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Sammanfattning 
 

Syftet med den här undersökningen har varit att skapa en förståelse för att kunna förklara de 

problem som uppstår vid en lagerflytt mellan produktion och distribution inom ett 

affärssystem. Företaget som undersökningen har bedrivits på heter Ecophon och ligger i 

Hyllinge där de bland annat producerar innetak och ljuddämpande material. Utifrån 

informationen som samlats in ifrån företaget kunde teorier identifieras och struktureras upp i 

form av en analysmodell, som sedan har fungerat som grund till hela undersökningen. Baserat 

på analysmodellen gjordes en nulägesbeskrivning på företaget med hjälp av ostrukturerade 

intervjuer. Nulägesbeskrivningen har sendan jämförts gentemot de presenterade teorierna för 

att på så sätt kunna analysera och skapa en förståelse för hur det ser ut på Ecophon i nuläget.  

I samråd med Ecophon har sedan nuläget analyserats för att kunna skapa oss en uppfatning 

om störningarna inom det valda området.   

Med hjälp av denna information har sedan processutformingar skapats för att motverka de 

störningar som vi i samråd med Ecophon samt vår analys har kommit fram till. 

Tack vare analyseringen erhölls en förståelse om hur de olika delarna hängde samman. 

Baserat på det material som fanns tillgängligt kunde rekommendationer till Ecophon 

presenteras för att bidra till en bättre förståelse för problemen som finns kring flytten mellan 

produktion och distribution, och på så sätt möjliggöra vidareutveckling av lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 
 

The purpose of this study was to create an understanding in order to explain the problems that 

occur when a stock transfer between production and distribution within a business. The 

company that the survey has been conducted on is Ecophon and is located in Hyllinge where 

they among other things produce inside ceilings and sound deadening material. Based upon 

the information gathered from the company theories where identified and structured in the 

shape of an analytical model, this has served as the basis for the study. Based on the analysis 

model, a status report was conducted on the company using unstructured interviews. 

The situational descriptions were then compared against the presented theories in order to be 

able to analyze and create an understanding of how it works on Ecophon at the present time. 

In consultation with Ecophon the present state situation was analyzed in order to get an idea 

of interference in the current study area.   

Using this information process configuration was created to counter the disturbance, in 

consultation with Ecophon and from the conclusions from our analysis. 

Thanks to the analyzing an understanding of how the different parts were linked together was 

obtained. Based on the material that was available recommendations to Ecophon could be 

presented in order to contribute to a better understanding of the problems that exist around the 

interference of production and distribution, and thus enable further development of solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Syftet med den är undersökningen har varit att skapa en förståelse för att kunna förklara de 

problem som uppstår vid en lagerflytt mellan produktion och distribution inom ett 

affärssystem. För att kunna uppnå syftet identifierades de teorier som skulle komma att 

behövas. Teorierna jämfördes med en nulägesbeskrivning på företaget för att se hur det 

fungerade i affärssystemet. Analyseringen utav teorierna och nuläget bidrog till att påpeka var 

problem kunde uppstå eller om de redan fanns inom systemet. Tack vare den analyserade 

informationen kunde slutligen slutsatser om rekommendationer påpekas för hur problemen 

skulle kunna motverkas, om inte motarbetas.     

Processer, affärssystem, distributionsorder, tillverkningsorder, processamverkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Studien är ett s.k. Examensarbete som görs i slutet av utbildningen Företagsingenjör vid 

Linnéuniversitetet. Studien valdes att göras på ett företag vid namn Ecophon, på så sätt finns 

inslag utav praktiskt insamlad information inom studien. Utifrån denna insamlade information 

har sedan en frågeställning fastställts tillsammans med handledare ifrån Linnéuniversitet samt 

Ecophon. Studien har sedan blivit utformad utifrån frågeställningen tillsammans med dess 

syfte.  

Utan den hjälp som erhållits från medarbetare på Ecophon, samt våra handledare från 

Linnéuniversitet skulle studien aldrig varit genomförbar. Vi skulle därför vilja tillägna dem, 

som varit med och gjort studien möjlig, ett stort tack. 
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1. Introduktion 

 

Effektiviseringar i allmänhet inom industribranscher resulterar oftast i ett positivt resultat. Då 

detta inte är ett särskilt kontroversiellt faktum har det lett till att många företag har satsat hårt 

på att effektivisera och automatisera i sina produktionsled. Utöver effektiviseringar inom 

produktionsleden finns det ett led som blir allt viktigare och ständigt expanderande - 

orderflödet. Administrationskostnaderna är ett ofrånkomligt faktum, oavsett hur mycket eller 

lite företaget producerar åt en kund [KRI11]. 

Det var under 1990-talet som ordet ”affärssystem” kom till att bli ett så kallat begrepp, som 

sedan den tiden ständigt genomgått en rad utav förändringar. Gällande funktionalitet så väl 

som användningsområde, och för att få en fungerande passform för sin bransch finns även 

möjligheten att skräddarsy hela affärssystem och specificera det precis på det sätt som krävs. 

Men det ursprungliga syftet för affärssystemen står kvar än idag, vilket är att fungera som 

företagets affärsmässiga struktur för alla deras affärer. Allt eftersom affärssystemen utvecklas 

har även deras räckvidd ökat väsentligt, då systemen inte längre enbart är en administrativ och 

ekonomisk struktur. Experter, kunder och leverantörer är eniga om, att med hjälp utav en bra 

undervisning samt planering avgörs framtiden för affärssystemet, vare sig det blir 

framgångsrikt eller inte [HED11]. 

Allt eftersom affärssystemen utvecklas har även möjligheterna för dessa utökat. I dagens 

affärssystem tycks således möjligheterna vara näst intill oändliga, företagen har själva 

möjlighet att bygga och konstruera sina affärssystem utefter deras egen verksamhet. Det här 

har därför bidragit till företagens möjlighet att utveckla och om möjligt expandera sin 

verksamhet ytterligare. Så som Anna Bellman beskriver sin syn på utvecklingen ”Om 

ledningen i ett bolag pressar sig lite extra till att få koll på sina processer så att det ser 

likadant ut i hela organisationen, kan affärssystemet bli den hjälp som bidrar till att höja 

prestationen, effektiviteten och kvaliteten ” [BEL11]. 

Genom att ha ett välfungerande affärssystem binds de olika delarna i organisationen och deras 

processer samman längs hela kedjan. För att detta ska kunna ske gäller att en genomgående 

förståelse finns för hur man ska arbeta genom hela organisationen från administrativ nivå ner 

till operatörs nivå [MAG05]. 

Affärssystem består ofta av en mängd samverkade applikationer, som ska ge ett fullständigt 

stöd för hela processkedjans organisation från kundorder till tillfredsställd kund. För att detta 

ska fungera på ett tillfredställande sätt gäller det att affärssystemet ses som en styrprocess som 

kan anpassas utefter organisationen. Kring utformningen av affärssystemet är det viktigt att 

processer utformas för att samverka med affärssystemet, så att affärssystemet blir till ett 

hjälpmedel istället för ett hinder [DAV00]. 
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En svårighet i detta är att affärssystemet finns i hela organisationen och dess uppbyggnad 

delar in organisationen i olika delar såsom olika producerande enheter, distribution med 

flera[REN98]. 

Varje del i organisationen har sina egna processer och arbetssätt, och ofta är detta ett 

arbetssätt som har använts under en lång tid och dess processer har utformats för att i första 

hand stödja arbetet som utförs på den berörda delen [REN98]. När man sedan ska införa alla 

dessa processer i ett system som löper genom hela organisationen såsom ett affärssystem, så 

är det inte alltid som de olika processerna är anpassade för att passa in i styrsystemet, och då 

måste man se till att anpassa dem så att inte affärssystemet blir till en begränsning istället för 

en tillgång [MAG05]. 

I dagens hårda företagsklimat med hård konkurrens inom de flesta branscher är det viktigt att 

ständigt förbättra sitt arbetssätt och bli effektivare. Ett populärt sätt att göra detta på är att 

styra företaget åt ett lean-tänk, vilket bland annat strävar åt att allt ska göras JIT (Just-in-time) 

så att lager och buffertar minimeras och på så sätt sänka kostnaderna samt få en flexibel 

organisation.[HUT99] 

En del i detta är att korta ner ledtiderna, alltså tiden från att varan beställs tills den kan 

användas. Mycket fokus läggs ofta på att korta ner produktionsprocessen så att varan snabbt 

blir färdig, men det är bara en del av processen innan varan når kunden [NAT12]. 

När varan är producerad distribueras varan till kund så fort som möjligt. Innan varan når sin 

slutkund har den i flertalet fall passerat igenom en mängd olika processer, allt från en 

lagerläggningsprocess till en distribueringsprocess inom organisationen, för att därefter 

genomgå hela logistikkedjan. Det gemensamma för processerna är att affärssystemet 

samverkar med alla processerna i organisationen [JOE08]. 

Därför är det viktigt, både att få en effektiv fysisk flytt mellan de olika processerna, men även 

att få en teoretisk flytt i affärssystemet att fungera på ett effektivt sätt. Detta kan i många fall 

innebära en process i sig. 

Ett av de vanligaste problemen, som uppstår när samverkan mellan de olika delarna i 

organisationen eller processerna inte fungerar tillfredställande, är att differenser uppstår. Detta 

kan röra sig om att antalet fysiska produkter inte överensstämmer med antalet teoretiska 

produkter i affärssystemet, vilket bidrar till bland annat mer arbete och ökade kostnader. 

” I många tjänsteföretag sysslar uppemot en tredjedel av personalen med att rätta till vad resten 

ställt till med. Genom att göra rätt från början (Kaizen) finns det enorma summor att spara. Det som 

kostar är inte kvalité utan bristande kvalité. ” [ARB12] 

De flesta olika arbetsmomenten i en organisation kan ses som någon typ av process, där 

processens syfte är att tillfredsställa ett behov och tala om hur detta ska ske. För att 

organisationens olika processer ska samverka för att tillfredsställa det slutgiltiga kundbehovet 

ser man till flödet genom organisationen, vilket måste kontrolleras och styras på något sätt 

[MAG05]. 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_2735
http://www.livet.se/ord/liknande/se_2735
http://www.livet.se/ord/liknande/se_2735
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1.4Problemformulering 

 

Hur skall processen för en effektiv samverkan mellan produktion och distribution utformas? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att skapa förståelse för och förklara de problem som uppstår vid 

förflyttning mellan produktion och distributionslager, både fysiskt och teoretiskt i ett 

affärssystem. Så att en effektiv process kan utformas mellan dessa avdelningar.   

 

1.6 Mål 

 

Under arbetsperioden lyckas identifiera orderflödet från produktion till distribution. Med hjälp 

av denna information göra en analys på vilka brister systemet uppvisar för att sedan skapa 

konkreta förslag på förbättringar för att förebygga detta på ett lönsamt sätt.  

Skapa en nytänkande lösning på hur processen för lagerläggning av färdiga produkter ska 

kunna samverkas och för att förebygga de brister som framkommit i nulägesanalysen. 

 

1.7 Avgränsningar 

 

Med avseende på studiens omfattning och arbetets tidsbegränsning avgränsas här arbetet till 

ett bearbetbart område: 

-Arbetet kommer utföras på Ecophon i Hyllinge 

-Omfattningen av arbetet kommer att begränsas till att ta fram teoretiska lösningar på de 

problem som presenterats utan att ta hänsyn till programvara. 

-Arbetet kommer att begränsas till att ta fram hur den nya lösningen ska fungera, men 

kommer inte att gå in på någon detaljplanering när det gäller framtagandet av nya maskiner, 

utan bara begränsas till att beskriva maskinens funktion och användningsområde. 

- Arbetet kommer enbart att behandla de problem som uppstår vid distributionsflytt från 

Produktions lager P01 till Distributionslager D01. 

-Implementeringen kommer inte att utföras på Ecophon under studiens gång. 
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1.8 Terminologi 

 

Prognos: Vid produktion mot lager så skapas en prognos för att förutse hur mycket som ska 

produceras för att täcka behovet. 

Distributionsorder (DO): Distributionsorder eller ”DO” är en order i affärssystemet som 

sträcker sig mellan de olika divisionerna inom organisationen. 

Tillverknings order (TO): Tillverkningsorder eller ”TO” är en order som skapas för att täcka 

ett behov av en produkt, denna talar om för produktionen vad som ska tillverkas och hur 

mycket. 

P01: Den del av organisationen som ligger under produktionen i affärssystemet 

D01: Den del av organisationen som ligger under Distributionen i affärssystemet 

FxD01: Det fiktiva mellanlagret som ligger mellan produktion och distribution. 

Barcodes: Den svenska beteckningen är streckkod och används för att enkelt kunna scanna, 

för att få tillgång till information som ligger lagrat i streckkoden. 

Differens(Diff): Ordet Differens används i denna rapport för att beskriva skillnaden mellan det 

ursprungliga fysiska värdet och den fiktiva- (värdet i affärssystemet) differensen, dessa två 

värden kallas för differens. 

Just in time (JIT):Uttryck som härstammar ifrån Lean production. Innebär att saker och ting 

skall vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.  
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2. Metod 

För att läsaren skall kunna ha möjlighet att följa med i undersökningen och bilda sig den 

erfarenhet som skulle krävs vid en replikundersökning, följer här ett systematiskt 

tillvägagångssätt om vilka metoder som blivit tillämpade inom undersökningen. Metoderna 

kan i sin tur härledas ifrån delar utav teorin. Kapitlet har strukturerats upp på ett sådant sätt att 

först beskrivs ämnets metoder vilka i sin tur har resulterat i uppsatsens metoder. 

