete med sina olika chefer och 



 

 
44 

stämmer av läget och diskuterar resurssituationen vid behov. Flera av produktionsavsnitten 
har nyligen fått nya chefer och har beroende på det genomgått vissa förändringar, både i 
tankesätt och hur man ska göra saker. En av respondenterna säger att hennes arbetssitua-
tion har förändrats helt genom chefsbytet som även innebar att hon fick avlastning i form 
av fler produktionsplanerare på hennes avdelning.  

I en annan produktionsdel har produktionsplaneraren ordnat möten veckovis med pro-
duktplanerarna som då kommer ut till avdelningen. Mötet äger rum kring de informations-
tavlor som visar orderläget och vad som pågår i produktionen, vem som jobbar med vad 
med mera. Detta fungerar mycket bra och ger planerarna ett tillfälle att diskutera läget och 
hur det ska fördela resurserna inbördes för att alla ska få fram sitt material i tid till nästa 
nivå i produktionen. Produktionsplaneraren får viktig information om hur produktionspla-
nerarna resonerar kring olika order och produktplanerarna får en tydlig visuell bild av läget. 
Detta ska införas på ännu en produktionsdel som är problemtyngd i nuläget. Men hur des-
sa möten ska se ut vet inte den berörda produktionsplanerare någonting om vid intervjutill-
fället.  

Produktionsplanerarna har även en hel del kontakt med den avdelningen i verksamheten 
som hanterar eftermarknaden, och får reparenter skickade till sig som kräver resurser i olika 
omfattning. Eftermarknad har möten med en del av planerarna varannan vecka för att 
förmedla läget och få information om hur det fungerar i produktionen.  

Produktionsplanerarna har i allmänhet ingen direkt kontakt med inköparna utan märker 
bara av deras arbete genom att material kommer i tid eller ej till produktion.  Ett undantag 
finns då det handlar om tillverkningsorder som har lagts ut på andra företag för att avlasta 
den redan överbelagda produktionsavdelningen. Den ansvariga planeraren för dessa order 
har ett väl fungerande samarbete med en inköpare för att få tillverkningen utanför företaget 
att fungera.  

Det finns en medvetenhet om varför inköpt material inte alltid kommer i tid eller inte alltid 
har rätt kvalitet, och en förståelse för att det inte bara beror på inköpsavdelningen utan att 
det kanske mer beror på vilken information som kommer från konstruktionsavdelningen. 
Alla produktionsplanerare vi talat med vet att det förekommer fel på dokumenten och rit-
ningarna som skickas till leverantör, och att konstruktionsfelen inte upptäcks förrän leve-
ransen kommer till företaget och man testar materialet ihop med andra delar. Produktions-
planerarna upplever även en del problem med produkter som är så kallade slutköp, och 
alltså kan svåra att få tag på.  

Produktionsplanerarna har generellt sett fått fler resurser att hantera per planerare. Ett ex-
empel som berättas är att det för tio år sen, var det 3-4 produktionsplanerare på ett produk-
tionsavsnitt med omkring 25-28 personer. Men då hade företaget även en annorlunda 
struktur på planeringsfunktionen. Idag är en person ensam planerare på lika många resur-
ser, vilket fungerar bra under omständigheterna enligt henne själv. Men det har fått konse-
kvenser i arbetssätt och hon tror att det finns förbättringsmöjligheter.  

Att produktionsplanerarna inte är samordnade har sina negativa sidor. Dels, menar de, på-
går det säkert förbättringsarbete på olika produktionsavdelningar som fler produktionspla-
nerare skulle ha nytta av och dels kan det behövas mer kunskaper om varandras situation. 
En av respondenterna själv tycker att det är roligt att jobba med förbättringar och komma 
på nya sätt att göra saker, men hon känner att tiden inte räcker till i dagsläget. Kanske hade 
mer samordning kunnat ge bättre resultat (A-C. Ramsvik, J. Hackwitz, personlig kommuni-
kation 2008-12-04). 
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4.3.4 Intervju med projektplanerare 

Projektplanerarna är i kontakt med produktplanerarna vid flera tillfällen under processens 
gång. Först och främst är det vid transfer av en ny order som gör att det kommer in till-
verkningsorder på nya och gamla artiklar hos produktplaneraren. De flesta projektplanerare 
söker upp produktplaneraren som ansvarar för vissa artiklar för att prata igenom omstän-
digheterna innan de förs över i systemet, så att själva övertagandet av artikeln ska gå smi-
digt. I nuläget är det ett arbetssätt som nyligen blivit mer rutinmässig och kan därför variera 
lite i gruppen projektplanerare.  

”Att prata igenom omständigheter och historik kring artiklar som ska föras över är viktigt och något jag 
har gjort hela tiden, det är bra att det blir en uttalad gemensam rutin för oss.”, säger en projekplanera-
re. 

När det handlar om att föra över produktägarskapet till produktplanerarna kan det ibland 
finnas ett visst motstånd, berättar en projektplanerare, som troligtvis grundar sig i att pro-
duktplanerarna inte känner att de ha tid att göra arbetet det innebär.  

Vid de tillfällen som projektplaneraren frisläpper större strukturer är kontakten mellan pla-
nerarna mer intensiv. Då går de igenom de så kallade längsta benen i produktionsplanen 
och vilka inköpta artiklar som absolut måste finnas hemma i tid. Detta fungerar bra på de 
allra flesta håll.  

Tidigare har det funnits problem i kommunikationen i gränssnittet projekt- och produkt-
planerare men i dagsläget upplever projektplaneraren en positiv förändring. Produktplane-
rarna tycks vara med fokuserade på sina arbetsuppgifter och att de tar mer initiativ för att 
söka information själva. Ibland upplever projektplanerarna att de i sin tur ligger lite efter 
och skulle behöva jobba snabbare för att kunna svara på produktplanerarnas frågor. En av 
projektplanerarna påpekar: 

”Vi projektplanerare som grupp skulle nog kunna bli bättre på att alltid göra längsta benet-analys och 
kontrollera kritiska linjen, jag tror det skiljer sig lite individuellt hur noggrann man är med det”  

Även projektplanerarna samarbetar, som vi tidigare nämnt, med operativt inköp både di-
rekt och indirekt genom produktplanerarna. När denna kommunikation diskuteras nämner 
projektplanerarna att det fungerar över lag bra, men att den nästan alltid är personberoen-
de. De allra flesta inköpare gör ett bra jobb och gör vad de kan för att uppfylla sin del av 
materialförsörjningsarbetet. Men ibland upplevs det som att det inte alltid stämmer att ex-
empelvis rekvisitioner kom för sent till inköparen med tanke på artikelns ledtid, så att det 
inte går att få hem leveransen i tid, eller att siffrorna som ska visa leveransprecisionen inte 
är helt pålitliga beroende på hur data presenteras.  

