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SAMMANFATTNING 

Apply Emtunga är ett företag som saknar struktur gällande sin orderprocess. Examensarbetets 

syfte är därför att kartlägga företagets orderprocess samt klarlägga vilka problem som uppstår 

i samband med denna. Examensarbetet ämnar därmed svara på följande tre frågor: - hur 

orderprocessen ser ut, vilka problem som kan identifieras i samband med orderprocessen samt 

vilka förslag på åtgärder som kan ges för respektive problem som identifieras.  

För att besvara frågeställningarna beskrivs ett antal olika teorier och tillvägagångssätt som 

används för att både kartlägga och undersöka en orderprocess. Utifrån de beskrivna teorierna 

kan det konstateras att orderprocessen kan bestå av mellan fyra till tio underprocesser beroende 

på vilken teori som tillämpas. Ett par av de beskrivna teorierna används inte i examensarbetet, 

men tas upp för att visa på vad som kan vara användbara verktyg.    

Examensarbetet är utfört som en fallstudie på företaget Apply Emtunga. För att fastställa Apply 

Emtungas orderprocess används kartläggningsverktyget matrisflödediagram för att ge en 

detaljerad bild över de olika avdelningarnas tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med 

tio olika intervjupersoner från Apply Emtunga och detta utgör empirin. Ett resultat av 

undersökningen är att 14 olika problem har uppdagats, vilka alla har en gemensam nämnare 

och det är att de alla kretsar kring hantering av material. I resultatet kopplas teorin och empirin 

om orderprocessen ihop. Olika förslag på åtgärder för de olika problemen som kommenteras i 

rapporten lämnas samt hur examensarbetet kan användas som utgångspunkt för fortsatta 

förbättringsarbeten.  

Några av de problem som redovisas i rapporten är bland annat problem kring samlingsartiklar 

och packning. Problemet med samlingsartiklar beror på hur materialet läggs in i material-

hanteringssystemet DePlan. Om en artikel läggs in och en hänvisning sker mot en materiallista 

istället för att artikel för artikel som skall beställas läggs in, förloras spårbarheten av materialet 

när exempelvis ett lageruttag skall göras. Om ett lageruttag sker på en samlingsartikel kan inte 

endast en artikel plockas ut, utan istället följer alla artiklar med. För packningen är det ett antal 

olika problem och orsaker som tas upp och redogörs för. Exempel på detta är då material som 

skickats till site har packats fel, saknats eller varit fel antal. Några olika orsaker till varför 

packningen kan bli fel nämns också, vilka exempelvis är bristande kunskap eller helt enkelt att 

tidsplanen för packningen är för kort.   

I efterhand, vilket nämns i rapporten, hade en observation av hur respektive avdelning på Apply 

Emtunga sköter hanteringen av olika ordrar varit ett bra sätt för att stärka vad som har kartlagts 

och de beskrivna problemen. Kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess är upplagd i två 

delar. Den första (som kan återfinnas i bilagorna 2-6), visar Apply Emtungas olika avdelningar. 

Kartläggningarna i denna första del följde inte någon speciell metod utan togs fram efter de 

strukturerade intervjuerna med varje delprojektledare för att stämma av och kontrollera att 

informationen var rätt uppfattad. När godkännande lämnats gjordes sedan matris-

flödesdiagrammen för respektive avdelning, vilket utgör den andra delen. Detta för att på så 

sätt följa en specifik kartläggningsmetod och för att tydligare kunna följa vad som sker i varje 

underprocess till orderprocessen. Matrisflödesdiagrammen redovisas i kapitel 4.  

 

Nyckelord: Process improvement, process mapping, value stream mapping, process 

orientering, kartläggning, lean och value stream mapping 
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ABSTRACT 

Apply Emtunga is a company that lacks structure regarding their ordering process. The purpose 

of this thesis is to map the company´s ordering process and identify which problems that exists 

in connection with this. The thesis therefore intend to answer the following three questions: - 

what the ordering process looks like, what problems can be identified in connection with the 

ordering process and what proposals regarding each identified problem that can be given.     

In order to answer the questions a number of different theories and approaches are described 

and used to both map and investigate the ordering process. Based on the theories, the ordering 

process can include four to ten sub-processes (depending on which theory is applied). Some of 

the described theories are not used in the analysis and result of the thesis, but are included in 

the theory-chapter to present possible useful tools. 

The master thesis is carried out as a case study at the company Apply Emtunga. To determine 

the ordering process, the mapping tool of swimlanes are used for providing a detailed view of 

the various approaches of the departments. Interviews were conducted with ten different 

employees at Apply Emtunga and these interviews constitute the empirical material. One result 

of the survey is that 14 different problems have emerged, all of which have one thing in common 

and that is that they all are about the handling of materials. In the result, both theory and 

empirical data regarding the ordering process are compared. Different proposals on measures 

for the various problems that are stated in the report are submitted and also how the master 

thesis can be used as the basis for further improvement.   