”Metod och systematik är kärnan i all vetenskap” [LOT06]. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

 Inom vetenskapen finns det två så kallade huvudinriktningar; Hermeneutik och Positivism. 

 2.1.1 Hermeneutisk och positivism 

 

Positivismen strävar efter att grunda kunskap om fakta genom att gå igenom två källor till 

kunskap, d.v.s. sådan kunskap som är baserad på vår sinneserfarenhet: 

 Det vi kan iaktta med våra sinnen 

 Det vi kan räkna ut med vår logik 

Allt bör granskas kritiskt, samt all fakta skall utvärderas så långt det är möjligt. På så sätt 

menar positivismen på, att det blir en kärna utav säker kunskap kvar som i sin tur kan 

utvecklas. När denna kunskap sedan är kartlagd ges möjligheten till att förutsäga, tolka och 

ingripa i detta skeende. Det som kan förutsägas är exempelvis att det är 24 h på ett dygn, det 

kan betraktas som en säker kunskap. Sådana ting, som inte går att tolka eller mätas, betraktas 

som mindre intressanta och kan tendera till att man skapar sig en bild utav verkligheten som 

tenderar till att vara mer linjär [GID07]. 

Hermeneutiken i sin tur strävar inte efter någon typ utav utvärderad fakta utan förlitar sig mer 

till den egna individens tolkningar och förståelse. Det handlar om att skapa en förståelse av 

innebörden och värderingar som finns i en text, handling, ett beslut, ett resultat osv. Med viss 

hänsyn till den bakgrund och det sammanhang objektet i fråga har sin förankring i. Den 

hermeneutiska tolkningen ger en förklaring genom att den sätter sig in i ett fenomen 

tillsammans med dess sammanhang [TOR05]. 

2.1.2 Vårt vetenskapliga synsätt 

Den vetenskapliga huvudinriktning vi valt att arbeta med i vår undersökning är 

Hermeneutiken, då det inte finns någon data att iaktta, som sedan skulle gå att anges 

kvantifierat. Vårt forskningsämnes område ligger på så sätt mellan två olika divisioner och på 

grund av det finns det ingenting faktamässigt som skulle gå att granskas. Därav förlitar vi oss 

till våra egna uppfattningar och kompletterande teorier relaterade till det ämnesområde som vi 

valt. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

 

När skrivandet påbörjas i en undersökning finns det för det mesta två vägar att gå, eller i vissa 

fall en kompromiss utav dessa. 

2.2.1Induktion, Deduktion, Abduktion 

 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991, sid.150) Har konstruerat en illustrativ modell till 

nyckelbegreppen inom vetenskapsteorin, induktion, deduktion samt sammansättningen 

abduktion: 

 

Figur 1: Beskrivning av vetenskapligt angreppssätt 

Deduktion är det s.k. klassiska tillvägagångssättet att testa den vetenskapliga metoden utifrån 

en referensram, t.ex. teori eller en modell för att sedan låta denna testas emot verkligheten. 

Induktion kan liknas vid deduktion, skillnaden är bara att här går man i motsatt riktning 

jämfört med deduktion. Utifrån datainsamling ifrån verkligheten, till att konstruera och 

generalisera en teoretisk referensram. 

Det tredje angreppssättet vilket kallas för abduktion, som oftast används inom praktiska 

utrednings- och forskningsarbeten, är en blandning mellan deduktion och induktion. Som 

exempel till det här kan vara, då utgångspunkten blir deduktion med en fast referensram som 

testas gentemot verkligheten. Resultatet blir således att referensramen måste generaliseras om 

för att sedan kunna bli testad gentemot verkligheten dvs. induktion. [WIE91] 
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2.2.2 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

 

Angreppssättet vi har använt oss utav i undersökningen är först och främst induktion, då vi 

samlat information ifrån verkligheten för att sedan gå in på teorier som är relaterade till den 

information vi samlat in. På så sätt har vi kunnat konstruera en teoretisk referensram, som vi 

arbetat fram, dels med den information vi samlat in, men framför allt tidigare kunskaper som 

vi erhållit under tidigare kurser. Tack vare användandet utav induktion i början av 

undersökningen underlättade det vidare arbete då vi hade vår teoretiska referensram att se till. 

Allt eftersom har vi även använt oss utav en del deduktion, för att komplettera vår idé 

generering och komma fram till ett resultat i undersökningen. Det slutgiltiga angreppssättet är 

således abduktion, där den större delen har bestått utav induktion. Nedan följer en bild utav 

hur vårt angreppssätt har gått till, där ”verkligheten” står för de mätningar, tolkningar samt 

annan information som samlats in i undersökningen. 

  

Figur 2: Beskrivning av vårt vetenskapliga angerepssätt 

2.3 Forskningsmetod 

 

All typ utav forskning som genomförs undersöker egentligen någon form utav kvalitet. Trots 

detta är det ändå möjligt att skilja mellan de kvantitativa och kvalitativa metoderna genom att 

jämföra ansatserna med de frågor och svar som undersökningen resulterar i [NYB00]. 

Slutsatsen utav det här är att modeller där inte alla variabler är kvantitativa kallas kvalitativa. 

På så sätt kan en kvalitativ studie innehålla kvantitativa variabler men inte tvärtom [WIE91] s. 
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62. Samtidigt som det kan vara fördelaktigt att kombinera dessa två modeller då resultaten 

kan stödja varandra [HOL91] s. 85. 

2.3.1 Kvalitativ-, kvantitativ metod 

 

Vid kvalitativa metoder framstår undersökningens ansats som uttryck i frågor, variabler och 

svar. Här är det forskaren som utgör en större del utav undersökningsinstrumenten, validiteten 

blir därav beroende på forskarens färdigheter, kompetens och systematik i sitt fältarbete 

[PAT90] s. 62. 

Kvantitativa metoder syftar i sin tur ansatsen till att mäta och förklara den insamlade 

informationen som genererats ifrån undersökningen. Informationen formuleras sedan om till 

siffror och variabler för att kunna göra det möjligt att utföra statistiska analyser, frågor och 

svar samt variabler anpassas sedan utefter detta [PAT90]. 

 

Argumenten för de olika perspektiven; ”Kvalitativa: förståelse, intersubjektivitet, 

teorigenerering, validitet, upptäckt, variation och framför allt nyfikenhet”.  

Kvantitativa: ”reliabilitet, representativitet, reproducerbarhet, kummulativitet, verifierbarhet 

och inte minst tillgången till klart angivna metodregler” [STA91] s. 9. 

 

2.3.2 Vår forskningsmetod 

 

Den forskningsmetod som vi valt att bedriva vår undersökning med är kvalitativ, p.g.a. att 

ansatsen är uttryckt i en fråga och svaren vi har samlat in kring ansatsen är sådant som vi 

sedan uttryckt med hjälp utav vårt egna samt andra inblandandes tolkningar. 

 

2.4 Undersökningsmetod 

Vanligtvis finns de två olika typer av undersökningsmetoder som brukar tillämpas: fallstudie 

och surveyundersökning.  

2.4.1 Fallstudie och surveyundersökning 

Vid Fallstudier studeras ett ämne på djupet. Tillsammans med en mängd avgränsningar kan en 

begränsad del utav ämnet studeras över en bestämd tidsrymd. De vanligaste metoderna som 

används i fallstudier är observationer och intervjuer, samtidigt som andra metoder inte bör 

uteslutas, då det ibland finns insamlingsmetoder som passar bättre för den uppgift man har. 

Den stora fördelen med en fallstudie är möjligheten för forskaren i fråga att studera en 

specifik händelse eller företeelse inom exempelvis ett företag och försöka få fram de faktorer 

som inverkar på företeelsen i fråga [BEL00] s.16. 

I en surveyundersökning kan processerna komma att bli dolda, samtidigt som processerna kan 

vara avgörande för hur själva systemet kommer att fungera. Vid surveyundersökningar i sin 

tur är syftet att få fram information, som sedan kan analyseras för att kunna få fram ett 
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mönster och göra jämförelser på dessa. Ett problem som kan uppstå vid surveyundersökningar 

är att forskaren i fråga har lagt ner för mycket tid på att försäkra sig om att urvalet verkligen 

är representativt för populationen.  

Själva surveyundersökningen går till på så vis att samma frågor ställs till respondenterna 

under så lika villkor som möjligt. På så vis får man fram svar ifrån en stor urvalsgrupp som i 

sin tur går att analysera för att kunna jämföra svaren med varandra. Exempel på en 

surveyundersökning kan vara en opinionsundersökning där urvalet oftast består utav en större 

grupp av individer [BEL00] s19. 

2.4.2 Vår undersökningsmetod 

 

Vi har valt att göra vår undersökning enligt fallstudiemetoden, då vi i början av arbetet hade 

ett så pass stort område där vi var tvungna att avgränsa oss för att hålla tidsplanen, men även 

för att kunna inrikta oss och gå in mer på djupet på vårt presenterade problem. Det här har 

även ökat flexibiliteten i vår undersökning, tack vare att alla metoder vi använt oss utav inte 

alltid varit självklara. Vi har på så sätt kunnat utnyttja metoder som varit bäst lämpade för 

situationen.  

2.5 Informationssamling 

 

Innan sökandet utav källmaterial påbörjas är det bra om forskaren ifråga redogör för vilken 

typ utav källa eller dokument som tänkt användas i undersökningen [BEL00] s13. 

”Data” förknippas alltför ofta med datorer och därför är ”information” ett mer lämpat uttryck 

[HOL91]. 

 

2.5.1 Primärdata och sekundärdata  

 

De källor som kommer till att användas i undersökningen kan delas upp i primära och 

sekundära källor. Primärkällor är de källor som uppkommer under undersökningens gång, ex. 

svaren ifrån en intervju. Sekundära källor är i sin tur tolkningar till saker och ting, som ägt 

rum och som kan baseras på en primärkälla, ex. analysering utav en orderhantering varpå man 

fått svar om hur denna skall fungera [BEL00] s94. 

2.5.2 Vår informationsinsamlingsmetod  

 

Då vår informationsinsamling till det mesta består utav information som erhållits från 

intervjuer med personer, består större del av undersökningen utav primärkällor.  
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2.6 Urval 

 

Det är frågeställningen och problemformuleringen som styr vilka enheter som skall vara med i 

undersökningen, samt vilka egenskaper som önskas hos enheterna. När det står klart vilka 

enheter som skall komma att användas inom undersökningen krävs det en granskning om hur 

många, vilka, samt hur stort urvalet ska vara. Summan utav alla dessa enheter kallas för 

population, vilket innefattar samtliga enheter som undersökningen önskar få upplysningar om, 

en s.k. teoretisk population. För att vidare kunna utföra undersökningen med hjälp utav 

sannolikhetsurval krävs det en urvalsram. Denna urvalsram innehåller en sammanställning 

utav alla enheter i populationen, som i sin tur leder till den empiriska populationen [HOL91] 

s.181. 

 

2.6.1 Icke-sannolikhetsurval, sannolikhetsurval 

 

Då syftet är att utveckla frågeställningen och skaffa information för en kommande 

undersökning, krävs det enbart några få enheter som är lätta att få tag i. På så vis kan denna 

information endast användas till det avsedda syftet [HOL91] s.183. 

Om syftet är att nämna något om populationen väljs de enheter ut som är representativa för 

populationen. I ett sådant urval krävs det att sannolikheten för att varje enskild enhet i 

populationen skall komma med i urvalet är känd [HOL91] s.184. 

Alltså två olika former av urval:  

Urval som inte baseras på slumpmässighet, icke-sannolikhetsurval. 

Urval som baseras på slumpmässighet, sannolikhetsurval [HOL91] s.183. 

 

2.6.2 Vårt urval 

 

Vi har valt att göra vår teoretiska population genom ostrukturerade intervjuer, där har urvalet 

gjorts genom att identifiera dem olika ansvarstagarna för respektive område inom vårt 

undersökningsområde. Efter det att intervjuerna var slutförda gjordes ett sannolikhetsurval för 

att identifiera den information som skulle komma att utgöra vår urvalsram för det empiriska 

materialet.    
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2.7 Sanningsskriverier 

 

Vid utförandet utav en vetenskaplig undersökning är det viktigt att forskaren ifråga, ställer sig 

kritiskt till den insamlade informationen och tolkningen utav denna. Graden av säkerheten i 

undersökningen kan fastställas genom följande sanningskriterier, samt jämförelsen utav dessa 

gentemot forskarens. Sanningskriterierna kan i sin tur variera beroende på om undersökningen 

är kvalitativ eller kvantitativ. Vid en kvalitativ undersökning gäller följande: [PAT87]. 

2.7.1 Tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och noggrannhet 

 

Tillämplighet är generellt sätt ett kriterium, som tillämpas på kvalitativa såväl som 

kvantitativa studier. Tillämplighet är i sin tur beroende på hur väl anpassade 

insamlingstekniker är utformade för den specifika undersökningen. En hög tillämplighet kan 

på så sätt erhållas genom användandet utav flera olika typer av insamlingstekniker. [PAT87]. 

Rimligheten hos undersökningen är överrensstämmelsen emellan det ursprungliga syftet och 

det slutgiltiga resultatet. [PAT87].  

För att en undersökning skall visa prov på en hög trovärdighet är det viktigt att tolkningar inte 

försummas i förutfattade meningar, samt att resultaten är bevisade. [PAT87]. 