Den fysiska placeringen av planerarna och inköparna anses vara bra, det är nära till alla. 
Men kanske skulle den kunna bli ännu bättre om det gjordes några interna omflyttningar så 
att produktplanerarna kommer ännu närmare projektplanerarna, och inte som idag att in-
köparna sitter insprängda emellan de olika planerarrollerna.  

Under intervjuns gång kommer vi in på olika förbättringsarbete som pågår och har genom-
förts i verksamheten. Personalen upplever att det sker förbättringar och att det är en hel del 
jobb som pågår. Men hur statusen i de olika små projekten är och vad resultatet till slut blir 
är inte helt klart om man inte själv är direkt involverad i de olika grupperna som arbetar på 
olika områden. En av projektplanerarna tycker att det informationsflödet kan bli bättre och 
synas mer.  
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En annan fråga som kommer upp i samtalet är frågan om utbildning av personalen i syste-
met C:M. Projektplaneraren menar att det finns brister i grundkunskaper som försvårar ar-
betet. De medarbetare som har en begränsad färdighet i C:M gör så gott de kan med den 
kunskap de har. Det kan innebära onödigt mycket arbete för att göra uppgifter som egent-
ligen kan göras på ett mycket enklare sätt om man kan knepen. Dessa kreativa lösningar 
kan ibland även ställa till problem för nästkommande person som ska hantera ärendet. Pro-
jektplanerarna efterlyser ett mer utbrett utbildningsprogram och att det fadderskapssystem 
som finns på vissa håll ska underhållas bättre och spridas. Man vill även ha fler gränsöver-
skridande träffar där kunskaper kring specifika situationer i systemet tas upp och diskuteras 
(M. Sjöberg, personlig kommunikation 2008-12-03, samt gruppmöte med samtliga projekt-
planerare 2008-12-02). 

4.3.5 Intervju med chefen på sektionen SM/P – Supply Management/ 
Program Management & Planning 

Anders Krohn är chef över delprojektledarna, projekt- och produktplanerarna och fungerar 
då som en resursägare i materialplaneringsprocessen. Han har jobbat i olika delar i företaget 
under flera år, men tillträdde som chef för den här gruppen i april-maj 2008. Då kom han 
senast från en chefsposition i produktionen. Vi pratade med honom om hans uppfattning 
av nuläget, vad det finns för problem och orsaker till dessa samt vilka förbättringsmöjlighe-
ter han ser för gruppen.  

Om man ser till det senaste halvåret anser han att överlämningen av produkter och pro-
duktägarskapet från projektplanerare och produktplanerare har varit ett problemområde. 
Det har varit mycket nyproduktion av artiklar, många provexemplar och ändringar som har 
gjort att projektplanerarna inte har kunnat lämna över artiklar som de ska. Men även pro-
dukter som efterhand blir klara och ska föras över blir liggande hos projektplanerarna på 
grund av att de inte har tid att göra överföringen eller att de inte vet vem av produktplane-
rarna som ska ha dem. 

Ett annat problem har varit att produktplanerarna har fått lägga för mycket tid på att jaga 
information och besked från inköp, godsmottagningen och ankomstkontrollen för att få 
reda på dels när materialet kommer hem och dels när det kan komma in i produktionen. 
För att ha kontroll på läget har Krohn haft återkommande träffar en gång i veckan med 
produktplanerarna där de har diskuterat olika lösningar på problemställningar som funnits. 
Det har varit en hel del frustration på flera håll på grund av att inköp, godsmottagning och 
ankomstkontroll och vissa produktionsenheter ligger efter med många order. De ansvariga 
kan inte lämna helt klara besked om när material är tillgängligt för nästkommande steg i 
processen eller när tillverkningsordern kan starta i produktionen. Vilket då ger produktpla-
nerarna svåra förutsättningar att uppfylla sina uppdrag på ett bra sätt, de får bara göra det 
bästa av situationen. 

Det var under vintern och våren -08 som situationen uppmärksammades på högre instans, 
det började bli på gränsen till ohållbart i produktionen. Krohn menar att det var då det blev 
alltför många timmar i släp hos de olika funktionerna i företaget och det var för mycket 
speciallösningar som gick vid sidan av ”normalförfarandet”, som sammantaget gjorde att 
leveransdatumet från linjen till projekten blev hotade.  

”-När leveransdatum till extern kund börjar bli hotade känns det som att projektledarna vaknar till och 
inser allvaret och andra högre chefer att börja ställa frågor när det närmar sig fakturering. Det är frustre-
rande, eftersom det är svårt att rädda allting då.” (A.Krohn, personlig kommunikation 2008-12-
20). 
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Det han vill se i framtiden är att man försöker vara tydligare med konsekvenserna på tidigt 
stadie i projekten, men påpekar även att det kan vara svårt att se betydelsen av en försening 
på några enstaka dagar i början av ett projekt som sträcker sig över 18 månader.  

När vi fortsätter prata om framtiden med respondenten kommer vi in på vad gruppen 
SM/P kan bli bättre på. Krohn vill arbeta med att man ska bli bättre på att ”se sig själv i 
spegeln” och verkligen få ordning på arbetssätt och hur planerarna och delprojektledarna 
agerar gentemot andra. ”Vi måste bli bättre kravställare och tydligare med vilka konsekvenser till ex-
empel förseningar eller ändringsorder får för ledtiderna och totalkostnader.” Han vill även se att man 
får in tankesättet leverantör och kund tydligare på det interna planet, alltså mellan enheter-
na i företaget, och handlar därefter.  

Krohn har även en ambition att jobba med frågan Vad kan vi göra för att inte hamna i den här 
situationen igen? Det ser han som ett mer långsiktigt arbete, men att man nu är vaksam i de 
nya kundprojekten som startar och verkligen försöker analysera konsekvenser och kanske 
styr på ett annat sätt.  