Some of the problems that are presented in the report are among other issues problems like 

something called collection of articles and packing. The problem with the collection of articles 

depends on how the material is added in in the system that handles all material data, DePlan. If 

an article is added and a reference is made to a material list instead of adding article by article 

that are to be ordered, it leads to a loss of traceability in the storage. If a stock removal then is 

done, all of the articles will be withdrawn instead of a specific one. For the packing-department, 

there are a number of problems and causes that are brought up. Examples of problems with the 

packing can be that materials are sent to site and some materials are missing, wrong or false in 

numbers. Some different causes of why the packing is made incorrect are for example the lack 

of knowledge or simply that the scheduled timetabled is too short.  

In retrospect, as mentioned in the report, an observation of how each department at Apply 

Emtunga handle the administration of different orders would have been great for the validation. 

The mapping of Apply Emtungas ordering process is divided into two parts. The first (which 

can be found in the annexes 2-6), shows the mapping of each department of Apply Emtunga, 

and this mapping didn´t follow any specific method. The different maps were created after the 

structured interviews with each department project leader to verify that the information and 

maps were properly understood and correct. Once approval had been made the swimlanes charts 

for each department were conducted and this can be stated as the second part of the mapping. 

This mapping followed a specific mapping method and made it easier to follow what are 

conducted in each sub-process of the ordering process. The swimlanes are presented in chapter 

4. 

Key words: Process improvement, process mapping, value stream mapping, process 

orientering, kartläggning, lean and value stream mapping 
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1 INLEDNING 

I följande kapitel ges en övergripande beskrivning kring examensarbetets uppkomst samt en 

beskrivning över vad som avses uppnås. De olika delarna som beskrivs är examensarbetets 

bakgrund, problemformulering, syfte, mål och avgränsningar för examensarbetet. I kapitlet 

redogörs även rapportens disposition för att tydliggöra upplägget för läsaren. 

1.1 Bakgrund  

Under de senaste årtiondena har utvecklingen mot en mer global marknad ökat konkurrensen 

mellan tillverkande företag, vilket främjar en ökad produktivitet för att kunna möta 

konkurrensen (Schmidtke, et al., 2014). Kunder har en större förväntan och högre krav än 

tidigare och för att tillverkande företag skall kunna möta kundernas efterfrågan kan de antingen 

öka produkters kvalité, förkorta ledtiden eller minska kostnaden för produkterna (Chen, et al., 

2010). Författaren Rentzhog (1998) menar också att den allt hårdare konkurrensen mellan 

organisationer skapar ett företagsklimat som kräver utveckling och förbättringar.  

För att kunna möta kraven och åstadkomma förbättringar inom en organisation är det 

nödvändigt att samordna dess processer (Nilsson, 2003). Författarna Ljungberg och Larsson 

(2011) nämner vidare ett antal olika kvalitetsmått som flexibilitet, kostnadsreduktioner samt 

effektivitet för att nämna några. Effektivitet inom organisationen kan med enkelhet kombineras 

med lean där verksamhetens flöden och processer skall vara maximalt värdeskapande för att i 

största möjliga mån möta kundernas behov (Sörqvist, 2013).   

En nyckel till framgång när det kommer till kvalitetsutveckling inom en organisation är 

möjligheten att kunna se helhetsbilden samt hur olika avdelningar influerar varandra. När väl 

processer inom organisationen har fastställts är det viktigt att förstå helheten och hur dessa 

påverkar varandra (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Inom orderprocesser är en viktig aspekt ledtidsreducering av de olika aktiviteterna inom själva 

processen och vilka aktiviteter som anses vara värdeskapande. För orderprocessen finns ett 

antal underprocesser och dessa är starkt korrelerade till hur effektiv orderprocessen blir. Om en 

underprocess presterar dåligt påverkar detta både de andra underprocesserna, men framförallt 

det totala resultatet av orderprocessens effektivitet. Det är viktigt att undersöka företags 

orderprocesser vid förbättringsarbeten och en bra utgångspunkt är därmed kartläggning av 

dessa (Forslund, et al., 2008). 

Idag saknar Apply Emtunga en tydlig bild över hur deras orderprocess ser ut och för att skapa 

förutsättningar till förbättringsarbete samt fastställa vilka problem som uppstår för närvarande 

behöver denna kartläggas. Inget projekt är det andra likt för Apply Emtunga och därmed blir 

det ännu viktigare att skapa tydliga processer för att de olika avdelningarna inom företaget inte 

skall se till endast att uppfylla sina egna mål, utan även se till helheten av orderprocessen.   