Noggrannhet eller s.k. samvetsgrannhet sett till kvalitativa undersökningar är avgörande för 

hur kvaliteten på undersökningen kommer att resultera. På så sätt är det viktigt att forskaren 

reflekterar över vad dennes inblandning i arbetet kommer eller kan komma att påverka 

resultatet[PAT87].    

2.7.2 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten är pålitligheten på det som tänkts mätas, och när ett och samma resultat uppnås 

vid upprepade mätningar genererar det i sin tur i en hög reliabilitet [LUN95]. Inom 

undersökningar med en kvalitativ ansats kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. En 

hög reliabilitet erhålls genom att den kunskap som tas fram är framtagen på ett pålitligt sätt, 

där av krävs beskrivningar på hur data samlats in och bearbetats på ett sätt som upplevs 

pålitligt. Reliabiliteten beror på kvaliteten på den ”tekniska” utrustningen samt kvaliteten på 

forskaren i fråga och allt som hör till dennes arbete, en hög reliabilitet garanterar inte en hög 

validitet [MAL98]. 
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2.7.3 Validitet 

 

Validiteten hos ett ämne är dess mätinstruments förmåga att kunna mäta det som påstås mätas 

[LUN95]. I ett rent empiriskt syfte kan validiteten beskrivas som en statistiskrelation mellan 

resultaten utav en specificerad procedur och vad som kännetecknats utav intresse. En hög 

validitet erhålls genom att försäkra sig om att det som tänkts mätas är relevant för 

undersökningen, en hög validitet skapar förutsättningar för en hög reliabilitet [MAL98]. 

2.7.4 Intern validitet 

 

Den interna validiteten handlar om trovärdigheten på de påstående som gjorts inom en studie, 

om slutsatser om dessa påståenden är relevanta för studien i fråga. Trovärdigheten inom 

arbetet påverkas utav forskarens förmåga att kommunicera hur forskningsprocessen påverkar 

kunskapens giltighet [MAL98].  

2.7.5 Extern validitet 

 

Extern validitet handlar om hur väl slutsatserna i en studie är tillämpbara för andra personer 

vid andra tidpunkter och vid andra ställen. Först identifieras populationen som skulle vilja 

generaliseras, sedan konstrueras ett urval ur denna population. Slutligen går det att 

generalisera resultaten tillbaks till populationen eftersom urvalet är representativt för 

populationen [WIL06].   

Extern validitet inom kvalitativa undersökningar handlar inte om att definiera 

generaliserbarheten utan att förklara och presentera arbetets gång och vad som åstadkommits 

under detta. På så vis blir det sedan forskaren som själv avgör generaliserbarheten på 

undersökningen [MAL98]. För att studien överhuvudtaget skall gå att generaliseras krävs det 

att resultatet går att generalisera över hela populationen [WIL06].       

2.7.6 Generaliserbarhet 

 

Teorin om generaliserbarhet syftar till en systematisk beskrivning utav källor till variation 

som påverkar reliabiliteten och validitetens metoder utav datainsamling. En hög validitet och 

reliabilitet är en förutsättning för att resultaten skall kunna generaliseras, på så vis även kunna 

tillämpas för mer än den data som blivit insamlad inom undersökningen i fråga [FRA00]. Det 

finns skillnader i hur begreppen validitet och reliabilitet används, beroende på om 

undersökningen har en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Vid en kvantitativ ansats är ofta 

datainsamlingsmetoden känd redan ifrån början, validiteten blir då känd och accepterad samt 

reliabiliteten för det syfte som skall uppnås. I undersökningar med en kvalitativ ansats är det 

viktigt att det bedrivs ett kontinuerligt arbete med validiteten och reliabiliteten under arbetets 

gång då dess datainsamlingsmetoder ofta är ospecificerade ifrån början, arbetet med validitet 

och reliabilitet följer på så vis den efterföljande analysen utav data [MAL98].    
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2.7.7 Vår syn på sanningsskriverier 

 

Reliabiliteten inom arbetet har påverkats utav att intervjuer har gjorts oberoende utav 

varandra för att sedan ställas emot varandra och kontrollera pålitligheten på de svar som 

erhållits ifrån intervjuerna. Slutsatsen utav intervjuerna var att svaren som framkom hade en 

väldigt stor variation och reliabilitet har på så vis påverkats negativt.  

Inom arbetet har de varit datainsamling mellan många olika delar utav organisationen, den 

data som arbetet har varit beroende av har ofta varit en sammansättning utav dem olika 

organisationsdelarnas information. Det har därför varit svårt att specificera var ifrån 

datainsamlingar skulle ske, vilket har lett till att validiteten på arbetet likaså påverkats på ett 

negativt vis.  

Urvalet som gjorts utav dem olika ansvarstagarna för intervjuer har bidragit till att den interna 

validiteten har påverkats och bidragit till en högre kunskaps giltighet.  

Intervjuerna som gjorts utefter urvalet har skett under en längre period med många olika 

ansvarstagare inom samma ansvarsområde i organisationen. Ett urval ur denna population har 

alltså gjorts, vilket har bidragit till att dem svar vi har fått fram går att relatera tillbaks till den 

population svaren är representativa för. Den externa validiteten har gjort det möjligt för denna 

studie att uppnå en hög generaliserbarhet.  

Med tanke på att vi använder oss utav en kvalitativ metod har vi lagt stor vikt vid att kritiskt 

granska den information vi har fått fram ifrån vår informationsinsamlingsmetod. Vi har 

försökt att lyckas åstadkomma en hög tillämplighet genom att använda oss utav ett flertal 

olika insamlingsmetoder, ex. intervjuer, möten, mässor och en informell enkätundersökning. 

Vilket i sin tur ger upphov till bevis på de resultat som uppvisats i undersökningen, för att 

undersökningen i sin tur skall bli generaliserbar.  

Vårt inflytande på arbetet kommer att kunna påverka resultatet i den mån att vi haft bristande 

erfarenhet bitvis då det gäller t.ex. programutveckling och programmering.       
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3. Teoretisk referensram 
Här presenteras de teoretiska tekniker som kommer att användas i studien. 

3.1 Affärssystem 

 

Målet med ett affärssystem är att utveckla och integrera ett organisationssystem, där alla 

avdelningar samt funktionella enheter utav organisationen är integrerade i ett enda 

databassystem, vars syfte är att uppfylla organisationens behov. Det här leder i sin tur till 

behovet av en omfattande programvara som gör det möjligt att integrera olika affärsmässiga 

enheter och divisioner såsom finans, produktion, redovisning och HR. Innan konceptet med 

affärssystem lanserades under 1990-talet, fungerade de olika divisionerna och affärsmässiga 

enheterna på ett mer självständigt sätt, där var och en hade sina egna databaser vars system 

var kapabelt till att uppfylla den egna avdelningens mål. Optimeringen utav den egna 

avdelningens mål kunde på så sätt komma att bli kostsam för den övergripande 

organisationens mål. Affärssystemet hjälper i sin tur däremot hela organisationen att nå sina 

övergripande mål istället för enskilda avdelningars. Genom användandet utav en sådan här 

integrerad strategi delar affärsmässiga enheter en gemensam databas, där delar och byter 

avdelningarna information, samt inriktar sig på organisationens övergripande mål. 

Tillsammans med affärssystemet kommer olika avdelningar till en förståelse för att de arbetar 

inom samma organisation, och på så sätt ta till vara på respektive bidrag gentemot 

organisationens mål och syfte. Ett affärssystem säkerställer sidoställda överföringar utav 

information emellan de olika avdelningarna. Utan ett integrerat system skulle en enkel uppgift 

som en kundorderprocess komma att bli svårhanterlig, samtidigt som uppföljandet utav en 

order när den produceras skulle komma att bli ännu svårare [MAD05]. 

Med hjälp av ett affärssystem kan olika operationella avdelningarna lokalisera en order för att 

kontrollera dess status och på så sätt generera en bättre service åt kunderna. Affärssystemet 

som tillvägagångssätt har potentialen att bli kostnadseffektivt då det eliminerar behovet av att 

varje avdelning upprättar sina egna databaser. På så sätt kan det även bidra till en lägre set up 

kostnad genom att kundorderinformationen sparas för olika avdelningar, vilket innebär att den 

inte behövs anges igen. Proceduren i sig minimerar risken att begå misstag, samtidigt som den 

kan stjälpa det till det värre, om databasen i sig har problem kan det få omfattande 
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konsekvenser för hela proceduren. Det är därför viktigt att se till att all data som matas in i 

databasen sker korrekt [MAD05]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Beskrivning av affärssystem 

Figur 3 presenterar ett typiskt exempel på hur en kundorderprocess ser ut inom 

affärssystemet. När en ny kundorder kommer in, bearbetar kundserviceavdelningen den och 

tar reda på den information som behövs, för att sedan göra en kreditupplysning och fastslå om 

det är möjligt att genomföra ordern rent ekonomiskt. Är det en ny kund så läggs all 

information in i databasen, annars hämtas den ifrån tidigare samlad information om kunden, 

sedan registreras ordern för kunden. När ordern har skapats har kundserviceavdelningen 

möjlighet att se företagets lagersaldo, produktionstid och leveranstider, och på så sätt skapas 

ett förslag på när ordern är färdigställd, som presenteras för kund. Nu har alla avdelningar 

inom företaget tillgång till den information, som skapats utav kundserviceavdelningen, där det 

är möjligt för alla att följa ordern då den går igenom olika delar utav bearbetning [MAD05]. 

Orderuppfyllandet är en typisk del av ett affärssystem, där dess applikationer appliceras på 

alla delar utav den interna organisationen. Att ha ett integrerat affärssystem medför ett ökat 

ansvar. De olika avdelningarna har nu tillgång till andra avdelningarnas information och kan 

på så vis utvärdera varandra. Källor till fel inom systemet kan enkelt bli lokaliserade och även 

specifika områden där det behövs förbättring [MAD05]. 
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Produktionsavdelningen kan exempelvis kontrollera statusen på sitt lager för att kunna matcha 

med nya order och planera upp produktionsnivåer samt produktionskapacitet. Det här leder till 

att avdelningarna kan ta beslut om att öka produktionen, beställningar ifrån underleverantörer 

eller beordra övertid för att möta ökade behov [MAD05].  

 

 

 

 

3.2 Processer 

 

En process innehåller vanligtvis en kedja utav aktiviteter, som kan vara till för att skapa värde 

för kund, skapa output ifrån input, värdeförädling utav råmaterial etc. Processen i sig kan 

liknas vid en väg där det finns oändligt med tillvägagångssätt, som sedan kan upprepas och 

användas gång på gång. I början utav vägen befinner sig processen i ett behovsstadie, för att 

processen skall nå fram till vägens slut måste behoven bli tillfredsställda, oavsett process är 

principen densamma [LJU01].  

Användandet utav en process kräver kompetens såväl som resurser, varvid handhavandet utav 

processen bedrivs utav människor med hjälp utav resurser som finns att tillgå. Under 

processens gång passeras olika gränser samt ansvarsområden som är uppdelade efter 

individer, funktioner, avdelningar, bolag etc. Dessa så kallade ”farthinder” som uppstår vid 

processer kan motarbetas genom att arbeta runt eller på annat sätt ta hänsyn till dessa 

”farthinder”. På samma sätt måste det ibland tas till knep för att korsa de organisatoriska 

gränser som finns. Dessa gränser som finns inom processerna är vanligtvis de som försvårar 

och vilseleder samarbetet mellan verksamhetens olika avdelningar. Inom organisationer finns 

vanligtvis en viss tendens till att inte enbart negligera processens väg utan även dess start och 

slutpunkter, vilka representeras utav kundens behov och tillfredställande. Förespråkandet utav 

en process syftar till att förbättra helheten på processen och det är då väsentligt att den börjar 

och slutar på rätt ställen [LJU01].  

 

3.2.1 Processägare 

 

En processägare har en väldigt komplex roll inom processen där hans roll fokuserar på att lösa 

de problem som uppstår mellan funktionerna i organisationen genom att arbeta som designer, 

coach och förespråkare. Processägaren har således totalt ansvar för processen vilket medför 

att denne har befogenheter att genomföra förändringar längs hela processen. Uppgifter som 

tillhör processägaren kan vara att: Ta personligt helhets ansvar, koordinera processen, undvika 

suboptimering, skapa mål för processen, bestämma fokus för processen och styra 
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utvecklingen av processen. Det här leder till att processägaren tilldelas ett mål med sin 

uppgift, och se till så att processen är ändamålsenlig, effektiv och flexibel [LJU01].  

Det är viktigt utse någon med ett personligt ansvar för processen i sin helhet, då det inte finns 

någon som har ett personligt ansvar för processen finns risken att problemen försummas 

[LJU01].    

 

 

 

 

3.2.2 Processer och dess former 

 

För att ett företag skall kunna styra och utveckla sina processer är det viktigt att företaget har 

identifierat, samt är medvetna om vilka processerna är. För att ett utvecklingsarbete utav 

processer skall bli framgångsrikt är det viktigt att flertalet personer inom organisationen 

känner till själva processen i sig och förstår hur den fungerar och på så sätt kunna ge 

feedback. Då ett företag beskrivs utifrån dess processer är det viktigt att framförallt titta till tre 

olika typer av processer: Huvudprocesser, Stödprocesser, Ledningsprocesser [LJU01]. 