Han vill även undersöka kommunikationsutbytet mellan medarbetarna och försöka få dem 
att inte bara lägga all information i ett mail och skicka till en medarbetare som bara sitter 
några meter bort, vilket i dagsläget är lätt hänt. Krohn vill se mer direkt kommunikation där 
man får chans att prata igenom saker och få direkt respons.  

Fortsättningsvis frågar vi om det finns planer på att jobba mer gränsöverskridande och se 
till gränssnitten i materialplaneringsprocessen. Respondenten svarar att eftersom process-
ägarskapet har varit lite otydligt tidigare men nu är fastställt så kan det hända att det blir fo-
kus även på detta. Men fortsätter: ”-Jag tror inte att det är något fel på processen, egentligen. När 
projekten följer de riktlinjer som finns i PROPS och när planerarna får de rätta förutsättningarna så flyter 
det på.” Han återkommer till problemet med att det har blivit så mycket speciallösningar 
som tar tid ifrån den löpande verksamheten. Men det finns även en problematik i att man 
idag planerar beläggningen mot en oändlig resurs. Med det menas att man inte i så stor grad 
anpassar beläggningen utifrån maximal förmåga ute på produktionsenheterna, utan det ska 
kunna hanteras genom att ha en flexibel personell resurs som kan öka och minska i takt 
med att beläggningen är större eller mindre. Och oftast fungerar det bra när genomström-
ningen av arbete håller sig på en hanterbar nivå. Det är när det börjar bli försenat någon-
stans som det sedan blir problem, eftersom fel order kommer in vid fel tillfälle till produk-
tionsenheterna.  

Ett annat område som dessa förseningar och släp påverkar är planerarnas arbetssätt. Krohn 
menar att man kan se att det är svårt att hantera för då jobbar planerarna på de sättet som 
de känner igen, så som de har gjort förut. En del löser då problemen vartefter de uppstår, 
andra försöker vara förutseende och gå runt problemen. Det uppstår egna analyser på Ex-
cel-ark lite varstans och alla försöker få en överblick så att de kan lösa problemen på sitt 
sätt. Det är lätt hänt att skylla på andra under stress och press och svårt att ändra på sig 
själv.  

Under några år har omsättningen på framförallt produkt- och produktionsplanerare varit 
stor och överföringen av kunskap har inte fungerat så bra som den hade kunnat göra, det är 
Krohn medveten om och han tror att även det har varit en bidragande orsak till en del pro-
blem. Men även på det området hoppas han att de kan förbättra sig och lära sig av missta-
gen (A.Krohn, personlig kommunikation 2008-12-20). 
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4.3.6 Intervju med chefen för Supply Management 

Lars-Ove Olsson är chef för avdelningen Supply Management (SM), det vill säga delpro-
jektledning, projekt- och produktplanering, operativt inköp, ankomstkontroll och lager, in-
gående och utgående logistik samt spedition. Avdelningen har i uppgift att få försörjnings-
kedjan för material att fungera optimalt. Olsson står som processägare för materialplane-
ringsprocessen och vi ansåg därför att han kunde bidra med ytterligare ett perspektiv på 
den undersökning vi genomför.  

I dagsläget har Olsson planer på att öka kunskapsnivån bland planerarna och delprojektle-
darna när det gäller logistik och materialplanering. Detta eftersom det har uppmärksam-
mats att flera av dem som är planerare idag har arbetat i företaget i många år och en gång i 
tiden började i till exempel produktion. De har olika utbildningar, ofta tekniska, och att det 
därför finns bristande kunskap om grundläggande logistik och materialplanering. Olsson 
menar att personalen på materialplaneringen har kompetensen för att göra sitt jobb, de gör 
ett bra jobb redan idag. Men med hjälp av ny kunskap, eller i vissa fall en uppfräschning av 
minnet, kan det förhoppningsvis bli ännu bättre.  

Olsson vill även att förståelsen för varandra ökar i processen, och insikten om vilken situa-
tion de andra medarbetarna har. Sådan kunskap kan förbättra samarbetet och göra proces-
sen mer effektiv eftersom personalen blir mer medveten om helheten och får en djupare 
förståelse om konsekvenserna av deras handlingar, menar han.  

På frågan om Olsson kan se att situationen har förändrats något sen förra året, då man bör-
jade uppmärksamma problemen, svarar han att det nog inte har blivit något markant skill-
nad men att bollen i alla fall är i rullning och att arbetet pågår på olika håll. Exempelvis ge-
nom ökad kunskap, mer kommunikation via olika forum och att det blir tydligare arbets-
sätt. Planen är att det inom ett halvår ska märkas att förändringarna har gett resultat.  

Överbeläggningen i produktionen går inte att planera bort och den gör att personalen inte 
jobbar som vanligt, fortsätter Olsson. De får lägga energi och tid på sådant som egentligen 
inte ska ta tid. För att lösa problemen som kommer till följd av förseningarna tas tid från 
det vardagliga löpande arbetet.  

Vi ställer frågan om det finns planer på förbättringsarbete som inte bara har med planerar-
na att göra, eftersom Olsson även ansvarar även för andra delar. Han svarar att han vill att 
man ska jobba mer på kommunikationen mellan exempelvis produktplanerare och produk-
tionsplanerare samt produktplanerare och inköp, alltså tänka mer på gränssnitten mellan 
funktionerna.  

Som processägare vill Olsson hålla upp drivet i förändringsarbetet. Processorientering är 
något som man strävar mot och då gäller det att jobba med den funktionella uppdelning 
som finns i dagsläget.  

Vi frågar om han anser att han har befogenheter att som processägare göra de förändringar 
som behövs. Svaret blir då att Olsson känner att han har fullt förtroende från sin chef, men 
att det finns problem när det kommer till att få igenom ändringar i de funktionella enheter-
na i resten av verksamheten. Det är alltid flera åsikter och starka krafter, så det gäller att 
hantera situationen på ett bra sätt. Olsson har på eget initiativ ordnat en styrgrupp för pro-
cessen där det finns representanter från olika delar av verksamheten. Där kan förändringar 
och problem diskuteras innan man för förslagen vidare ut till resten av linjecheferna. 