Apply Emtunga är ett företag som är verksamma inom offshore och är en världsledande 

leverantör av boendemoduler i stål inom gas- och oljeindustrin. I Sverige är de placerade på två 

orter vilka är Emtunga och Göteborg, men de har även kontor i andra länder. Boendemodulerna 

sätts samman till en stor byggnad vilken även kallas Living Quarters (LQ) och fraktas sedan till 
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en produktionssite för sammansättning till en komplett oljeplattform. En utförligare 

företagsbeskrivning sker i kapitel 4.1. 

1.2 Problemformulering 

Undersökningen avser att kartlägga hur orderprocessen inom Apply Emtunga sker för 

närvarande och vilka problem som kan identifieras inom processen. Utifrån detta lämnas förslag 

på åtgärder som kan leda till en effektivare orderprocess. Följande frågor används för att 

uppfylla syftet: 

 Hur ser orderprocessen ut? 

 Vilka problem med orderprocessen kan identifieras? 

 Vilka förslag på åtgärder kan ges för de identifierade problemen?  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet för Apply Emtunga är att undersöka och kartlägga företagets 

orderprocess samt identifiera problem kopplade till processen.  

1.4 Mål 

När examensarbetet är genomfört är målet att Apply Emtunga skall kunna dra nytta av 

orderprocessens kartläggning för att tydligare se vad som sker idag samt för att på så vis kunna 

skapa en mer effektiv process. Förhoppningen är att examensarbetet blir en utgångspunkt i ett 

kommande förändringsarbete hos Apply Emtunga.  

1.5 Avgränsningar 

Med orderprocessen avses de aktiviteter som sker från dess att en kundorder har mottagits hos 

Apply Emtunga till färdigställande av slutprodukt. I uppsatsen kommer inte hänsyn att tas till 

någon av företagets leverantörer eller underentreprenörer då detta skulle bli för tidskrävande. 

Hur produktionen inom Apply Emtunga sker exakt åsidosätts, då detta skulle kunna ses som ett 

examensarbete i sig. De förslag på effektiviseringar och förbättringar som lämnas bör endast 

ses som tänkbara lösningar, då det inte finns utrymme inom uppsatsens ramar till att testa och 

analysera vilka av dessa som anses vara mest verkningsfulla.    

1.6 Rapportens struktur 

Rapporten för examensarbetet är strukturerad enligt figur 1.  

 

Figur 1 – Rapportstruktur  

I kapitel 1 Inledning beskrivs examensarbetets bakgrund, problemformulering, syfte och mål 

för att ge en inblick kring grunden av rapporten. Förutom nämnda punkter tas även de 

avgränsningar som har gjorts upp.  

I kapitel 2 Teori beskrivs ett antal olika begrepp och i detta kapitel redogörs teorierna som ligger 

till grund för analysen. En del av den teori som tas upp belyser inte Apply Emtungas 
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förutsättningar eller förfarande, men nämns för att kunna jämföra samt visa på vilka möjligheter 

som finns att tillgå.  

I kapitel 3 Metod visas tillvägagångssättet för examensarbetet och olika metoder förklaras för 

att sedan utvärdera och motivera metodvalen i examensarbetet.  

I kapitel 4 Empiri visas vad som sker inom Apply Emtunga gällande deras orderprocess. Utifrån 

datainsamlingen från intervjuer illustreras hur kartläggningen av den befintliga orderprocessen.  

I kapitel 5 Analys utvärderas den insamlade empirin utifrån teorin om olika tillvägagångsätt och 

modeller för att analysera orderprocessen.  

I kapitel 6 Resultat och diskussion kombineras teori, empiri samt analys för att ge förslag på 

effektiviseringar och förbättringar som Apply Emtunga kan göra utifrån de problem som har 

kommit fram till följd av orderprocessens kartläggning. Hur utvecklingen av examensarbetet 

har gått samt vilka problem, ändringar och lösningar som har gjorts för att färdigställa den 

slutgiltiga rapporten redogörs. Här finns en diskussion kring vad som hade kunnat göras 

annorlunda och även om de val som har angetts har efterföljts. Förslag på vidare studier lämnas 

även under detta kapitel.   
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2 TEORI 

I teorikapitlet redogörs för olika teorier kring orderprocessen för att på ett strukturerat sätt 

djupare kunna beskriva vad den innebär. Teorier kring processer, kartläggningsmetoder samt 

analysmetoder förklaras för att sedan kunna tillämpa dessa till både empiri- och analyskapitlet.  

I figur 2 illustreras hur respektive frågeställning för examensarbetet kommer att beaktas inom 

teorikapitlet. Detta för att visa hur teorin skall kunna användas för att besvara fråge-

ställningarna.  