Huvudprocesser, är de övergripande processerna som i stort sätt beskriver syftet med 

verksamheten på en hög generaliseringsnivå. Genom att studera och analysera 

huvudprocesserna skapar man sig en översiktlig bild av verksamheten, och därigenom 

identifikation på vilka delar som är viktigast [LJU01]. 

Stödprocesser, bidrar till att huvudprocesserna skall fungera så bra som möjligt, och på så sätt 

utvärderas de utifrån hur väl de kan ”stödja” huvudprocesserna. Stödprocesserna bidrar till att 

organisationen skall fungera så bra som möjligt i sin helhet, dock är det inte alltid de är att 

förknippa med verksamhetens framgång. Exempel på några vanliga stödprocesser kan vara: 

Fakturering, rekrytering, budgetering, underhåll, planering [LJU01].  

Ledningsprocesser, bidrar i sin tur till att stödja huvudprocesserna samt stödprocesserna. 

Vanligtvis har många ledare svårt att se hur just deras arbete skulle kunna beskrivas som en 

strukturerad process, vilket skulle kunna bero på att de inte helt tänkt igenom vad det innebär 

att leda en verksamhet. Då det är fallet ägnas för lite tid åt att styra och koordinera 

verksamhetens processer, vilket i sin tur oftast beror på att de vardagliga problem som 

uppkommer inom verksamheten oftast är lättare att ta sig an och lösa på ett strukturerat sätt än 

vad det skulle vara att lösa de svårhanterliga frågorna om verksamhetens strategier [LJU01]. 

För att ledningen lite lättare skall kunna identifiera vad som krävs för att på ett effektivt och 

strukturerat sätt leda verksamheten kan arbetsuppgifterna generaliseras i fyra huvuduppgifter 

[LJU01]: 
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Fastställa process – Bestämma åt vilken riktning och hur vida organisationen i fråga skall 

utvecklas. 

Visa process – Tydliggöra och övertyga om valet utav process genom kommunikation och 

mål nedbrytning. 

Skapa förutsättningar – Skapandet utav finansiella, strukturella och resursmässiga 

förutsättningar, så att organisationen skall kunna följa processen. 

Följa upp och korrigera – Uppföljningen utav organisationens utveckling och vid behov gå in 

och korrigera vid avvikelser [LJU01].    

 

 

3.2.3 Kartläggning utav processer 

 

När det gäller att beskriva processer brukar ofta arbetet benämnas med processkartläggning. 

Begreppet kartläggning används just, för att det bästa sättet att förmedla processernas 

utseende är att rita upp kartor över dem. Tack vare beskrivandet utav processerna med hjälp 

av kartläggning kan de på ett lättförståeligt sätt förklara hur organisationens olika delar är 

relaterade till varandra och hur de samverkar för att skapa värde åt kunden i sin tur. Historiskt 

sätt har verksamhetens olika delar samt dess samverkan varit dolda bakom den 

funktionsorienterade beskrivningen utav en verksamhet. På så vis kan man säga att 

kartläggningen utav processerna osynliggör de delar som förut varit dolda. När såväl en klar 

bild utav kartläggningen har framställts ges möjligheten till att konstruera en processkarta, för 

att få ut så mycket som möjligt utav processkartan samt processutvecklingsarbetet är det 

viktigt att alla insatta inom organisationen får ta del av kartan. På så sätt ges möjligheten för 

personal att vara med och påverka samt förändra saker inom den egna organisationen, vilket i 

sin tur leder till ett stärkt engagemang hos de enskilda individerna när de känner sig delaktiga 

i arbetet [LJU01].     

3.3 Orderhantering 
 

Betydelsen utav orderhanteringen inom ett företag ökar allt eftersom marknaden blir mer 

konkurrenskraftig. Ansvaret för orderhanteringen handlar om att hantera samt kontrollera en 

kundorder då den genomgår orderns livscykel, i.e. från första kundinitiering till och med att 

ordern levererats till kund. Orderhanteringsavdelningen har ansvar för skapandet utav den 

initiala ordern. Tillsammans med en säljavdelning definierar Orderhanteringsavdelningen en 

särskild fördelningstaktik för ordern, för att få fram ett möjligt produktionsdatum och på så 

sätt kunna tillhandahålla kund segmentet med denna information. Ifall kraven på en initial 

order skulle förändras efter det att den blivit tilldelad en fördelningstaktik, krävs det att den 

planeras om så att den skall kunna hålla sina genomförbara löften som utlovats till kund- 
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segmentet. Inom många organisationer planeras aldrig dessa order, vilket leder till orealistiska 

orderlöften [STA00]. 

Den interna orderhanteringsprocessen inom organisationen fokuserar på tekniker att 

tillhandahålla snabbare och mer precis förflyttning utav orderrelaterad data. Dessutom måste 

orderhanteringsprocessen ha möjlighet till att ge de inblandade den information de behöver så 

snabbt som möjligt då det uppstår problem, så att de i sin tur kan korrigera eller åtgärda felet 

[HUG11]. 

 

 

 

 

3.4 Lean production 
 

Lean production är en filosofi som inriktar sig på att göra saker med ett optimalt utnyttjande 

utav kapacitet, arbetskraft, kapital, material, yta, tid – kort sagt, göra så mycket som möjligt 

utav så lite som möjligt. Lean production söker ständigt kompromisslösa förbättringar genom 

att förbättra kvalité och skära ner på kostnader, genom att skära ner på olika typer utav slöseri. 

Att skära ner på dessa olika typer utav slöseri är det som ligger till grund för hela ”Lean- 

filosofin”. Det här ”slöseriet” i sin tur är sådant som inte skapar något värde för 

organisationens arbete som utförs. Inte nog med att det kostar både tid och pengar, det kan 

även uppstå frustration och uppretande inom organisationen, som i sin tur kan leda till mer 

slöseri [THO97].  

Sju olika typer utav slöseri som identifierats under Lean production är: 

 

1. Slöseri p.g.a. överproduktion – Uppkommer så fort en process producerar för mycket 

av ex. en produkt än vad kunden behöver. Överproduktion är den av de sju typer utav 

slöseri som är mest förekommande inom organisationer, på så sätt är det oftast den 

typ utav slöseri som är svårast att identifiera. Därför är det alltid bra att börja med 

identifiering utav överproduktion, då den i sin tur oftast antyder på fler 

identifikationer på andra typer utav ”slöseri” [WEB07]. 

 

2. Slöseri p.g.a. väntan – Att väntan är en typ utav slöseri kan ses som en ganska 

självklar fakta, då man under väntan inte uppnår något. Tack vare att väntan är så 

pass individuellt irriterande, är det följaktligen den typ utav slöseri som är lättast att 

identifiera. Det finns två huvudstrategier som används till att minimera väntan, 

Acceptera väntan och försöka planera runt den, Den andra är att gå till botten med 
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det genom att inte acceptera väntan och på så sätt ingripa och göra vad som krävs 

[THO97]. 

  

3. Slöseri p.g.a. rörelse – All typ utav arbetsrörelse som inte är nödvändig eller 

värdeskapande för vad organisationen vill uppnå ses som slöseri. Nyckeln till att lösa 

problem med onödiga arbetsrörelser skulle kunna vara att organisera, framförallt vid 

arbetsstationerna i fråga [THO97]. 

 

4. Slöseri utav lager – För mycket eller för lite utav något som inte behövs är slöseri 

utav lager och dess resurser. Identifikationer som antyder på slöseri utav lager är ofta 

lätta att upptäcka, i from av utspridda saker på såväl golv som skrivbord. Slöseri utav 

lager slutar ofta i att de resurser som ”slösats” går förlorade eller försvinner 

[THO97]. 

 

5. Slöseri utav överföring – Transport av någonting längre än nödvändigt i form av 

papper, information, människor eller vanliga saker. Uppkomsten utav ”tillfälliga 

lager” är ofta en god identifikation på slöseri utav överföring [THO97]. 

 

6. Slöseri utav anvisningar – Då rutiner och guider inte ständigt hålls uppdaterade för 

processen i fråga kan det leda till att onödiga operationer genomförs inom 

organisationen. Så länge ingen uppdaterar uppsättningen med regler kommer alla att 

förhålla sig till de gamla och på så sätt, riskera att utfärda någon typ utav icke-

värdeskapande process [THO97]. 

 

7. Slöseri utav processer – Processer som inte anses vara värdeskapande för 

organisationen. Genom att omarbeta processer samt dess arbetssekvens, kan en annan 

s.k. icke-värdeskapande process elimineras [POO11].             

 

 

En sak som går att säga säkert när det talas om slöseri inom ”Lean- filosofin” är att alla dessa 

sju typer utav slöseri ofta är sammankopplade till varandra på ett eller annat sätt. När en typ 

utav slöseri har identifierats är sannolikheten stor att en ny typ av slöseri identifieras, då de 

ständigt är relaterade till varandra [THO97].     

3.5 Analysmodell 
Analysmodellen används för att poängtera de viktiga punkterna i teorin. 

 

Affärssystem 

o Integrationen av affärsenheterna 

o Informationsöverförande till databasen 

o Tillgången på information för olika avdelningar 
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Processer 

o Organisatoriska gränser 

o Ansvar för processen 

o Problemen försummas 

Orderhantering 

o Tillhandahålla orderrelaterad data  

Lean Production 

o Sju typer av ”slöseri” 

 

4. Empiri. 
I detta kapitel tar vi upp all information om nuläget som vi erhållit från företaget 

4.1 Ecophon 
 

Ecophon grundades år 1984 i Billesholm på företaget Isover. Allt eftersom har företaget 

expanderat och blivit uppköpta utav Saint-Gobain, vilket i sin tur har lett till en etablering i 

över mer än 50 olika länder. Ecophon består av tre olika producerande divisioner. Ecophon 

Soft som ligger i Hyllinge är den största delen, och vars arbetsområde är att tillverka 

akustikdämpande tak och väggar, och det är den del av Ecophon som detta arbete inriktar sig 

emot. Utöver denna del av företaget finns det en produktionsfabrik i Nesved i Danmark samt 

en i Forsa i Finland. Produktionen av ”bärverk” d.v.s. de upphängningssystem som används 

för att montera akustiktaken finns även den i Hyllinge och går under namnet Connect.   

4.1.1 Ecophon Soft 

 

Ecophon soft som detta arbete riktar sig emot ligger som beskrivits ovan i Hyllinge, cirka 1 

mil utanför Helsingborg. Deras mål med verksamheten är att utveckla och producera 

akustikdämpande material till hela värden. 

Ecophons produkter kan delas upp i två kategorier om man ser det ur ett orderperspektiv, 

standardprodukter samt specialprodukter. Standardorderna står för ca 80 % av försäljningen, 

där Ecophon totalt sett har mer än 500 artiklar. 

Ett av Ecophons starkaste försäljningsargument är att ha korta leveranstider till kunder och 

kunna leverera standardprodukter inom två dagar till hela Europa. Leveranstiden för 

specialprodukter kan variera mellan en till tre veckor. Att jobba på detta sätt med en 

kombination av push and pull och samtidigt försöka hålla nere lagret ur ett LEAN perspektiv 

där allt ska produceras JIT (just in time) kräver smidiga och flexibla processer och ett 
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välfungerande affärssystem. En viktig del för att möjliggöra detta är att ha välfungerande 

material- och orderflöde genom hela processen så att inte köer eller väntetider uppstår. 

4.1.2Produktionen på soft. 

 

Produktionen på soft i Hyllinge består utav tre produktionslinjer F3, F4 och F5. Linjerna är 

snarlika men har olika inriktning beroende på produkterna som linjerna är specialiserade på. 

De tre producerande linjerna är uppdelade i olika delar. Första delen är där halvfabrikat av 

glasull matas in, för att sedan beläggas med ett ytskikt och sågas till önskat mått,och denna 

sektion av produktionen kallas ”övre delen” och sköts av en maskinist. Förutom att sköta 

maskinerna på denna del så är det maskinisten för den ”över delen” som ansvarar för att 

rapportera in ordern vid orderns slut, samt att ha en överblick över vad som ska köras här näst. 

Nästa del i produktionen består av en målningsavdelning där man fräser produkterna till 

önskat utförande för att därefter målas, och denna del kallas för focus. 

För denna linjes del är det fyra maskinister som ansvarar för arbetet. När produkterna nu är 

målade och klara så packas de i lådor och förses med etiketter, och produkterna staplas sedan 

på pall för vidare transport till distributionslagret. Denna del av linjen kallas för ”nedre delen” 

och det är en maskinist som ansvarar för denna ”del”. 

 

4.1.3 Nedre delen 

 

Den del av linjen som kallas ”nedre delen” börjar först när produkterna är färdigproducerade 

och färdiga att packas i lådor. Detta arbete utförs av en fullt automatisk maskin som kallas 

”APF”. När den har packat paketen så transporteras de med hjälp utav rullbanor vidare till en 

etikettmaskin (se figur nedan) som applicerar en etikett som innehåller information om vilken 

typ av produkt paketen innehåller. Information om innehållet och utforming av etiketten 

hämtas från Ecophons databas vid namn Citrix. När paketen har fått en etikett så placeras de i 

en vinkelväxel i väntan på att få staplas på pall. Paketmängden i vinkelväxeln varierar 

beroende på vilken produkt man producerar, men det absolut vanligaste antalet är åtta paket. 

De antal paket som finns i vinkelväxeln kallas för ett ”lav”, Se figur 4 och 5 nedan. 
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Figur 4: Beskrivning av ”nedre delen” av produktionslinjen. 