Traditionellt sett har linjecheferna alltid varit starka i företaget och när kundprojekten blev 
fler och krävde en egen organisation blev det en så kallad matrisorganisation där det pågår 
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ständig konkurrens om resurser, som enligt Olsson på ett sätt är bra. När processynsättet 
infördes i företaget skapades ännu en dimension, vilket gör det hela än mer komplext. Till 
följd av den påbörjade processorienteringen fick chefer på olika håll i verksamheten även 
ansvaret som processägare.  

Verksamhetsstyrningen innebar en kartläggning och visualisering av processerna i hela före-
taget som går att återfinna på intranätet idag i form av ett verksamhetssystem (L-O. Olsson, 
personlig kommunikation 2008-01-05). 
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5 Analys 

I analyskapitlet ställs teori och empiri mot varandra. Vi ska här jämföra teorierna med den 
situation vi kartlagt i undersökningen på fallföretaget. För att få en struktur använder vi 
frågeställningarna från avsnitt 1.4 som utgångspunkt  
 

  Vilka informationsflöden finns i produktplanerarnas arbetsprocess?  

  Vilka brister finns med det nuvarande informationsflödet?  

  Vilka orsaker finns till problemen?  
 
Vi har genom vår empiriska undersökning samlat in information om problem och fenomen 
hos fallföretaget, så mycket att det ibland är svårt att se vad som är faktiskt är problem och 
vad som egentligen är konsekvenser till problem som inte är helt tydliga. Vi har därför fått 
gå tillbaka till insamlad information och försöka bena ut vad som är vad. Här kan teorin 
vara stödjande för att tydliggöra vad som kan vara konsekvens och vad som är problem. 
Teorin kan dessutom förklara vad som kan vara orsaken till att problemet uppstått. Att pi-
larna i figuren inte är helt raka får fungera som en symbolik för att allting inte alltid är själv-
klart, utan kräver sina omvägar för att få ett bra resultat.  
Detta arbetssätt försöker vi använda dels på processnivå, alltså produktplanerarnas arbets-
process som vi undersökt närmare, men även försöka se om problemen härstammar från 
andra källor. Finns det faktorer på gruppnivån, det vill säga bland materialplanerarna som 
kan spela in, eller kan man lyfta upp problem och orsaker en nivå till och se till mer gene-
rella organisatoriska faktorer? Vi hoppas att vi genom detta tankesätt finner möjligheter till 
förbättringar som kan användas dels på individnivå, men även grupp- och organisationsni-
vå. 

5.1 Vilka informationsflöden finns i produktplanerarnas ar-
betsprocess? 

Utgår man från rollen produktplanerare finns det ett flertal olika uppgifter och ansvar. Ak-
tiviteterna som är uppräknade i rollbeskrivningen för en produktplanerare kan vid första 
anblicken sakna tydliga kopplingspunkter. Men med hjälp av intervjuer med produktplane-
rarna, Goldkuhls (2000) lista över vad som definierar en process samt Ljungberg & Lars-
sons (2001) beskrivning av komponenter i en process fick vi fram en karta där aktiviteterna 
är sammanlänkade på olika sätt genom informationsflöden. Enligt Bellander (2007), Rentz-
hog (1998), Bergman & Klefsjö (2007) samt Ljungberg & Larsson (2001) är någon typ av 
kartläggning med hjälp av personal som har kunskap om verksamheten ett bra sätt att börja 
en processkartläggning på.  

Vi fick genom denna kombination av empiri och teori fram vad vi anser vara de huvudsak-
liga informationsflödena i produktplanerarnas arbetsprocess som har till syfte att skapa 
goda förutsättningar för materialförsörjningen för projektens beställningar hos produktion 
och inköp:  

- Materialbehov skapas: Projektplaneraren frisläpper nya tillverkningsorder på produkter, 
den informationsmängden kan ses som input i processen. Produktplaneraren är då motta-
gare och får informationen om ny order på sin körplan samt information om nya artiklar i 
sin sluss mellan C:M och IFS/PDM. Skapandet av tillverkningsorder samt inköpsrekvisi-
tioner sker dels automatiskt av systemet, om det är redan kända artiklar, dels mer manuellt 
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om det är helt nya artiklar då viss kontroll av revisionslägen med mera måste ske. Resultatet 
av bearbetningen blir materialbehov av antingen egentillverkade delar eller inköpt material.  

- Inköpt material: Många rekvisitioner till inköpsavdelningen genereras automatiskt av C:M, 
men här kan även produktplaneraren skicka den när han själv vill. Den avvikelsen sker när 
man vill beställa mer än vad som behövs för den aktuella ordern, alltså slå ihop behov för 
order som ligger längre fram i tiden. Inköparen tar emot informationen och gör vad som 
krävs för att få hem materialet i tid. Blir det problem sker här ett informationsutbyte mellan 
produktplaneraren och inköparen. Resultatet av informationshanteringen blir att inköpt 
material finns tillgängligt för produktionen när de ska starta en order.  

- Tillverkningsorder: Eftersom SMW tillverkar många av de ingående komponenterna i ra-
darsystemen själva så är hanteringen av tillverkningsorder en stor del av produktplanerarnas 
jobb. Det som gör att en tillverkningsorder kan starta är att den är bristfri, alltså när allt in-
gående material finns klart att plocka från förråd. I vissa fall kan det godkännas att det finns 
enstaka brister vid orderstart, det är olika från fall till fall. Blir det problem och en order 
inte kan startas i tid på grund av att den inte är bristfri kan produktplaneraren behöva han-
tera information från olika håll och göra olika analyser för att hitta lösningar. Här kan flera 
personer bli inblandade beroende på problemets karaktär, det är inte alltid som produkt-
planeraren har befogenheten att fatta beslutet, utan måste gå till exempelvis delprojektleda-
re och få besked.  

När tillverkningsordern är startad av produktionsplaneraren bevakas bara produktionen av 
produktplaneraren och hjälper till med göromål vid behov. Informationsutbytet planerarna 
emellan kan handla om tidsplaner för produktionen eller om alla dokument och material är 
riktiga.  Resultatet av informationsflödet i den här delen av processen blir en genomförd 
tillverkningsorder.  