 

Figur 2 – Hur olika delar inom teorin hjälper till att besvara frågeställningarna 

2.1 Processer 

En process kan definieras som (Rentzhog, 1998, s.30),   

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund” 

En annan definition av en process är enligt författarna Bergman och Klefsjö (2007, s.470) 

följande: 

”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde 

åt någon extern eller intern kund” 

Det slutgiltiga målet med en process är att möta de krav som kunden ställer med minsta möjliga 

mängd förbrukade resurser. Grunden för hela processen utgörs av en organisation som 

tillsammans med dess leverantörer har en stor del i att skapa en effektiv process (Bergman & 

Klefsjö, 2007).   

Varje process inom en organisation kan sägas innehålla tre olika parter vilka är kund, leverantör 

och producent. Att just dessa tre olika roller finns med i en process motiveras med exemplet att 
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om ett företag får ett underlag för en beställning av en produkt blir företaget kund till den som 

skickade underlaget, med andra ord leverantör här. Företagets nästa uppgift är att producera 

produkten och därmed blir företaget nu producent och när produkten sedan är färdigställd och 

levereras till kund blir det tillverkande företaget leverantör här (Sörqvist, 2013).  

Gemensamt för alla processer oavsett vilken verksamhet som bedrivs är följande (Ljungberg 

och Larsson, 2013; Sörqvist, 2013; Oskarsson et al., 2011):      

 Processer har en tydlig startpunkt som sätter igång processen och ett bestämt slut 

 Processer har ett klart syfte som visar på varför en process existerar samt vad som skall 

uppnås 

 Processer har både kunder och leverantörer 

 Processer visar hur olika flöden inom en organisation sker 

 Processer är återkommande  

Processer och flöden nämns frekvent tillsammans och hur dessa förhåller sig till varandra kan 

därför vara idé att ta upp. Det finns olika typer av flöden och de begrepp som mest tas upp i 

samband med en verksamhets processer är material-, produkt- och informationsflöden och även 

flödet av både kunder och personer. Dessa olika flöden samverkar ofta inom en verksamhet och 

om en process ska studeras samt analyseras är det viktigt att se hur exempelvis material- och 

informationsflödet verkar parallellt (Sörqvist, 2013).  

2.1.1 Uppdelning av processer  

Processer kan delas upp i tre olika typer vilka är huvud-, stöd- och ledningsprocesser (Bergman 

och Klevsjö, 2007; Ljungberg och Larsson, 2013; Sörqvist, 2013) och hur dessa är samman-

kopplade illustreras i figur 3. 

Kundbehov

Kunder

 

Figur 3 – Bild som visar olika typer av processer i en organisation, fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Huvudprocess, eller som författaren Rentzhog (1998) väljer att definiera det som en 

kärnprocess, speglar en organisations övergripande processer och dess huvuduppgifter. 

Huvudprocessers yttersta syfte är att tillfredsställa kundernas behov samt att leverera de 

produkter som kunden har beställt. Exempel på huvudprocesser kan vara produktions- eller 

distributionsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2007). Författarna Ljungberg och Larsson (2013) 

menar att genom identifikation av huvudprocesserna inom en organisation skapas en 

övergripande bild av hur en verksamhet fungerar och även vad som är viktigast. Tilläggas skall 

även göras att en organisations uppbyggnad kretsar kring dess huvudprocesser (Sörqvist, 2013).  
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Huvudprocesserna bör skiljas från stöd- och ledningsprocesser, vilka verkar för att understödja 

huvudprocesserna (Ljungberg & Larsson, 2013). En stödprocess karakteriseras av att stödja 

övriga processer inom organisationen för att dessa ska fungera effektivt och tillhandahålla 

resurser till huvudprocessen och består av administrativa uppgifter (Bergman och Klevsjö, 

2007; Sörqvist, 2013). För att styra och leda både stöd- och huvudprocessen behövs 

ledningsprocesser. Dessa utförs av ledningen där arbetsuppgifter kan vara att besluta om vilka 

strategier som en organisation skall följa eller fastställa vilka förbättringar som behöver göras 

för övriga processer (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Enligt Mattsson (2002) kan det för tillverkande samt de flesta distribuerande företag identifieras 

sju stycken huvudprocesser. Dessa ses som grundtyper och kan finnas i olika former där de kan 

kombineras och en annan möjlighet är att en huvudprocess kan bestå av flera olika processer. 