 

Figur 5: Beskrivning av lastpall 

4.2 Affärssystemet 
 

Affärssystemet som Ecophon använder idag är M3 som distribueras av Lawson. 

 

4.2.1 Affärssystemets uppbyggnad 

 

Affärssystemet som Ecophon använder sig av idag är M3 och distribueras utav Lawson. M3 

är grundsystemet och variationen som Ecophon använder sig av är en omodifierad 

standardversion. Istället har man valt att på bitarna där M3 inte lever upp till önskemålen tagit 

in en externmodul eller tillbyggnadssystem som till exempel ”Visual work beanshe” vilket är 

ett hjälpmedel som man bland annat använder till att produktionsplanera för att få så få 

omställningar som möjligt. 

Ecophon har delat upp affärssystemet i Producerandeenheter, distribution och sälj på olika så 

kallade divisionsnivåer.  Denna uppdelning följer sedan genom hela affärssystemet. Att 
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Ecophon skulle använda sig av denna uppbyggnad i M3 beslutades om 2010, främst för att 

man ville undvika en global inblick i de olika delarna utav organisationen. 

Ecophon består idag av fyra producerande enheter, Soft som ligger i Hyllinge, Nesved i 

Danmark och Forsa i Finland. Dessa är producenter av så kallade ”mjuka produkter” sedan 

har de även en tillverkning utav ”bärverk” i Hyllinge vilken går under namnet Connect. 

På grund av den struktur som Ecophon har valt att använda sig av, så ligger alla dessa fyra 

producerande enheter under samma division i affärssystemet. 

Vidare har man samlat hela distributionen inom Ecophon under en annan division, och detta 

innebär att alla de fyra producerande enheterna har samma distribution vars 

distributionscentral är belägen i Hyllinge. 

Den tredje och sista divisionen består av sälj vilket visas nedan. 

 

Figur 6: Affärssystemets uppdelning på Ecophon 

4.2.2 Affärssystemets täckning för orderhantering 

 

Orderhantering på Ecophon styrs av distributionsorder, det vill säga att distributionsorden 

löper längs hela orderkedjan och ligger till grund för orderhanteringen ifrån kundorder till 

levererad produkt. Orderprocessen inleds med att säljavdelningen placerar en order som 

skapar ett behov i M3 som i sin tur skapar en distributionsorder på den kvantitet som behövs 

för att tillgodose säljordern. Distributionsordern innehåller vad som ska levereras, hur mycket 

som ska levereras och när det ska levereras. Distributionsordern kontrollerar nu ifall den 

kvantitet som distributionsordern kräver finns tillgänglig vid det datum som är satt för 

leverans. Ifall detta inte finns så sänder distributionsordern en signal till M3 som skapar en 

tillverkningsorder. Denna tillverkningsorder ska placeras minst 24 timmar före distribuering. 

M3 skapar produktionsförslag på när ordern ska produceras, men dessa förslag måste dock i 

de flesta fall omplaneras på grund av att M3 inte tar någon hänsyn till produktionsplanering 

och samkörning av order. Detta innebär att den säkerhetsmarginal på 24 timmar som är satt 

inte alltid kan hållas. ”Ibland så står bilen och väntar på varorna som ligger ute på linjen” 

berättar produktplanerare på Ecophon. 
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Nästa steg i orderprocessen är att produktionen skriver ut den planerade produktionsordern 

och producerar det som produktionsordern angivit. Eftersom Ecophons produktionsprocess är 

lång och kvalitén kan variera stort, så är det näst intill omöjligt att producera exakt det antal 

produkter som tillverkningsordern angivit.  

När nu produkterna är producerade och staplade på pall, så ska dessa rapporteras in i P01 och 

flyttas med distributionsflytt från P01 till D01. Det innebär att vid denna flytt så byter 

produkterna division från division 1 till division 2, vilket har beskrivits i tidigare kapitel. När 

tillverkningsordern är färdig och detta meddelas till M3, så kontrollerar M3 ifall 

tillverkningsordern har täckt det behov som distributionsordern skapat. Har detta behov 

täckts, så går ordern vidare för distribution till kund. Har behovet inte täckts, så skapar M3 en 

ny tillverkningsorder för att täcka detta behov. 

 

Figur 7: Beskrivning av order från beställning till leverans 

 

4.2.3 Insyn i Affärssystemet. 
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En av anledningarna till att man valde att omorganisera i affärssystemet var att man ville 

begränsa insynen för de olika enheterna i varandras arbete. 

Innan omorganiseringen så låg produktion, distribution och sälj under samma division vilket 

gjorde att alla hade insyn i varandras arbete. 

Som beskrivits i tidigare kapitel, ligger enheterna i separata divisioner, vilket leder till att de 

inte har någon insyn i varandras arbete. Exempelvis har distributionen inte tillgång till P01 i 

M3 och har därför inte någon tillgång till produktionsplaneringen. 

 

 

 

4.2.4 Processen från P01 till D01 

 

Processen att flytta färdiga produkter från P01 till D01 sker från två håll, först från 

produktionen (P01) och sedan ifrån distributionen (D01).  De båda stegen kan sedan delas upp 

i en teoretisk flytt i M3 och en fysisk flytt av produkter. 

Processen börjar med att färdiga produkter staplas på pall, och pallen matas sedan ut på 

pallbanor i slutet av produktionen. Pallbanorna rymmer maximalt ett antal av fyra pallar och 

detta är det enda produktionslagret produktionen har. Så länge paketen befinner sig på 

pallbanorna så är ägaren av produkterna produktionen. Produkterna flyttas sedan med truck 

från pallbanorna till pallställ ute på Distributionslagret. När truckföraren lyfter pallen från 

banan så övergår ägandet till D01. Detta är den fysiska biten av processen. 

Den teoretiska delen börjar först när fem pallar har producerats, och då börjar ansvarig 

maskinist i produktionen att rapportera in producerade produkter i P01 via M3. Sedan gör M3 

en automatisk flytt av produkterna som matats in från P01 till FxD01, vilket är ett fiktivt 

mellanlager som beskrivs mer ingående i senare kapitel. 

Här tar nu distributionen över processen och hämtar de paket som är lagerlagda i FxD01 och 

gör en lagerflytt av dessa till den lagerplats i D01 som de ska lagerläggas på. 
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Figur 8: Förflyttning av produkter i M3 från P01 till D01 

 

4.2.4.1 Process ägare av P01 till D01 

 

Den faktiska processägaren av processen är inte riktigt definierad idag, utan den är uppdelad. 

Produktionen äger produkterna hela vägen fram tills paketen är paketerade och staplade på 

pall samt inrapporterade till FxD01. Sedan är det truckföraren som äger paketen så fort han 

har lyft pallen från pallbanan. Men en faktisk ägare till hela processen finns det inte idag. 

 

4.2.5 Mellan lagerplats FxD01 

 

Lagerplats FxD01 består av F3D01, F4D01 och F5D01 och dessa är de fiktiva mellanlagren 

för respektive linje, som används som en typ av lager när färdiga produkter ska flyttas från 
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P01 till D01. Behovet av detta mellanlager kan kopplas till upplägget i M3 som Ecophon 

införde 2010. Upplägget, som är beskrivet i kapitlet om affärssystemet, innebär att produktion 

och distribution hamnar under olika divisioner, och på grund av detta måste produkter som 

ska flyttas mellan produktion och distribution flyttas med hjälp av en distributionsflytt. Så för 

att göra denna process lättare införde man ett fiktivt mellanlager där produkterna 

”mellanlandar” innan de flyttas vidare, och detta för att underlätta för produktionspersonal på 

soft. 

 

 

 

 

 

4.2.6 Kontroll av Lagerplats FxD01 

 

När Ecophon införde förändringar i affärssystemet så uppkom en mängd problem mellan P01 

och D01. Dessa problem kvarstår än idag, men för att försöka minska konsekvenserna av 

problemen och rätta de differenser som har uppkommit, har man tillsatt en ansvarig på varje 

skift som ska vara ansvarig för detta. Rutinen för detta är att den ansvarige ska kontrollera 

saldot i FxD01 med jämna mellanrum. Att upptäcka differenser är svårt då den ansvarige inte 

har tillgång till D01, och det kan ta lång tid innan differenser upptäcks då man i nuläget inte 

har något tillförlitligt system som kan kontrollera ifall produkten är producerad eller inte. 

Lösningen som används idag, är att personal får manuellt fysiskt kontrollera hur många paket 

som finns på angiven lagerplats i D01, och stämma av detta mot differensen för att konstatera 

ifall felet ligger i P01 eller D01. 

4.3 Över och under produktion 
 

Ecophons produktsortiment består av två typer av produkter, den ena är standardprodukter 

som lagerhålls och produceras i största grad emot prognos. Den andra typ av produkter är 

special vilket produceras emot kundorder.  

Rent ordermässigt fungerar det på samma sätt. Den stora skillnaden i produktionen är, att när 

man producerar standardorder, är inte antalet som bli producerat till någon större betydelse. 

Däremot när man producerar specialorder försöker produktionspersonalen komma så nära det 

angivna antalet som möjligt.  

Som beskrivits tidigare så går det inte att producera ett exakt antal produkter på en order, och 

detta på grund av att man arbetar med glasull viket är ett levande material, samt att 

genomloppstiden i produktionen är ganska lång, upp emot två timmar. Så när en order 

produceras blir det med största sannolikhet antingen överproduktion eller underproduktion. 
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Vid överproduktion av standardorder, finns en rutin idag vilket innebär att man kasserar alla 

överblivna produkter. Vid underproduktion så får man köra en ny tillverkningsorder på det 

som inte har blivit producerat. 

Vid standardprodukter är det lite annorlunda, p.g.a. att de produceras emot lager så spelar det 

inte så stor roll ifall det uppstår differenser. Vare sig det innebär under- eller överproduktion, 

så i slutändan när ordern är färdig skall dessa produkter alltid produceras igen vid ett senare 

tillfälle så detta kan kontrolleras. 

Men eftersom M3 har skapat en distributionsorder på ett vist antal, vilket beskrivits i tidigare 

kapitel, så accepterar M3 varken över- eller underproduktion. Vid överproduktion så kan man 

inte göra flytten från FxD01 till D01 vilket leder till att produkterna kommer att stanna på den 

fiktiva lagerplatsen FxD01 inom M3. Samt vid underproduktion kommer M3 att skapa en ny 

TO på det som inte har blivit tillverkat på föregående TO.  

 

4.4 Ecophonproblem mellan P01 och D01 
 

Information som erhållits från Ecophon pekar på några brister som upplevs i processen mellan 

P01 och D01. Ett av problemen som beskrivs är att differenser uppstår i FxD01. Exakt orsak 

till uppkomsten av dessa differenser har inte kartlagts och rättning av dessa differenser sker 

enligt rutinen som beskrivits i kapitel 4.2.6 kontroll av lager plats FxD01. En annan 

komplikation som beskrivs är, att flytten rent fysiskt från P01 till D01 och den teoretiska 

flytten i M3 inte är synkroniserade och en differens på flera timmar uppstår ofta. Detta då 

färdiga produkter har förflyttats till D01 rent fysiskt, men av någon anledning inte har blivit 

inrapporterade i M3 och således inte kan hämtas av truckföraren i FxD01. Resultatet av detta 

blir att produkter står färdiga att levereras ut på distributionslagret, men det omöjliggörs av att 

de inte finns i systemet.  

Intervjuer med produktpersonal visar även på problem med att logga in färdiga produkter i 

M3. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras teorin emot empirin för att skapa en uppfattning om nuläget 

5.1 Affärssystem 
 

Syftet med affärssystemet enligt teorin är att uppfylla organisationens behov, på så vis att de 

olika enheterna och avdelningarna inom organisationen integreras i ett och samma 

affärssystem. Ecophon har valt att dela upp sina enheter och avdelningar i egna separata 

divisioner, vilket i sin tur begränsar åtkomsten utav information mellan olika divisioner och 

på så vis olika enheter och avdelningar. Det här liknas vid det arbetssätt som fanns innan 

affärssystemens tid, d.v.s. då de separata divisionerna arbetade mer självständigt och 

fokuserade mestadels på sina individuella mål. 

 

Till teorin sett poängteras att en viktig del vid just databasinmatning är, att se till så att den 

information som sparas är korrekt. Inmatningen utav informationen på Ecophon sker helt och 

hållet manuellt, vilket leder till att fel kan uppstå p.g.a. exempelvis den mänskliga faktorn.  

 

Teorin förespråkar att det kan vara till fördel för de olika divisionerna att ha information om 

varandras arbeten för att på så sätt kunna utvärdera och ge feedback till varandra, så att 

organisationens behov kan uppfyllas.   

5.2 Processer 
 

I teorin beskrivs det hur gränser inom organisationer kan vilseleda, samt försvåra det 

samarbete som bl.a. är tänkt för verksamhetens olika avdelningar. Även det här kan kopplas 

till Ecophons sätt att dela upp sina divisioner. Enligt teorin är det nödvändigt att ibland kunna 

korsa eller planera omkring dessa gränser, I dagsläget bedrivs ingen typ av arbete hos 

Ecophon som kan tänkas motarbeta deras uppdelningar.  

 

I teorin poängteras det hur viktigt det kan vara att, ”utse någon med ett personligt ansvar för 

processen i sin helhet. Då det inte finns någon som har ett personligt ansvar för processen 

finns risken att problemen försummas”. Det här kan kopplas direkt till undersökningsfrågan 
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genom att Ecophon inte har tilldelat någon ansvaret för att produktions- och 

distributionsavdelningarna skall samverka. Det har på så vis resulterat i att problemen har 

försummats då det inte finns någon som har blivit utnämnd som ansvarig utav processen. 