5.2 Vilka brister finns med det nuvarande informationsflödet? 

Enligt Chibba & Hörte (2003) är informationsflödets huvudsakliga uppgift att samordna 
samt skapa förutsättningar för ett fungerande fysiskt flöde. Även Rayport & Sviokla (1995) 
pekar på vikten av att fokusera på informationshanteringen inom organisationer eftersom 
det är ett bra sätt för att skapa mervärde för kunden. Utifrån detta får vi klart för oss att 
genom ett effektivt informationsflöde finns mycket att vinna. Jonsson & Mattsson (2005) 
påpekar även att det finns fördelar med att satsa på förbättringar av informationsflödet ef-
tersom det är billigare att flytta information än material.  

För att kunna göra informationsflödena mer effektiva kan vi ta hjälp av informationslgisti-
kens grundidé att ha rätt material på rätt plats, till rätt kund i rätt tid, till rätt kvantitet, kvali-
tet och kostnad samt rätt information (Centrum för informationslogistik, 2008). De åtta 
R:en kan fungera som en checklista för att finna brister i ett informationsflöde, och det är 
precis vad vi har gjort när det gäller informationsflödena i produktplanerarnas arbetspro-
cess. Vi har försökt att se dels mer detaljerade brister som ibland är tydliga i de intervjuer vi 
gjort med personalen och ibland blir tydliga med hjälp av teoretiska kunskaper, men även ta 
upp en del mer allmänna problem i processen som personalen och cheferna nämnt och 
som kan kopplas till teorin på olika sätt.  

Något av det första som nämns i intervjuavsnittet är att produktplanerare ibland har svårt 
att avgöra som har svårt vad som är riktig information i systemet C:M, vad det är som gäll-
er och vad som är den senaste uppdateringen av exempelvis dokument i IFS/PDM. Ett 
otränat öga har uppenbarligen svårigheter med att hitta vad som är rätt och fel och behöver 
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dubbelkolla information, medan en mer erfaren planerare kan tyda olika koder och ”flag-
gor” i systemet snabbare. Det finns tecken på att informationen i de olika systemen inte all-
tid stämmer överens, vilket gör att användarens trovärdighet för informationen i systemet 
minskar, samt att det finns ett bakomliggande utbildningsproblem i verksamheten.  

Brister i informationen i de olika systemen är något som även produktionsplanerarna tar 
upp under intervjun. De ger exempel som att inköpt material blir fel på grund av att det 
saknas information på ritningar eller att det gjorts sena ändringar som ändrar omständighe-
ter. De nämner även att det finns brister i hur uppdatering av information sker i systemen. 

I produktplanerarnas nuvarande arbetssätt finns det utrymme för att arbeta på sitt eget sätt 
vilket flera av dem också gör. Ett exempel ges i intervjuavsnittet 4.3.1, där respondenten 
säger att man är tvungen att ha ett eget kontaktnät för att få den information man behöver. 
Här ser vi att det finns brister i den interna kommunikationen, som enligt Eriksson (2005) 
ska göra det möjligt att få rätt information i rätt tid, och i den stödjande informationen som 
kan påverka slutresultatet i en process, enligt Ljungberg & Larsson (2001). I intervjuerna 
framkommer det att i princip ingen grupp i processen upplevs av de andra grupperna jobba 
enhetligt. Respondenterna berättar att man får information på olika sätt, att den är av olika 
kvalitet beroende på vem man får den av och att den ibland kommer vid fel tillfälle eller 
inte alls.  

Ett bra exempel är kommunikationen mellan inköpare och produktplanerare. Båda sidor 
menar att de får olika information beroende på person samt att man upplever att den andre 
parten inte vet vilken information som behövs. Eller när produktionsplanerarna och pro-
duktplanerarna utbyter information om orderstart eller komplikationer, beroende på vilket 
produktionsavsnitt det gäller får produktplaneraren besked på olika sätt, och åt andra hållet 
anser produktionsplanerarna att produktplanerarna ger besked som inte stämmer överens.  

Produktionsplanerarna är medvetna om att det kan finnas skillnader i deras arbetssätt efter-
som de inte träffas särskilt ofta som grupp, utan har starkare band till sina respektive pro-
duktionsavdelningar.  

Inköpare och planerarna är beroende av utbyte av information mellan varandra. Men idag 
finner vi att bristen på tillit mellan rollerna på vissa håll ibland leder till några extra mail el-
ler några extra telefonsamtal vilket kanske kan undvikas. Ett exempel är det nuvarande in-
formationsflödet kring orderbevakningen och inleveranser. När väl inköpsordern är lagd 
och ett leveransdatum bestämt kan planerare och inköpare inte alltid lita på att leveransen 
kommer det datumet. De vet av erfarenhet att vissa leverantörer dras med förseningar. 
Detta leder till att planeraren är orolig för sin tidsplan och hör av sig till inköparen för att 
höra om det kommit några nya besked och inköparen i sin tur flera gånger får svara på 
samma frågor och söka information om när leveransen kan komma in. Bristen går att här-
leda till val av leverantörer och vilka prognoser på antalet order som SMW har lämnat ifrån 
sig. För att förbättra inköparnas arbetssituation ytterligare får de i uppdrag att försöka få le-
verantörerna att korta ledtiderna ytterligare för att passa den tidsplan som planerarna tagit 
fram. Flera av dessa brister i informationsflödet tyder på att det finns oklarheter mellan 
gränssnittet inköpare och planerare på olika nivåer. Med vissa brister, såsom okunskap om 
andra medarbetares situationer och brist på helhetssyn, går det att dra paralleller till det 
funktionella tänkandet som Rentzhog (1998) beskriver.  

Avsaknaden av helhetssyn är även något som produktionsplanerarna nämner under inter-
vjun. Då i form av att produktionsplanerarna får tillgång till mer övergripande information 
om läget i de olika kundprojekten.  
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Produktionsplanerarna tar upp att de ibland upplever att projektplanerarna skulle kunna 
göra mer noggranna analyser av beläggningsnivåer och ledtider. Detta problem tas även 
upp av projektplanerarna själva som är självkritiska och menar att de som grupp kan bli 
ännu bättre på det. Även chefen för materialplanerarna nämner att han är medveten om att 
det finns olika arbetssätt i gruppen när det gäller förberedelser när order ska frisläppas.  