Grundtyperna för huvudprocesser är följande (Mattsson, 2002): 

 Produktutveckling 

 Försäljning 

 Order fulfillment 

 Anskaffning 

 Tillverkning och service 

 Distribution 

 Efter leverans 

En annan uppdelning av huvudprocesserna inom en organisation med hänsyn till supply chain 

management kan vara genom åtta olika typer (Croxton, et al., 2001): 

 Customer Relationship Management 

 Customer Service Management 

 Demand Management 

 Order fulfillment 

 Manufacturing Flow Management 

 Procurement 

 Product Development and Commercialization 

 Returns 

En annan möjlig kategorisering av processer som kan göras är genom vilket perspektiv de ska 

studeras. Fyra stycken sådana är produkt-, service-, informations- samt förbättrings-

perspektivet. Med produktperspektivet följs flöden av både materiella samt icke-materiella 

produkter. För serviceperspektivet innebär det hur flödet av kunder sker samt studeras och i 

informationsperspektivet är det informationsflödet som är intressant. Det fjärde och sista är 

förbättringsperspektivet där det är informationsinsamlingen av data som bestämmer hur 

processen skall följas tills olika förbättringar är utförda (Rentzhog, 1998). 

2.1.2 Orderprocessen 

En orderprocess består av att erhålla, skapa nya, leverera och stödja kundorder och författaren 

Croxton (2003, s.20) definierar orderprocessen som: 

”Order Fulfillment – includes all activities necessary to define customer requirements, design 

the logistics network, and fill customer orders.” 



7 

 

Författaren Mattsson (2002, s.93) har en liknade definition av orderprocessen, vilken är: 

”Från erhållen kundorder till fakturerad utleverans” 

Det finns olika sätt att beskriva hur en orderprocess är uppbyggd. En indelning som kan göras 

är att dela upp orderprocessen i ett antal underprocesser. Dessa underprocesser kan klassificeras 

enligt en strategisk samt operativ process. Den strategiska underprocessen har till uppgift att 

strukturera upp hur orderprocessen skall utföras och är bestående av fem olika delprocesser 

vilka är (Croxton, 2003): 

1. Granska marknadsföringsstrategin, strukturen för supply chain samt målet för kund-

service 

2. Krav för orderhantering 

3. Utvärdering av logistiken 

4. Fastställ en plan för orderprocessen 

5. Utvärdering av processen  

Den operativa underprocessen till orderprocessen visar på hur själva genomförandet av 

processen skall ske när den blivit fastställd. Författaren Croxton (2003) delar in den operativa 

underprocessen i sju stycken olika delprocesser vilka är: 

1. Skicka och ta emot order 

2. Redigering av order 

3. Orderbehandling 

4. Dokumenthantering 

5. Orderplockning 

6. Leverans av order 

7. Utvärdering av processen och betalning 

Kundens uppfattning och erfarenhet av en organisation bestäms av hur orderprocessen är 

uppbyggd menar Shapiro, Rangan och Sviokla (1992). I figur 4 sker en annan uppdelning av 

orderprocessen genom tio olika steg, vilka nästan alla organisationer kan liknas vid att nyttja 

dessa. Underprocesserna behöver dock inte vara exakt samma utan de kan också kombineras 

eller interagera med varandra. I figur 4 illustreras orderprocessens tio steg samt hur kunden, 

olika avdelningar inom organisationen och ledningen är delaktiga. Shapiro, Rangan och Sviokla 

(1992) lyfter även fram fyra stycken huvudproblem som kan förknippas med orderprocessen. 

Det första problemet uppstår då företaget inte ser orderprocessen som ett enhetligt system och 

att exempelvis anställda inom organisationen tror att alla medarbetare är införstådda med hur 

allt fungerar. När ansvar lämnas mellan olika avdelningar inom en organisation är det lätt att 

fel uppstår, vilket är det andra problemet. Det tredje och fjärde problemet är att kunden inte 

involveras i orderprocessen och att ledningen inom organisationen inte förstår den komplexa 

orderprocessen samt att de anställda som arbetar närmast kunderna inom ett företag inte har 

någon kommunikation med ledningen (Shapiro, et al., 1992). 
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Figur 4 – Orderprocessens tio olika steg tillsammans med olika avdelningar och ledningen (Shapiro, et al., 1992) 

Författarna Forslund, Jonsson och Mattsson (2008) beskriver en orderprocess genom fyra 

stycken underprocesser, vilka är kundorder-, tillverkning-, leverans- och godsmottagnings-

process. Oavsett i vilket företag som orderprocessen undersöks, består den alltid av minst en 

leverantör, en transportör och en kund.  Vidare menar Forslund, Jonsson och Mattsson (2008) 

att orderprocessen startar och slutar hos kunden, vilket är en gemensam nämnare för alla 

processer, då det bör finnas en tydlig start och ett bestämt slut (Ljungberg och Larsson, 2013; 

Sörqvist, 2013). 

En order- och leveransprocess kan sägas innehålla delarna produktion, materialförsörjning samt 

distribution. Dessa olika processer sammanbinder kunder och leverantörer, enligt Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl (2011) och författarna beskriver order- och leveransprocessen genom sex 

olika steg vilka illustreras i figur 5. Om order- och leveransprocessen skall fungera väl behöver 

leverantören och kunden samarbeta och för att lyckas måste fokus ligga på helheten och inte 

till det funktionella tankesättet samt att respektive part endast ser till sig själva (Oskarsson, et 

al., 2011).  