5.3 Orderhantering 
 

Enligt teorin skall orderhanteringsprocessen ha möjlighet till att ge de inblandade den 

information som behövs, då det har uppstått någon form utav komplikation, så att de i sin tur 

skall kunna ha möjlighet till att korrigera problemet. 

På Ecophon idag finns det system som larmar då det uppstått någon typ utav problem. Själva 

problemet i sig ligger i den begränsade insynen i de olika delarna utav organisationen. 

Exempelvis produktion och distribution ligger under två olika divisioner, vilket leder till att 

härledningen utav problemen blir väldigt omfattande och i vissa fall inte går att identifiera 

p.g.a. den begränsade insynen.    

5.4 Lean Production 
 

Som beskrivits i teorin så finns det sju definierade punkter på slöseri inom ”Lean”, vid 

jämförelse mot teorin kan fyra av dessa punkter relateras till flytten mellan P01 och D01 på 

Ecophon. 

 

1. Första slöseriet enligt teorin är överproduktion. Som beskrivits i empirin så 

finns det två olika produkttyper på Ecophon, standard- och specialprodukter. 

Standardprodukter produceras mot lager, liksom specialprodukter produceras 

mot kund. Så det är egentligen bara specialprodukter som blir påverkade av 

slöseri på grund av överproduktion. Detta är dock inget som Ecophon har några 

större problem med. 

2. Andra slöseriet enligt teorin är väntan. Som beskrivits i empirin så uppstår det 

väntan i processen från P01 till D01 när produkterna är fysiskt 

färdigproducerade och ligger på lagret, men de är inte rapporterade i 

affärssystemet så produkterna kan inte användas. Ecophon har fram till idag 

använt sig av den första lösningen som beskrivs i teorin, de har planerat runt 

väntan utan att lösa problemet. 

5. Det femte slöseriet är slöseri utav överföring. Som beskrivits i teorin så kan 

detta ses som all typ av överföring. Överföringen mellan P01 till D01 sker inte 

på ett lämpligt sätt, eftersom det inte är samordnat med affärssystemet. Detta 

medför att både överföringen av information samt överföringen av fysiska 

produkter inte blir helt optimalt ur vår synvinkel och ses därför som slöseri. 

6. Det sjätte slöseriet är slöseri utav anvisningar. Som tidigare beskrivits i 

empirin så finns det stora problem som kan relateras till denna punkt inom den 

valda delen av Ecophon. Eftersom det inte finns någon klart definierad 



 

32 
 

processbeskrivning, så finns det heller inte tydliga anvisningar på hur olika 

situationer ska hanteras. Detta leder till att information om problem som uppstått 

ofta skickas runt, utan att det når någon som är ansvarig för att lösa problemet. 

 

 

 

 

6. Slutsatser 
Här dras slutsatser om hur det teoretiska underlaget skulle kunna vara till hjälp för att 

utveckla de processer som idag finns emellan produktion och distribution, baserat på 

analyskapitlet   

 

 Genom att upprätthålla en god kommunikation emellan de olika avdelningarna och 

enheterna, skulle det leda till att organisationen i sin helhet skulle få en bättre insyn i 

sitt eget arbete och därur kunna härleda problemen inom organisationen. Samtidigt 

skulle samarbetet inom organisationen förbättras, då man diskuterar de problem och 

brister som finns inom varje del av organisationen, så att man kan inrikta sig på 

gemensamma mål. 

 Att utse en person med ansvar för en process medför att denne får ett personligt 

helhetsansvar för processen i fråga. Den ansvarige har på så vis möjlighet till att göra 

de förändringar han anser vara nödvändiga för processen i fråga. Ansvaret medför att 

personen i fråga får ett mål med sin uppgift, nämligen att se till att processen blir 

effektiv och ändamålsenlig. Risken med att problem skall försummas minimeras då en 

ansvarig för detta har utsetts.  

 Organisationen skulle gå igenom sina organisatoriska gränser, för att se vad som 

skulle kunna göras för att underlätta och eventuellt öka insynen hos de olika 

divisionerna, detta skulle leda till att problemuppkomsten lättare skulle kunna härledas 

till sitt ursprung. En identifiering av problemen skulle innebära att det skapas ett 

gemensamt synsätt på vilka förbättringar som krävs för att göra 

orderhanteringsprocessen emellan divisionerna så effektiv som möjligt.     

 Genom att minimera de fyra slöserierna som har beskrivits ovan, skulle det leda till att 

processen skulle bli snabbare och betydligt effektivare. Man skulle få information vid 

rätt tid till rätt person. Samt vid störningar så skulle det vara betydligt lättare att lösa 

problemen, då rätt ansvarig person får information om detta direkt, utan att 

informationen ska slussas igenom hela organisationen. 
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7. Diskussion 
Här presenteras de diskussioner som varit betydande för fallstudien 

7.1 Problemanalys 
 

Informationen som vi fick när vi inledde projektet var, att det hade skett en förändring i 

upplägget i affärssystemet M3 och detta hade fått konsekvenser i många delar av företaget, 

och ett speciellt drabbat område var flytten av färdiga produkter från P01 till D01.  

Eftersom detta område har ett flertal inblandade parter, så ses problemet ur ett flertal 

perspektiv och var del i organisationen upplever problemet ur deras synvinkel utan att se till 

helheten. 

Här följer en presentation utav de olika synvinklar som finns angående det här problemet. 

7.1.1 Produktionen 

 

Produktionen upplever problemet till största delen genom att de inte alltid kan logga 

färdigproducerade produkter till P01. Samt ett merarbete genom att produktionspersonalen nu 

måste rapportera in färdiga produkter i P01 efter var femte pall genom hela ordern. Då de 

innan bara loggade allt som en klumpsumma vid orderns slut. 

Genom analys av listan med orderflyttar mellan P01 och D01 i M3 så har vi kunnat konstatera 

att problemet med att produktionen inte kan logga färdiga produkter i M3 har två 

huvudsakliga orsaker. 

 Distributionsordern har tappat kontakten med tillverkningsordern vilket omöjliggör 

distributionsflytt från P01 till D01. Detta upplevs i produktionen som att de inte kan 

rapportera till P01 då M3 inte flyttar det automatiskt vidare. 

 Den andra orsaken beror på att när distributionsordern skapas så anges den i exakt 

antal produkter som behövs. När distributionsordern sedan triggar en produktionsorder 

så skapas denna med samma antal produkter som ska täcka distributionsordens behov. 

Problemet med detta är att ”Softs” produktion inte fungerar på ett sådant sätt att man 

kan producera exakt antal. Konsekvensen av detta blir antingen en överproduktion 
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eller underproduktion, och vid överproduktion så vill man logga mer paket till P01 än 

vad ordern angivit. Eftersom en automatisk flytt av paketen sker vid loggning i P01 så 

accepterar Distributionsordern inte detta. Om de loggade överproducerade produkterna 

aldrig flyttas över till F3D01, så kan inte truckföraren se dessa, vilket innebär att 

produktionen upplever det som att de aldrig har blivit loggade. 

 

 

 

7.1.2 Produktionsplaneringen 

 

Produktionsplanerarna är de som har fått ”rollen” för att det nya systemet ska kunna 

fungera. Då systemet inte fungerar så som det är tänkt, så kan man inte förlita sig på att 

distributions- och produktionsdivisionerna samverkar på ett tillfredställande sett. Det leder 

till att produktionsplanerarna får sitta i båda systemen och kontrollera allt som görs. Vi har 

kunnat kartlägga några utav orsakerna till detta problem. 

 Problemet här kan härledas lite till problemet i produktionen med under- och 

överproduktion som beskrivits ovan, men här handlar det om underproduktion. 

Som vi har nämnt tidigare så kan aldrig en distributionsorder anpassa sig efter 

varierande produktionsvolymer, utan den vill bara ta emot det antal som den 

behöver. Som ett exempel kan man säga, ifall en distributionsorder har ett behov 

av 100 paket av en viss produkt skapar den en TO som ska generera 100 paket. 

Om nu produktionen bara producerar 98 så finns fortfarande ett behov av två paket 

kvar. Här måste man nu skilja på standard- och specialorder, standard som nämnts 

tidigare producerade mot lager samtidigt som special producerar direkt emot kund. 

Ifall detta händer på en specialorder så ska nu DO generera en ny TO på två paket 

för att täcka behovet till kunden. Men om detta nu är en standardorder så vill man 

inte ha en ny TO på två paket standard. Det innebär en alldeles för hög 

tillverkningskostnad samt att då det är produktion emot prognos, spelar de två 

paketen ingen större roll. På grund av detta så får produktionsplanerarna sitta och 

utvärdera de nya förslag som M3 genererar på nya TO, för att hela tiden undvika 

detta. 

 

7.1.3 Produktions- och logistikledning 

 

Både planering inom produktion och distribution upplever brister i det nuvarande systemet. 

Vid intervjuer med inblandade personer och studerandet av M3 samt analys av produktions- 

och distributionspersonalens arbetssätt har vi kunnat fastställa den troligaste orsaken till 

bristerna. 
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Ett gemensamt problem som båda parter upplever inom distribution och produktion är att den 

teoretiska flytten och den fysiska flytten inte överensstämmer i tid. Vilket innebär att färdiga 

produkter som flyttas fysiskt till sina lagerplatser ute på D01 ibland kan ta upp till fyra timmar 

att förflyttas teoretiskt i M3. 

Detta innebär att produkterna står färdiga och kan skickas men finns inte i systemet. 

Anledningen till detta är att det inte finns något smidigt system att flytta färdiga produkter på 

idag, samt att processen måste ske i två steg med två helt separata parter inblandade, utan 

någon konkret processägare som bär ansvar för processen. Denna process finns beskriven i 

nulägesanalysen. 

 

Differenser i FxD01 är ett annat problem som leder till väldigt mycket merarbete för många 

på Ecophon. 

Tyvärr så för inte Ecophon någon historik för differenser, på så sätt har datainsamling i fråga 

varit väldigt begränsad. Analyseringen på detta område har bestått av intervjuer samt kontroll 

av differenser som har varit aktuella under studiens gång. Uppkomsten av differenser har inte 

kunnat specificeras till någon exakt orsak utan beror på ett flertal olika faktorer. De två 

slutsatser vi har kunnat fastställa är: flerparten av differenser beror på bristande rutiner vid 

flytt från P01 till D01 samt att kommunikationen mellan P01 och D01 inte är tillfredställande. 

Anledningen till detta kan relateras till att personalen som ansvarar för flytten mellan P01 och 

D01. Både ifrån produktionssidan samt distributionssidan där de roterar från dag till dag så är 

fasta rutiner mellan de två sidorna svåra att konstruera. 

Den andra saken som konstaterats är att Ecophon inte använder sig av någon typ utav kontroll 

gällande räkning som är tillfredställande, vilket leder till att mänskliga faktorn är helt 

avgörande om rapporteringen blir korrekt eller inte. 

Vi upplever att olika kombinationer av dessa två faktorer leder till att differenser uppstår på 

en mängd olika sätt, vilket leder till ett enormt merarbete för många i organisationen. 

 

7.2 Utformning av processer. 
 

Som beskrivits i empirin så finns det inte någon processbeskrivning för flytten mellan P01 

och D01. Då vi började titta på hur detta skulle kunna utformas, så spenderade vi mycket tid i 

produktionen för att skapa oss en förståelse för var de kritiska momenten finns. Vi hade även 

intervjuer med de inblandade avdelningarna i fråga. Det svåra i detta är att just denna flytt 

mellan P01 och D01 ligger lite i en gråzon, där det egentligen inte finns någon ansvarig som 

ansvarar för att allt fungerar som det ska. Även intervjuer med produktionspersonalen visade 

att information från de ansvariga inte riktigt nått ända fram till produktionspersonalen och 

bilden av problemet varierar mycket beroende på vem man pratar med.  Vikten av att hitta en 

process som tydligt beskriver flödet skulle vara till en stor fördel för Ecophon, så att alla 
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inblandade får en övergripande bild över situationen och förstår varandras situation. Så som 

det ser ut idag så får vi känslan av att mycket onödigt arbete utförs p.g.a. okunskap om vad 

som sker längs hela processen. 

Som vi beskrivits tidigare så är det i huvudsak tre problem som vi har kommit fram till genom 

intervjuer och analysering. 

 Flytten av produkter mellan P01 och D01 överensstämmer varken fysiskt eller 

teoretiskt i M3. 

 Differenser uppkommer i FxD01  

 Förståelse för processen saknas. 

Med dessa tre problem som utgångspunkt började vi titta på lösningar på dessa svårigheter. 

Som inspiration besökte vi logistikmässan i Malmö, samt kontaktade ett annat företag som 

använder sig av fullautomatiserade distributionskanaler.  

I samråd med Ecophon blev överenskommelsen i ett ganska tidigt stadium att sträva efter en 

mycket mer automatiserad process så den fysiska flytten av produkter kunde överensstämma 

tidsmässigt med den teoretiska flytten i M3, utan att man ska behöva ha tre operatörer som 

sitter och räknar varje paket samt loggar det. 

Vid ett möte med distributionschefen fick vi information om att distributionslagret hade en 

utvecklingsplan på att införa ”barcodes” ute på distributionslagret. På grund av detta var ett 

önskemål att vår process skulle baseras på ”barcodes”. 