Enligt Rentzhog (1998) bör processägaren ha befogenheter att genomföra förändringar i 
processens alla delar för att uppnå balans mellan ansvar och befogenheter. När vi pratade 
med materialplaneringsprocessens utpekade ägare, Lars-Ove Olsson, fick vi veta att det 
ibland är svårt att få igenom förändringar och att han skapat en styrgrupp för att göra arbe-
tet lite lättare. Även om Lars-Ove Olsson på eget initiativ har försökt att minska problemet 
med att han har svårt att få igenom förändringar så kvarstår ändå faktum att det här finns 
en skillnad mellan vad teorin säger om rollen processägare och verkligheten på företaget, 
som i sin tur kan ge brister i själva förbättringsarbetet i processen och informationsflödena 
i den.  

När man ser på vad chefen för SM/P har svarat på frågor kring planer för framtiden ser vi 
en chef som är medveten om många av problemen i gruppen, såsom behovet av mer di-
rektkommunikation och att det finns fler olika sätt att göra samma saker på, men vi ser 
även att det kan finnas en lucka i informationsflödet mellan honom själv och processäga-
ren. Exempelvis verkar inte Krohn vara informerad om processägarens planer på att jobba 
med problemen i gränssnitten inom planeringsprocessen. Krohn nämner inte heller något 
om den utbildningsplan för att öka logistikkunskaperna som Olsson tidigare nämnt.  

De återkommande träffarna som produktplanerarna har med Krohn är på många sätt bra 
för att förbättra just deras situation och kan lösa vissa problem snabbt. Men om man jäm-
för med det synsätt på förbättringsarbete som processorienteringen innebär ska man exem-
pelvis enligt Ljungberg & Larsson (2001) göra kartläggningar, utifrån kartorna analysera 
och omstrukturera för att sedan införa förändringarna, mäta dess påverkan och sedan se 
över nästa förbättringsområde. Även Goldkuhl (1998) hänvisar till ett iterativt förbättrings-
arbete. Bellander (2007) anser att kartläggning är ett bra sätt för att sätta processen i rela-
tion till omgivningen. Och hon ser risker med att inte ha ett strukturerat förbättringsarbete, 
utan istället tar hand problem allt eftersomsom de uppstår (Bellander, 2007).  

I intervjun med projektplanerare säger en av respondenterna att han vet om att det pågår 
olika förbättringsarbeten, men att han inte har någon uppfattning om statusen i dem och 
vilka som är involverade i de olika grupperna.  

Detta antyder att han kanske inte är medveten om processägarens mål om att det skulle 
märkas skillnader av förbättringsarbetet inom ett halvår. Vill processägaren uppfylla ambi-
tionen att hålla drivet uppe i förbättringsarbetet kan sådan information vara viktig att spri-
da. Eriksson (2005) menar att medarbetare som har en helhetssyn, kännedom om mål och 
strategi samt har tillgång till riktig information får en ökad motivation.  

5.3 Vilka orsaker finns till problemen? 

Många av bristerna i den process som vi tittat mer i detalj på går att koppla till det funktio-
nella tänkandet där de olika enheterna i företaget inte jobbar tillräckligt mycket med var-
andra, det kanske inte sträcker sig så långt som de ”murar” som Rentzhog (1998) nämner, 
men det saknas samarbete. Processorientering bygger på att man sätter fokus på horisontel-
la flöden som kan sträcka sig över flera funktioner (Goldkuhl, 2000). Och för att få det att 
fungera krävs mer gränsöverskridande överenskommelser. Olsson talar i intervjun om hur 
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man på SMW införde det nya verksamhetssystemet som innebar att man skulle arbete mer i 
processer. Att man då redan hade en matrisorganisation där projekt- och linjeorganisatio-
nen hanterade de fördelar och svårigheter som, enligt Jacobsen & Thorsvik (2002), kom-
mer med en matrisorganisation. Genom att införa processer skapades ännu en dimension 
som kan ha gjort balanseringen av krav från de olika dimensionerna än mer komplicerad. 
Dessutom skapade fler roller som ska konkurrera om resurser och medarbetarnas upp-
märksamhet. 

Detta kan vi bara anta komplicerade implementeringen av processynsättet. Men det finns 
indikatorer vilket visar att implementeringen inte genomsyrats hela vägen ner till individni-
vå. Kanske har man fått delar av de tre huvudgrupper av tillvägagångssätt som Rentzhog 
(1998) presenterar att fungera, dock inte helt och hållet.  

Det första som handlar om en processorienterad ledningsstruktur syftar till ett ”uppifrån-
och-ner”-angerppssätt. Och det Olsson berättar om utvecklingen pekar på att det var den 
här typen av angreppssätt som användes, att tanken var att det skulle spridas från ledningen 
och ner genom organisationen. 

Den andra typen av angreppssätt är att förbättra enskilda processers förmåga och handlar 
om att förbättra eller göra om svaga processer. Rentzhog (1998) menar att man då ska upp-
täcka suboptimering, fragmentering och onödigt komplicerade flöden. Eftersom det finns 
en hel del brister i den process som vi kartlagt i det här arbetet kan mer allmän en orsak till 
dem vara att man inte arbetat tillräckligt bra med den här typen av angreppssätt.  

Det tredje sättet är att få människor processorienterade i sitt dagliga arbete och syftar till att 
det ska finnas ett naturligt förhållningssätt till processynsättet bland medarbetarna på ope-
rativ nivå. Vilket innebär att personalen ska ha en helhetsbild och förståelse för hur deras 
arbete påverkar slutresultatet samt ha ett kundfokus och arbeta för att reducera gränserna 
mellan funktionerna i företaget (Rentzhog, 1998). De brister vi funnit pekar på att det sak-
nas förankring av hur processynsättet används i det praktiska arbetet.  

Förändringsarbetet som bedrivs på enheten SM samt SM/P visar att man vill förändra situ-
ationen, men att det på individnivå ändå är svårt att få igenom förändringarna fullt ut. I in-
tervjun med sektionschefen på SM/P förklarar han det med att det under stressade situa-
tioner är lätt skylla på andra och svårt att se till sina egna svagheter. Här kan ledningens en-
gagemang och uppmuntran spela roll. Även om de i dagsläget uppfattar sig själva som en-
gagerade kanske inte samma uppfattning finns hos medarbetarna överallt. Ständiga förbätt-
ringar är en del av processorienteringen och som vi tidigare nämnt finns det brister i hur 
man arbetar med i företaget. En annan orsak till att förändringsarbetet kanske inte får det 
utslaget som man hoppats på kan härledas till det Bellander (2007) skriver när hon drar pa-
ralleller mellan ett ostrukturerat förbättringsarbete och ett korthus av små förbättringar 
snarare än genomtänka processer. 