Ordermottagning (2)

Orderläggning (1)Orderbehandling (3)

Färdigställande 
av order (4)

Transport (5)

Inleverans 
till kund (6)

kundLeverantör

 

Figur 5 – Order- och leveransprocess, fritt efter (Oskarsson, et al., 2011) 
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Ytterligare en uppdelning av en orderprocess och vad den bör innehålla har författarna Jonsson 

och Mattsson (2013) gjort genom fem olika steg vilka är materialanskaffning, produktion, order 

till leverans, distribution samt efter leverans. Respektive steg innehåller ett antal underprocesser 

som krävs för att genomföra orderprocessen och inom olika företag kan det finnas flera 

underprocesser som är likvärdiga fast för olika typer material (Jonsson & Mattsson, 2013). 

Utifrån de olika beskrivna orderprocesserna kan det konstateras att den ena inte är den andra 

lik. De innehåller gemensamma delar inom orderprocessen, men består av olika antal steg där 

vissa processer kan sägas kombineras eller överlappas i andra, vilket Shapiro, Rangan och 

Sviokla (1992) också belyste. Varje orderprocess kan konstateras utgöras av ett antal under-

processer och ser man till de beskrivna i rapporten är dessa från fyra till tio stycken.  

2.1.3 Processutveckling  

I inledningen nämndes att utvecklingen har gått mot en mer globaliserad marknad med ökad 

konkurrens mellan tillverkande företag (Schmidtke, et al., 2014). För att möta denna utveckling 

behöver företaget skapa konkurrensfördelar genom positionering, men även kontrollera och se 

över hur väl processerna fungerar. En fråga som organisationer kan ställa sig är om en position 

i marknaden är säker, vad kan då utvecklas för att potentiella kunder skall välja en specifik 

aktör jämfört med deras konkurrenter? Vid denna syn på vad som kan kallas strategifrågor 

kommer man in på ämnet processorientering (Persson & Virum, 1998). 

Författaren Nilsson (2003) menar att vid tillämpning av processorientering läggs fokus på en 

hel verksamhets process än dess delmoment. Nilsson (2003, s.22) definierar processorientering 

enligt följande,  

”Ett organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer som en helhet, snarare 

än fokus på enskilda arbetsmoment för sig” 

Olika kriterier som kan förknippas med denna definition kan vara låg grad av specialisering, 

relationstänkande samt decentralisering, men dessa uppfyller inte alla olika tillämpningar som 

finns inom processorientering. Om processorientering definieras tillsammans med åtgärder, 

vilket författaren Nilsson (2003) själv menar att han inte gör, kan exempel på olika åtgärder 

vara att kartlägga processerna, skapa nya processutformningar eller bestämma ansvarstermer. 

Beskrivningarna av att arbeta processorienterat kan skilja sig åt, vilket inte är förvånande då det 

finns flera tolkningar av just processorientering, men författarna Ljungberg och Larsson (2013, 

s.152) definierar begreppet enligt följande:  

”Processorientering är att anpassa verksamheten till ett nytt paradigm där förändrade 

grundläggande värderingar ger nya svar på hur verksamheten ska utformas och bedrivas.” 

Hur processorientering tolkas inom organisationer kan också skilja sig från fall till fall. En del 

uppfattar det som ett stöd för att skapa en struktur för ett kvalitetssystem eller exempelvis ett 

medel för förbättringsarbetet. För att fastställa hur en process sker samt analysera denna, är det 

viktigt att kartlägga hela eller delar av processen. Kartläggningen avser att utmynna i ett 

flödesschema vilket illustrerar vad som händer när arbetet i processen genomförs. När 

flödesschemat är framtaget bör en noggrann analys genomföras för att fastställa potentiella 

förbättringar (Sörqvist, 2004).  
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Det första steget vid arbete med processorientering är att kartlägga hur det nuvarande flödet ser 

ut, vilket kan sägas vara en flödeskartläggning. Vid kartläggning av det nuvarande flödet kan 

det ofta konstateras att de inte upprepas eller är planerade och därmed inte motsvarar de kraven 

som ställs för att klassas som en process. Om exempelvis en organisation skapar nya lösningar 

och tillvägagångsätt för hur en produkt skall levereras varje gång det kommer en ny kundorder 

klassas detta inte som en order- eller leveransprocess. En process uppstår först när de olika 

flödena är bestämda, problemen har identifierats och en ändring av flödena sker för att uppfylla 

kraven till att bli en process (Oskarsson, et al., 2011). 