Med denna information tittade vi på hur den rent fysiska flytten från produktionslinjen till 

färdiga produkter staplade på pall gick till, och denna process är beskriven i empirikapitlet. 

Den lösning som verkade vara den mest attraktiva, var då att använda sig av den befintliga 

etikettskrivaren som finns idag på produktionslinjen och modifiera etiketten så att den passar 

tillsammans med vårt syfte. Genom att sedan använda oss av någon typ av palletikett så skulle 

dessa kunna kombineras för att få ett system som inte behövde logga varje paket till D01, men 

ändå ha en hög tillförlitlighet på antalet paket på pallen. För att detta skulle kunna vara 

genomförbart är vårt förslag att använda sig av en separat databas (Data01 beskriven nedan) 

för att kontrollera de olika momenten i processen. 

Data01 skulle också fungera som en informationskanal mellan P01 och D01 d.v.s. logga 

paketen i P01 och sen vid rätt tillfälle förflytta dessa paket till D01. 

Genom att använda sig av ett sådant här system, så minimerar man inblandningen av manuellt 

inmatade data, vilket vi såg som en positiv faktor, då man eliminerar mänskliga misstag i så 

stor utsträckning som möjligt.  

Kring detta system så började vi bygga en processbeskrivning. Vårt mål med denna process 

var att hålla den så enkel och funktionell som möjligt (p.g.a. att ansvarig personal på P01 och 

D01 varierar i stor utsträckning samt att förenkla ansvarsuppdelningen). 
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I samråd med produktionschefen samt distributionschefen kom vi fram till att två 

huvudprocesser skulle behövas. Detta på grund av att av den uppdelning i affärssystemet som 

beskrivits tidigare i rapporten, där P01 och D01 är helt separata divisioner med separata 

budgetar och helt skilda arbetssätt.  

Genom att skapa två huvudprocesser men få dem att fungera som en process och på så sätt 

tillgodoser vi den divisionsdelning som processen sträcker sig över, men kan samtidigt utse en 

ansvarig processägare för hela processen. Detta för att undvika att störningar uppstår som kan 

hamna i någon gråzon mellan processerna utan någon egentlig ansvarig uppmärksammar det. 

Vidare enligt vårt synsätt så bör processen delas upp i ett antal delprocesser för att de olika 

operativa maskinisterna ska få en tydligare överblick över deras direkta del i huvudprocessen. 

Samt att vissa delar i huvudprocessen kommer att ske parallellt som tillexempel placering av 

etiketter på pall och paket. 

Den uppdelning som vi har jobbat med är, att skapa en delprocess som beskriver placering 

och etikett samt inräkning av paket, samt en delprocess som beskriver placering av palletikett 

samt räkning av paket på pall, vilket avslutas med en delprocess som beskriver arbetet där 

truckföraren hämtar och levererar färdiga pallar till D01.  

 

7.3 Data01 

 

Data01 är vad vi har valt att kalla vårt systems databas. Data01 fungerar som ett samordnande 

system som tar emot information från de olika enheterna. Data01 förmedlar sedan vidare 

denna information till M3.  

När vi har tittat på utformningen av data01 så har vi varit något begränsade p.g.a. att vi inte är 

några programmerare, då syftet med detta arbete inte är att programmera ett datasystem. 

Vårt fokus har legat på att hitta funktionaliteten i systemet och inte på hur det ska genomföras 

rent fysiskt.  

Som vi tidigare har nämnt så har ett av de största önskemålen från så väl distribution som 

produktion varit, att processen ska vara utformad så, att produkter flyttas teoretiskt i M3 

samtidigt som produkter flyttas fysiskt i produktionen. För att kunna lösa detta utan att behöva 

ha en operatör som sitter och registrerar in paketen i M3, så har vi kommit fram till att man 

behöver någon typ av system som räknar ihop exakt antal paket på pall och sedan registrerar 

in detta i M3 vid rätt tillfälle. 

För att kunna åstadkomma detta på ett tillfredställande sätt så har vi efter analys av M3, 

tillsammans med produktionsrutiner, kommit fram till att ett databassystem där paketen 

loggas in, lite som ett fiktivt mellanlager, innan paketen förflyttas som ett kolli till M3. Detta 

gör att man slipper alla småflyttar i M3 vilket skulle uppstå ifall man skulle låta varje paket 

loggas istället för att lagerföra dem i databasen före flytt. 
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Så vårt första problem bestod av att hitta ett bra sätt att bestämma exakt antal producerade 

paket och hitta var man vill föra in dem i Data01. 

Vi undersökte ute på linjen och studerade hur flödet av paket fungerar där och vi kom fram till 

att det bästa sättet skulle vara att använda oss av någon typ av streckkod på paketen, som 

sedan skulle kunna läsas av och på detta sätt registrera in paketen i Data01. 

Som beskrivits tidigare i empirin så finns det idag en etikettmaskin i produktionen som 

placerar etiketter på paketen, så en vidarutveckling av detta befintliga system så att den 

befintliga streckkodens information får ett mer användbart innehåll, mer om detta kan läsas i 

kapitlet 7.4 Etiketter. 

Genom att ha en individuell streckkod på varje enskilt paket insåg vi att det bästa alternativet 

skulle vara, att placera en läsare direkt i anslutning till maskinen som placerar etiketterna, så 

att när etiketten har applicerats på paketet så läser systemet av dem och registrerar in dem i 

Data01.  

Som vi tidigare nämnt så vill ansvarig administration av M3 på Ecophon inte ha en massa små 

flyttar, utan att flyttar in i M3 ska göras som kollin. Efter våra studier kom vi fram till att detta 

kunde göras på två olika alternativ. Det första är att använda sig av vinkelväxel innan 

pallstaplaren vilket har beskrivits i empirin. Där samlas paketen i det önskade antal som varje 

lav på pallen ska innehålla. Det vanligaste antalet är åtta paket vid fullt lav, här skulle man 

kunna ha en fotocell som registrerar varje paket på sin plats i lavet. När lavet innehåller 

önskad paketmängd så skulle paketen loggas in i M3 samt fysiskt flyttas och staplas på pall.  

Det andra alternativet är att låta Data 01 hålla reda på laven och inte logga in paketen i M3 

förrän pallen är full och lämnar paketläggaren. Fördelen med detta alternativ är att man får 

större kollin som loggas in i M3. Nackdelen är att det blir lite dubbelarbete, p.g.a. att Data 01 

måste hålla kontroll på hur många paket som varje lav innehåller, samt hur mången lav som 

placeras på pallen, samt att någon typ av loggning av pall måste ske därefter. Ur ett rent M3 

perspektiv så är alternativ två det som är att föredra, då P01 d.v.s. produktionslagret inte 

börjar förrän pallen har lämnat paketläggaren, vilket gör att produkterna kommer att loggas in 

i P01 i M3 samtidigt som de fysiskt befinner sig i P01. 

För att lyckas uppnå det önskade målet med att färdiga produkter ska förflyttas samtidigt 

fysiskt som teoretiskt i M3, så behövde vi utveckla någon typ av registreringssystem för 

pallarna. Även här efter analys utav nuläget kom vi fram till att en lösning med palletikett 

hade varit ett lämpligt alternativ. Mer om palletiketten kan läsas i kapitlet 7.4 Etiketter. 

Det som vi ville uppnå med denna lösning är, att som beskrivits tidigare ha en etikett på varje 

paket, vilket gör att paketen registrerats in i Data01. Genom att sedan applicera individuella 

etiketter på pallarna så möjliggör detta att Data01 kan binda de loggade paketen till pallen, 

vilket skapar ett kolli av paket, men som kan förflyttas och registreras genom att bara scanna 

pallens streckkod. 

En smidig lösning för att kunna logga ut pallen på ett smidigt sätt är, att använda sig av 

samma tillvägagångssätt som för paketen, d.v.s. direkt när pallen matas ut från paketläggaren 
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så placeras en skanner som scannar av palletiketten och talar om för Data01 att pallen är 

färdig och befinner sig i produktionslagret redo för avhämtning. Detta gör att Data01 nu kan 

logga in paketen som befinner sig på pallen i M3.  

 

 

 

 

7.3.1 Eliminera misstag 

 

Det vi undersökte redan i inledningen av arbetet var ett sätt att säkerställa så att rätt order 

körs, samt att rätt etikett hamnar på rätt paket. Den lösningen som vi har arbetat fram består 

av två ”säkerhetssystem”. Det första är att en läsare placeras precis efter etikettmaskinen, som 

läser av etiketten, som precis har applicerats på paketet. På så sätt säkerställer den att de paket 

som blivit producerats tillhör den order som körs. Med detta system så säkerställer man till 

stor grad att rätt etikett skrivs ut, samt att läsaren kan användas för att logga in och räkna 

paket i Data01.  

System nummer två är, att när ansvarig maskinist har matat ut sista pallen på föregående 

order, vilket måste göras på förhand så markerar maskinisten på något sätt mest lämpligt med 

kanske en knapp, att sista pallen är utkörd ur pallstaplaren. Detta skickar då en signal till   

Data01 att sista pallen är ute och en ny order ska börjas, då kontrollerar Data01 ifall en ny 

order har registrerats i systemet. Ifall inte båda dessa kriterier är uppfyllda så skall systemet 

larma ansvarig maskinist. 

 

7.4 Etiketter 

 

I denna del av arbetet diskuteras det kring etiketternas användningsområde för flytten mellan 

P01 och D01. 

7.4.1Paketetiketter 

 

Under vår undersökning har vi inte hittat någon anledning att inte använda den typen av 

etiketter som används av Ecophon idag, vilket leder till att man kan använda sig av sina 

nuvarande etikettmaskiner och etikettutseende.  

Streckkoder idag kan se ut och vara uppbyggda på en mängd olika sätt och vi har inte valt att 

behandla det i vår studie. Detta p.g.a. att valet av streckkod kommer att beröra betydligt större 

delar av organisationen, förflyttning mellan D01 och P01, samt att det inte är av någon större 

betydelse för vårt arbete vilken typ av kod man väljer att använda sig av.  
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Under arbetets gång har vi analyserat två olika alternativ av strukturs uppbyggnad när det 

gäller etiketterna på paketen.  

Alternativ ett har varit att använda sig av individuella streckkoder på varje paket så att de får 

en egen individuell identitet. Det hade inneburit att man hade skapat nummerserier för varje 

produkt, vilket sedan hade kopplats till en pallidentitet som beskrivits i kapitel palletiketter. 

 

Fördelen med att använda ett sådant system hade varit att man hade uppnått en mycket god 

spårbarhet av paketen. Nackdelen är att systemet blir mycket känsligt mot störningar, hade till 

exempel paketnummer x hamnat på pall y istället för pall x och man hade loggat ut paket x, så 

hade inte paketantalet på pall x reducerats utan paketantalet för pall y hade reducerats. 

Alternativ två som vi har arbetat med är, att inte ha individuella identiteter utan låta 

streckkoden bara tala om vilken typ av produkt paketet innehåller. Detta minskar dock 

sårbarheten väsentligt om man jämför det med alternativ ett. Fördelen är att detta system är 

betydligt lättare att applicera, samt att det inte blir lika störningskänsligt som alternativ ett.  

Om man ser det hela ur en operatörs perspektiv blir skillnaden, att ifall man vill logga ut paket 

från en pall så behöver man inte plocka specifika paket med alternativ två, men man måste 

dock scanna pallen med alternativ två. 

7.4.2Palletiketter 

 

Palletiketter blir något helt nytt som införs på Ecophon. Palletiketten innebär att varje pall 

märks med en etikett som innehåller en streckkodstagg. Denna tagg innehåller ett nummer, 

d.v.s. en identitet för pallen.  

 

7.5 Över- och underproduktion 
 

Problemet med över- samt underproduktion uppkommer på grund av att distributionsordern i 

M3 är väldigt hårt knuten till orderkedjan, d.v.s. det är den som står och triggar de övriga 

operationerna i orderkedjan, vilket har beskrivits i tidigare kapitel. Genom att studera 

orderkedjan så kom vi fram till att den lämpligaste lösningen på problemet har varit, att 

modifiera M3 så att vid standardorder kan distributionsordern acceptera en differens mellan 

angivet antal och det faktiskt producerade antalet på 10 %. I övriga fall så larmar M3 att något 

är fel och antalet på distributionsordern måste manuellt justeras. Detta har underlättat arbetet 

för maskinisten samt produktionsplaneringen. 

7.6 Processansvarig mellan P01 och D01 
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En av de saker som vi har nämnt tidigare i rapporten är avsaknaden av någon totalt ansvarig 

för flytten mellan P01 och D01. De ansvariga som finns idag består av en person per skift som 

ska kontrollera saldot på FxD01. Det som vi har kommit fram till är att en processansvarig för 

den totala processen behövs. Problemet med detta ligger i att processen sträcker sig mellan två 

divisioner, så frågan om hos vilken av dessa två divisioner som ansvaret ska ligga, vilket inte 

är helt självklart.  

 

Så som vi har resonerat så får man se processen som en säljtransaktion från P01 till D01 och 

som regel är det alltid säljaren som ska kontrollera så att rätt vara levereras i rätt tid. Givetvis 

så kan man inte ha en person som kontrollerar och ansvarar för varje moment i processen. 