Vi har funnit flera brister som har med kommunikationen att göra samt problem med att 
informationen inte är av rätt kvalitet, inte kommer i rätt tid, och på rätt sätt. Orsaker till det 
kan vara att vi enligt Dimbley & Burton (1999) tolkar budskap på olika sätt eftersom vi har 
olika bakgrund och erfarenheter. Idag sker mycket av kommunikationen mellan material-
planerarna på SMW via mail. Det är visserligen en snabb kanal, men informationen kan lätt 
komma bort bland den stora mängd mail som cirkulerar på företaget. Rätt information på 
rätt sätt kan öka produktiviteten enligt Sandkuhl et al (2005). Detta kan även handla om att 
man på SMW inte har uppmärksammat möjligheten att förbättra informationsflödena, utan 
att man har som Talalayevsky & Lewis (2004) skriver, fokuserat mer på de fysiska flödena. 
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6 Förslag till åtgärder 

Vi har växlat mellan olika problemperspektiv och kommer därför att även här se åtgärderna 
på olika nivåer i företaget, individ-, grupp- och organisatorisk nivå. 

På den individuella nivån vill vi vända oss till var och en av dem som arbetar inom materi-
alplaneringen, men extra till de som ingår i produktplanerarnas arbetsprocess. Vi har en 
önskan om att man ”rannsakar sig själv, ser sig själv i spegeln”, för att använda Anders Krohns 
egna ord. Vi anser att han är på rätt spår med det uttrycket.  

Även att bli tydligare med vilka informationsbehov man har gentemot andra och bli mer 
noggrann när det gäller att inte acceptera felaktig information lika lättvindigt som på vissa 
håll sker idag. Ifrågasätta varför informationen skickas på fel sätt, i fel tid, har fel kvalitet el-
ler är utformad på fel sätt. Att man dessutom försöker vända det till ett positivt tankesätt, 
använda sig av det något slitna men träffande tankesättet att se varje problem som en möj-
lighet att göra saker bättre.  

Vi hade gärna sett att man på individnivå fick mer inspiration till att jobba med förändring-
ar. Något bland det mest motiverande som finns är när man ser att arbetet man lägger ner 
ger resultat. Lättast är då att börja med mindre projekt för att få in vanan att lyckas.  

Ett exempel på praktiskt förbättringsarbete, som vi fick exempel på genom intervjuer med 
några av produktionsplanerarna, var det egna initiativ som hade tagits för att lösa informa-
tionsbehovet kring orderläget. Behovet löstes genom att samla produktplanerarna vid det 
aktuella produktionsavsnittet och visuellt, med hjälp av en informationstavla, gå igenom 
orderläget.  

Förbättringsmöjligheter på gruppnivå bygger mycket på de individuella. Vi vill se mer sam-
arbete över gränssnitten. För att komma överens om ett fungerande arbetssätt gäller att 
man är ärliga mot varandra, och om det handlar om kritik vara konstruktiv. Ömsesidig re-
spekt mot varandra som bygger på att man även inser sina egna svagheter. Arbetet kan gå 
ut på att komma fram till vem som gör vad i utvalda situationer, vilka informationskanaler 
ska användas, vad innehållet ska vara och när behövs informationen med mera. Se varandra 
mer som kunder och leverantörer, som Krohn nämner i intervjun.  

Vi anser även att Lars-Ove Olsson har en bra tanke  när han vill starta ett utbildningspro-
gram som kan ge planerarna bredare kunskaper inom logistik och materialplanering. Vi 
hoppas att det är något som materialplanerarna kan bygga vidare på och utöka till andra 
områden som de känner att de behöver. Viktigt är att personalen är med och har åsikter om 
vilka områden de vill lära sig mer om.  

När det gäller de åtgärder vi kan föreslå på den organisatoriska nivån har vi främst gjort an-
taganden utifrån vad den teoretiska referensramen tar upp som betydelsefulla faktorer vid 
bland annat processorientering. Här anser vi att det finns underlag för att se över även 
andra processer i organisationen, och se om liknande problem och brister återfinns. Om så 
är fallet kan vi även se att det finns stöd för att se över om man kan förändra sitt allmänna 
angreppssätt för att jobba med processorienteringen i företaget.  

Vi anser även att företaget kan utgå ifrån kundorderprocessen för att se hur viktigt det är 
att informationen blir rätt från början. Ander Krohn formulerade det även i form av att 
projekten bör bli tydligare redan på tidigt stadie. Ett annat exempel är de konsekvenser som 
kvalitetsproblemen i den information som konstruktionsavdelningen lämnar vidare till näs-
ta steg. Planerarna får svårt att göra tidsplaner som håller, inköparna får svårt att få leveran-
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törerna att gå med på de snäva leveranstiderna och produktionen blir lidande då materialet 
visar sig vara felkonstruerat eller ha informationsbrister i form av felaktiga ritningar.  

På längre sikt ser vi även att företaget bör ifrågasätta det faktum att de försöker få en 
matrisstruktur med tre dimensioner att fungera på ett effektivt sätt. I den teoretiska refe-
rensramen beskrivs de svårigheter som finns när matrisorganisationen innehåller två di-
mensioner, projekt och linje, vilket i sin tur borde innebära att ytterligare en dimension – 
processorganisationen – kan påverka och leda till ytterligare konflikter.  

Som informationslogistiker anser vi att effektiviseringen av informationsflöden bör upp-
märksammas mer på företaget, vilket kan leda till ökad produktivitet. Den tid som idag går 
åt till informationssökning kan fokerseras på värdeskapande aktiviteter och mer fokus på 
kunden. 
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7 Slutsatser och åtgärder 

Syftet med uppsatsen var att genom kartläggning av produktplanerarnas arbetsprocess tyd-
liggöra och analysera informationsflödet. Med hjälp av kartläggningen sedan föreslå för-
bättringar vilket på sikt kan leda till att minska störningarna i materialplaneringen.  

Slutsatserna är baserade på analysen samt förbättringsåtgärderna och besvarar de frågor 
som ställdes i uppsatsen.  