2.1.4 Varför arbeta med processer 

Författarna Bergman och Klefsjö (2007) nämner vikten av att som organisation arbeta med 

processorientering och att förbättra de olika processerna inom verksamheten. Vid arbete med 

kvalitetsutveckling av en organisation är det väldigt viktigt att kunna se helhetsbilden samt hur 

olika avdelningar influerar varandra. När väl processerna inom organisationen har fastställts är 

det viktigt att förstå helheten och hur dessa påverkar varandra. Tillämpas ett sådant synsätt kan 

detta liknas vid ett systemtänkande, vilket är grundläggande vid utveckling av organisationer 

på lång sikt (Bergman & Klefsjö, 2007).  

En organisation som vill förbättra sina processer kan göra detta på två olika sätt menar Rentzhog 

(1998). Antingen genom att den nuvarande processen analyseras och förbättras, vilket kan ses 

som en processförbättring, eller att den förändras med en helt ny process, som kan kallas 

process-redesign (Rentzhog, 1998).  

Om en processförbättring tillämpas studeras alltså den befintliga processen och förbättringar av 

denna försöker göras. Ett viktigt steg i förbättringsarbetet är att varje gång en analys av 

nuvarande processer sker skapas en bättre kunskap kring processerna för de involverade, vilket 

skapar förutsättningar för nya förbättringar. En annan fördel med att analysera de befintliga 

processerna är att arbetet inte blir lika omfattande. De delar av en process som fungerar väl 

finns det ingen anledning till att konstruera på nytt och detta minskar också risken för oönskade 

resultat (Rentzhog, 1998). 

Författaren Sörqvist (2004) menar att fler och fler företag riktar in sig på processer och att arbeta 

mer processorienterat. De olika processerna inom en organisation är i grund och botten 

bestående av olika typer av flöden och processer har en viktig del i att skapa förbättringar. Att 

arbeta med processer kan göras av flera olika skäl, men det mest överskådliga är att 

organisationer ser de största förbättringspotentialerna i arbetet mellan olika funktioner. Andra 

förutsättningar för att använda processorientering är att förståelsen mellan medarbetarna ofta 

inte är tillräcklig, suboptimeringar ofta förekommer och att koordinering är bristfällig (Sörqvist, 

2004).  

Vidare nämner Persson och Virum (1998) att företags förmåga och vilja att utveckla dess 

processer sker genom tre olika påståenden vilka är följande: 

1. Att varje del i en verksamhet kan ses som interaktionsprocesser mellan leverantören och 

dess kund. 

2. Att leveransprocesserna görs snabbare, blir mer kostnadseffektiva och oföränderliga, 

vilket leder till att större marknadsandelar erhålls och skapar mer lönsamhet. 

3. Att processer som skapas och blir unika inte lätt kan efterliknas och därför är det svårt 

för en konkurrent i marknaden att exakt återskapa en annan organisations processer. 
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Genom att använda processorientering kan en rad olika fördelar uppnås vilka är (Sörqvist, 

2004):  

 En tydlig helhetsbild över processerna uppfattas av de anställda 

 En förbättring av en verksamhets fokus mot kund sker 

 En bra grund för förbättringar skapas genom att arbeta med processerna 

 En stabilitet gällande förändring sker i organisationen 

 En möjlighet till att förenkla en komplex verksamhet 

 En processorientering gör att både lärande och jämförelse blir lättare 

 En ledares egenskaper ställs på prov då processtrukturer tas fram 

Om en verksamhets processer identifieras skapas en lättare förståelse för hur organisationens 

olika delar samarbetar för att kundens order skall färdigställas samt hur det blir värdeskapande 

för kunden. Författarna Ljungberg och Larsson (2013) menar att processer därmed är det 

självklara valet för att på bästa sätt beskriva hur en organisation fungerar. Vidare nämner 

Ljungberg och Larsson (2013) några fördelar med att tillämpa processorientering inom en 

organisation och dessa är: 

 Processorientering leder till minskade konflikter och skapar ett större samarbete mellan 

anställda inom en organisation. 

 Processorientering leder till att företags resultat vid avseende på en övergripande nivå 

blir bättre. 

 Processorientering leder till att företagsklimatet blir mer positivt vid tillämpning.  

2.1.5 BPR, flödesorientering eller processorientering? 

Att bli mer flödesorienterad som organisation är ett arbetssätt som har fått sitt verkliga 

genombrott under de senaste åren. Dock har det i många fall skapats en dålig uppfattning kring 

fenomenet då det förknippats med Business Process Reengineering (BPR), vilket författaren 

Karlöf (2009) menar är synd, eftersom ett mer processorienterat arbetssätt kan skapa mycket 

positiva effekter. BPR kan sägas vara ett tillvägagångssätt för att arbeta med processer inom en 

organisation, som innehåller rationaliseringar och olika typer av kapningar där de drabbade 

personerna inte fått delta i den mån de velat. Det är viktigt att skapa en tydlig och klar blid över 

processynsättet för att berörda inom en organisation skall kunna förstå syftet och därmed skapa 

relevans och klarsynthet. Genom att kartlägga och jämföra olika processer kan viktig 

information gällande förbättringar hittas (Karlöf, 2009). 