Detta kan lösas med att ansvaret delas upp så, att för de olika delprocesserna som ligger under 

P01 d.v.s. fram till dess att pallen lämnar pallbanan så är det maskinisten på nedre delen som 

är ansvarig för att processen fungerar som den ska. Skulle den inte göra detta av någon 

anledning, så ska denna maskinist rapportera till den totalt ansvarige för processen. Samma 

sak gäller för de delar av processen som kommer att ligga under D01. Detta gör att de 

störningar som kan uppstå inte kommer att skickas runt, utan att någon behandlar dem och ser 

vad som har gått fel.  

När det gäller vem som ska säkerställa att inga diffar uppkommer i FxD01, så tycker vi att 

detta ansvar bör ligga på truckföraren som kör mellan P01 och D01, då han har bäst insyn i 

när han har loggat de sista paketen från FxD01 till D01. Det som behövs är att truckförarna 

beviljas insyn i FxD01 trots att detta ligger under P01. 
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8. Resultat och rekommendationer 
Presentation utav resultatet som undersökningen har lett till, samt rekommendationer till 

Ecophon 

8.1 Processer 

 

Som beskrivits i tidigare kapitel så finns det ingen tydlig processbeskrivning idag mellan P01 

och D01.  Detta leder i sin tur till att det inte finns några tydliga rutiner på hur saker ska 

hanteras. Här nedan presenterar vi våra förslag på processer för att få en fungerande 

arbetsrutin mellan P01 och D01. 

8.1.1 Delprocess M01  

 

Delprocess M01 är den första delen av processkedjan, där etikettmaskinen har fått information 

om vilken order som hanteras och första etiketten har skrivits ut med en streckkod, som 

innehåller information om en individuell tagg för just denna etikett. I detta fall kan vi kalla det 

paket01. Etiketten placeras sedan på paketet. 

Direkt i anslutning till etikettmaskinen placeras sedan en streckkodsläsare, som läser av 

paketet och säkerställer att rätt etikett är placerad på rätt paket genom att jämföra utskriven 

etikett med avläst etikett. Skulle detta av någon anledning inte stämma så larmar systemet 

ansvarig maskinist. 

Nästa steg i processen är att paketen samlas automatiskt i staplingsmaskinen beskrivit i kapitel  

4.1.3 där fotocellen räknar in hur många paket som befinner sig i aktuellt lav, Information om 

detta registreras i Data01. Detta innebär att när paketen sedan placeras på pallen så har Data01 

information om vilka paket som har flyttats till pallen. Så en förflyttning av färdiga produkter 

till lastbärare har nu gjorts både fysiskt och teoretiskt. Dock har ingen information förflyttats 

till M3 i detta skede, och anledningen till detta är att man vill minimera antalet förflyttningar 

eller inloggningar i M3 så mycket som möjligt, för att minska mängden information som 

rapporterats in i M3. 
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Figur 9: Beskrivning av delprocess M01 

8.1.2 Delprocess M02 

 

Delprocess M02 är direkt relaterad till M01, där dessa två delprocesser förklarar ett pakets 

väg från produktionen till dess att det är staplat på pall. Delprocess M02 börjar med att en 

palletikett skrivs ut. Etiketten är helt neutral, d.v.s. att etiketten bara är ett nummer så att 

dataetiketten sedan placeras på pallen, som i sin tur sedan passerar en läsare precis som i 

M01, Här registrerar systemet in vilken pall som är aktiv just nu, i detta fall är det pall01.  

Nästa steg i processen är att lav som har registrerats i M01 förflyttas fysiskt till pallen. 

Information hämtas nu i Data01 om vilka paket som ingår i det förflyttade lavet. Dessa paket 

registreras nu på pall01. Detta upprepas tills pallen uppnått det antal lav som önskas. 

Information om vilka paket som finns på pall01 lagras i Data01.  

När nu pallen är full förflyttas pallen vidare längs pallbanan och passerar en läsare som läser 

av etiketten, där hämtas information om vilka paket som pall01 innehåller i Data01 och 

paketen på pall01 registreras in i M3 under P01. Nu är paketen fysiskt staplade på pall i 

produktionen och teoretiskt är de inregistrerade i P01. 

M3 gör nu en automatisk distributionsflytt av paketen från P01 till FxD01 precis som det 

fungerar idag, men skillnaden är att förflyttningen samtidigt sker fysiskt som teoretiskt. 
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Figur 10: Beskrivning av delprocess M02 

 

8.1.3 Del process M03 

 

Delprocess M03 beskriver operationerna som utförts av produktionstruckföraren och skiljer 

sig helt från M01 och M02. M03 tar vid där M02 slutade med att en färdig staplad pall matas 

ut på pallbanan. Produktionstruckförare på Ecophon har till uppgift att sätta en tejpremsa runt 

de översta paketen på pallen för att förbättra stabiliteten på pallen, och i och med detta kräver 

det att truckföraren lämnar trucken och går ett varv runt pallen för att fästa tejpen. Vi har lagt 

in en rutin här att han ska kontrollera så att alla paket har etikett. Detta blir som en ytterligare 

dubbel kontroll efter det att M01 kontrollerat etiketter.  

När detta är gjort så tar truckföraren pallen från pallbanan precis som han har gjort tidigare 

och kör ut pallen till dess pallställ. Efter han har gjort detta så kommer det att finnas 

streckkods taggar på alla pallställ.  

Produktionstruckföraren tar nu sin scanner och skannar av pallstället för den pall som önskas 

lagerläggas. Om vi nu säger att detta skulle vara pall01, som nämnts i delprocess M02 och 

den innehåller bland annat paketet paket01, som beskrivits i M01, så innebär det att när han 

scannar pall01 och pallstället, så förflyttas paket01 som är knutet till pall01 från FxD01 i M3 

där det har varit lagerlagt till D01 för att sedan registreras in på det önskade pallstället. 

Nu är de färdiga paketen flyttade fysiskt till distributionslagret och lagerlagda i D01. 
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Figur 11: Beskrivning av delprocess M03 

 

8.1.4 Process vid orderbyte 

 

När produktionen byter order är det just den operationen som kan skapa problem och misstag. 

Det vi har fått fram vid intervjuer med produktionschefer är att ca två till tre gånger i månaden 

så händer det att paket blir felmärkta med fel etikett vid orderskifte, och detta är något som 

elimineras i och med scanningen av etiketten som beskrivits i delprocess M01. 

Processen vid orderbyte inleds med att ansvarig maskinist anger vilken order som ska köras. 

Detta gör att information om hur etiketter ska se ut och innehålla hämtas från Citrix, vilket är 

den databasen där Ecophon lagrar denna typ av information idag.  

Rutinen för sista pallen innan orderbytet består av två steg och utförs av maskinisten som är 

ansvarig för den så kallat ”nedre delen” d.v.s. slutdelen av produktionen.  

 Det första steget är, att när sista paketet har lagts i lavet så matar maskinisten ut detta 

för hand. Detta måste göras p.g.a. att lavet inte blir fullt och då triggar det inte 

maskinen att skicka det till pallen automatiskt.  

 När det ofullständiga lavet är placerat på pall, så matar maskinisten ut pallen för hand 

av samma anledning som ovan, p.g.a. att pallen inte är full vilket inte triggar den 

automatiska utmatningen.  

I vår nya process har vi använt oss av dessa nödvändiga moment för att få en så kort och 

smidig process som möjligt.  

När maskinisten matar ut pallen för hand, så registrerar maskinisten samtidigt att ordern är 

avslutad vilket skickar en signal till Data01 om att en ordern är avslutad. Data01 jämför nu 

ifall den nya ordern har hämtats ifrån Citrix, ifall båda dessa saker har gjorts så fortsätter 

programmet med att mata ut en etikett med den nya ordern, ifall något av dessa båda krav inte 

har uppfyllts så larmar systemet ansvarig maskinist. 
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8.1.5 Huvudprocesser 

 

Som huvudprocess har vi valt att skapa två huvudprocesser på grund av det upplägg i M3 som 

gör att P01 och D01 hamnar under separata divisioner.  

H01 beskriver huvudprocess 1 och börjar med att maskinisten talar om för systemet vilket 

order som ska köras. Detta leder till att delprocess M01 körs igång parallellt med M02. Dessa 

två delprocesser upprepas till dess att maskinisten ger signal att ordern är färdig vilket 

beskrivs i föregående kapitel. 

Då tillverkningsordern är avslutad ska maskinisten kontrollera tillverkad kvantitet av ordern 

och stämma av detta med distributionsordern. Ifall detta är en standardorder ska kvantiteten 

på distributionsordern justeras efter standardordern. Ifall det är en special så görs inget utan 

M3 sköter detta själv.  

 

Figur 12: Beskrivning av huvudprocess H01 

 

H02 beskriver huvudprocess två vilken börjar efter att H01 är avslutad och beskriver 

processen ur truckförarens perspektiv. Processen inleds med att pall matas ut från 

paketläggaren där efterföljer delprocess M03, denna upprepas till att sista pallen på ordern 

matas ut och tillverkningsordern har avslutats. Då ska distributionsordern också avslutas. 

Skulle fel paket behövas för att täcka distributionsorden är det ändå bättre att den avslutas så 

att en ny kan skapas. 

 

 

Figur 13: Beskrivning av huvudprocess H02 
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8.2 Över- och underproduktion 
 

Som beskrivits i rapporten så skapar den strikta distributionsordern problem speciellt vid 

överproduktion. I vår undersökning har vi inte hittat någon applicerbar lösning på detta 

problem p.g.a. att det i dagsläget inte finns något sätt att automatiskt anpassa 

distributionsordern efter det verkliga utfallet av produktionsordern vilket har beskrivits i 

Diskussionskapitel 6.5. 

8.3 Processansvarig mellan P01 och D01 
 

Som beskrivits i kapitlet 6.6 Processansvarig i diskussionen, så rekommenderar vi att en 

huvudansvarig för hela processen ska utses enlig det argument som presenterats. Processen 

kan ses som en säljprocess från P01 till D01 så vi tycker således att huvudansvaret bör ligga 

hos P01. Vidare så rekommenderar vi att maskinister som kör nedre delen får ett utökat 

ansvar i denna processen, så att denna blir rapporteringsskyldig om någon störning skulle 

upptäckas. Vidare för att säkerställa att uppkomsten av diffar i FxD01 ska undvikas, så tycker 

vi att truckföraren som ansvarar för delprocess M03 ska ha insyn i FxD01, trots att denna 

lagerplats tillhör P01. Detta för att kunna kontrollera så att inga paket finns kvar här efter 

orderavslut. Ifall det finns kvar paket ska truckföraren kontakta maskinisten på nedre del för 

att denna ska kunna reda ut vad detta bror på och åtgärda problemet. 

8.4 Rekommendationer till Ecophon 
 

De processer som vi har visat här ovan är de rekommendationer som vi lämnar till Ecophon 

och som vi tror kan förbättra flytten mellan P01 och D01 avsevärt. Tyvärr så har vi i samråd 

med ansvariga inom program- och systemutveckling på Ecophon kommit fram till att detta 

system samt processer inte kan genomföras utan modifiering av programvaran, vilket är något 

som ledningen på Ecophon motsätter sig. Det finns kanske möjlighet att använda sig av 

befintliga mes-system (Manufacturing Execution System) inom produktionen, men detta är 

något som det inte har funnits tid till att göra i denna avhandling. 

Så ifall man gör antagandet i nuläget så går inte dessa processer att appliceras, därav har vi 

rekommendationen att hålla kvar vid det system som finns idag, men kunna skapa 

förutsättningar för att kunna härleda problemen, så att en förståelse för vad det är som händer 

kan förbättras när det uppstår brister. Detta gäller mer eller mindre alla inblandade parter i 

flytten mellan P01 och D01 inom organisationen.  

Ifall vi ska relatera till en konkret situation som vi har kartlagt, så är det exempelvis vid 

överproduktion som maskinister upplever problemet att de inte kan logga in paketen i P01 och 

tror att detta beror på någon typ av systemfel. Vilket egentligen inte är något fel utan det hela 

beror på att distributionsordern inte kan anpassa sig vid överproduktion, så maskinisten måste 

öka på distributionsordern till det verkliga antalet producerade produkter för att kunna logga 

till P01.  
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Vår rekommendation för att komma till rätta med detta problem är, att sätta som rutin att 

ansvarig maskinist efter orderns slut ska anpassa distributionsordern till det verkliga utfallet 

av tillverkningsordern. Detta gäller då bara standardprodukter där utfallet inte måste vara 

exakt.  

Vidare skulle vi rekommendera att ansvarsområdet för flytten mellan P01 och D01 

modifieras, så istället för att ha en ansvarig på varje skift som ansvarar för de tre linjerna, så 

utvidgas detta ansvar till maskinisten på nedre delen som då ska se till att rätt antal paket är 

loggade till FxD01 i rätt tid. Samt att truckföraren får insyn i FxD01 och kan kontrollera så att 

inga paket ligger kvar vid FxD01 vid orderns slut. Visserligen så bryter man mot insynen från 

D01 i P01 genom att ge truckföraren insyn, men vi kan inte se varför detta skulle kunna ha 

någon påverkan på organisationen. 

Vid implementering av dessa rekommendationer så tror vi att problemet med diffar i FxD01 

kommer att minska avsevärt samt att produktionen inte kommer att få problem med att logga 

produkterna. 

Det som inte kommer att lösas är problemet med att den fysiska flytten och den teoretiska 

flytten i M3 inte är synkade. Orsaken till detta är som nämnt ovan att man är ovillig att 

modifiera sin programvara vilket leder till att våra system med ”barcodes” inte kan appliceras 

i produktionen och på så sätt så är den enda lösningen som vi ser det att fortsätta att logga var 

femte pall som man göra idag. 
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