 Vid kartläggningen framkom tre huvudsakliga informationsflöden:  
 

o Ett som gör att ett materialbehov skapas. 
o  Inköprekvisitioner som blir till order på inköpt material.  
o Tillverkningsorder skapas på egentillverkat material.  

 
Dessa tre flöden hjälper produktplanerarna att uppfylla rollens syfte att skapa goda förut-
sättningar för materialförsörjningen för projektens beställningar hos produktion och inköp.  

 

 Analysen av det empiriska materialet och den teoretiska referensramen ledde fram 
till tydliggörandet av ett antal brister. Vi valde att dela in bristerna i olika nivåer, in-
divid-, grupp- samt organisatoriska.  
Ett exempel på en brist på individnivå är att det inte finns kriterier för hur informa-
tionen ska utformad och kommuniceras för att skapa bra förutsättningar för nästa 
steg i flödet.  
På gruppnivå fann vi bland annat att det fanns brister i samarbetet över gränssnit-
ten och även en okunskap om varandras situationer och gemensamt arbetssätt.     
På organisatorisk nivå fann vi brister som har att göra med hur företaget i allmän-
het arbetar med processorientering samt att det kan finnas organisationsstrukturella 
omständigheter som påverkar arbetet i processen. 

 

 Vi föreslår flera åtgärder, även dem anpassar vi efter de tre nivåer som nämns ovan. 
  

o Här vill vi exempelvis se ett ökat personligt ansvar för processens utveck-
ling och att personalen i materialplaneringsprocessen ifrågasätta varför in-
formationen skickas på fel sätt, i fel tid, har fel kvalitet eller är utformad på 
fel sätt. 
 

o På gruppnivå föreslår vi att man uppmärksammar brister i gränssnitten ge-
nom att göra upp om gemensamma regler för informationsflödet. Vi anser 
även att utbildning är en viktig del av processens fortsatta utveckling. Ett 
första steg är redan på väg att realiseras i form av kurser i grundläggande lo-
gistik.  
 

o Organisatoriskt föreslår vi att man bör se över hur företaget arbetar med 
processorientering för att effektivisera processutvecklingen. Vi anser även 
att företaget bör se till helheten och vara mer tydliga med vilka konsekven-
ser felaktig information i början av ett flöde kan ge. Det finns även svårig-
heter som kan kopplas till organisationsstruktur i form av matrisorganisa-
tion som kan behöva uppmärksammas.    
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8 Reflektioner 

Detta kapitel reflekterar författarnas egna tankar och åsikter kring arbetet med uppsatsen, 
ett avsnitt för metoddiskussion samt förslag på intressant fortsatt forskning.  

 

8.1 Egna tankar  

Eftersom ingen av oss skrivit någon uppsats tidigare blev detta en helt unik och speciell 
upplevelse. I början var uppsatsens mål och syfte en aning oklart men i takt med att tiden 
gick och vi blev mer insatta i problematiken vid fallföretaget och uppsatskrivandet blev 
många tidigare problem lösta av automatik.  
Det problemområde vi initialt valde att studera ansågs alltför stort enligt företagshandleda-
ren, därför fokuserade vi oss på en process inom materialplaneringen.  
 
Vi har nu i efterhand insett att avgränsningen vi gjorde gjorde att vi fick ingen helhetssysn 
för den stora, grundläggande informationsprocessen inom organisationen. Eftersom den 
process vi studerade var en underliggande process, insåg vi tidigt att de förbättringsförslag 
vi gav inte skulle göra mycket nytta om det fanns brister i den överliggande processen.  
 
Vi hade egna tankar och funderingar var någonstans det fanns informationsbrister i den 
större informationsprocessen och fick relativt tidigt klart för oss att det var denna process 
vi skulle ha skulle ha studerat initialt, oavsett vad företagshandledaren ansåg.  

 

8.2 Metodval  

Valet av metod var ingen självklarhet med tanke på att vi hade olika erfarenheter av fallfö-
retaget sen tidigare. Den ena var helt ny medan den andre har tillbringat åskilliga månader 
tidigare med problematiken inom företaget. Med tanke på dessa förutsättningar blev den 
abduktiva metodvalet ett bra val för att kombinera dessa båda erfarenhetsnivåerna.  

 

8.3 Fortsatt forskning  

Vi anser att det finns otroligt mycket att studera inom detta ämnesområde, oavsett vilken 
bransch eller organisation man befinner sig inom. En intressant vinkling hade varit att stu-
dera kommunikation inom företag vars struktur och omvärldsfaktorer förändras på samma 
sätt som vid SMW. I och med att företagens kunder förändras växlar även förutsättningar 
för hur företag gör affärer, vilket medför att nya krav och möjligheter skapas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kundorderprocessen 

Marknadsföringsprocess 

Säljprocess 

bl.a. offerbegäran, 

offertbearbet-
ningoch förhand-

ling  

Projekt skapas en-
ligt PROPS-
modellen 

Produktutveckling Projektplanering 

Produktplanering Tillverkningsorder till 
produktion 

Service & Delivery 
eftermarknad och 

serviceavtal 

Produktionsplanering 
Materialanskaffning 

strategiskt inköp opera-
tivt inköp 

Produktion 
installation  

Tester 

Leverans till kund 

Godsmottagning 

Kontroll 

Förrådshantering  
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Bilaga 2 - Process produktplanerarna 
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Bilaga 3 - Uppbruten process 
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Bilaga 3 forts 
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Bilaga 4  Intervjuguide 

Dessa frågor användes vid intervjuer med produktplanerare : 

 

 Vilken sorts information tar du emot och hur säkerställer du kvaliteten? 

 Hur arbetar du? / Hur ser din arbetsprocess ut? Roll/ansvar/ingående arbetsupp-
gifter 

 Vilka verktyg använder du för detta? – resurser?  

 Vilken information tar du emot? 

 Vilken information skapar/sammanställer du? 

 Vilken information lämnar du ifrån dig? 

 

Vid intervjuer med personer med anknytning till produktplanerarna frågade vi: 

 Hur kommer ni i kontakt med produktplanerarna? 

 Hur fungerar samarbetet? 

 Om samarbetet inte fungerar, vad ska göras för att det ska fungera bättre? 

 

Vid intervjuer med cheferna för resurs och processen frågade vi: 

 Vad anser du om nuläget? 

 Vad har du för framtidsplaner angående nuvarande processer? 
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