I samband med processorientering kopplas ofta detta ihop med flödesorientering, process 

management, BPR, Total Quality Management och lean, vilket gör att det lätt kan skapas 

missförstånd kring just begreppet processorientering (Nilsson, 2003). Trots att dessa olika 

begrepp ofta nämns tillsammans är det lättare att beskriva varför en organisation kan dra nytta 

av processorientering samt vad resultatet av detta kan utmynna i (Nilsson, 2003).  

Inom process-redesign, eller som det även kan kallas Business Process Reengineering (BPR), 

är det inte den befintliga processen som är utgångspunkt, utan snarare att skapa en helt ny 

process inom en organisation. Vid detta angreppssätt strävas det efter radikala förändringar och 

kräver ett innovativt tänkande (Rentzhog, 1998). BPR kan vid många fall vara en bra 

utgångspunkt för att kunna dra nytta av de fördelar och möjligheter som informationsteknologi 

medför. Faror med BPR är att många av de förutsättningar som verkligen behövs i den 

nuvarande processen kanske inte finns med om en ny process skapas, vilket gör att den nya 
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processen inte möter alla kraven som den tidigare gjorde. Risk finns för att problem som 

uppstod i den nuvarande processen och som är lösta kommer upp på nytt om en ny process tas 

fram. Det kan vara bra att åsidosätta den nuvarande processen, men trots detta nämner Rentzhog 

(1998) fyra anledningar till varför den befintliga processen bör analyseras: 

1. För att underlätta kommunikation 

2. För att kunna skapa förutsättningar för att lansera nya processer 

3. För att inte de problem som uppstår i den nuvarande processen skall upprepas i en ny 

4. För att se vilka potentiella fördelar en ny process kan ha mot den befintliga 

Första steget oavsett om vid både användning av BPR eller att endast göra processförbättringar 

är att det första steget är att identifiera den befintliga processen och analysera denna (Rentzhog, 

1998). 

2.1.6 Funktioner eller processer 

Författarna Oskarsson et al. (2011) menar att nästan alla företag är uppbyggda av olika 

funktioner med skilda arbetsuppgifter i ett antal olika flöden eller processer. En risk med en 

funktionell organisation är att respektive funktion endast ser till att lösa sina egna problem och 

inte se helheten inom organisationen. Om arbetet sker mer flödesorienterat fokuseras det istället 

på en specifik produkt eller företagets kunder och därmed uppnås en optimal process istället för 

att se till respektive funktion. Olika nackdelar som kan nämnas med ett funktionellt arbetssätt 

(Oskarsson, et al., 2011):  

 De problem som uppstår inom respektive avdelning inom en organisation har en 

benägenhet att hopa sig i slutet. Ett exempel är då varje avdelning väljer att beställa lite 

extra material för att inte produktionen skall få slut på material, vilket bidrar till en större 

lagernivå. 

 När väl en avdelning eller funktion är klar med en arbetsuppgift lämnas ansvaret över 

till nästa avdelning. Det skapas inget ansvar för helheten utan respektive avdelning ser 

endast vad som blir mest optimalt för dem. 

 Risk för att avdelningarna inte ser till vad som blir bäst för organisationen utan endast 

ser till att en specifik avdelning inte skall gå utan arbetsuppgifter.  

Författarna Jonsson och Mattson (2013) menar att funktionella organisationer har stort fokus 

på specialisering och resursanvändning. Dock är det inte ofta som denna organisationsform är 

den mest lyckade. Fokus bör istället läggas på att arbeta mer processorienterat då det är en 

verksamhets olika processer som bör optimeras för att skapa värde för kunden. När företaget 

fokuserar på processer/mer processorienterat krävs det ofta att samarbetet mellan de 

ursprungliga funktionerna ökar samt arbetar för att hjälpa varandra mer än tidigare (Jonsson & 

Mattsson, 2013). 

Enligt Mattsson (2002) är det vanligt att organisera en verksamhet som en funktionell 

organisation/enligt ett funktionsbaserat arbetssätt. Med denna typ läggs fokus på att respektive 

avdelning med dess medarbetare skall vara specialiserade på specifika arbetsuppgifter och 

ansvarsfördelningen ligger endast inom avdelningen. Varje avdelning eller funktion inom 

organisationen skall alltså vara specialister inom sitt område, vilket är en positiv egenskap. Det 

finns dock en risk med detta sätt att arbeta. Bara för att en avdelning är effektiv och sköter det 

på sitt sätt behöver detta inte leda till att helheten för organisationen därmed blir effektiv. Andra 

nackdelar som en funktionsbaserad organisation för med sig är de ökade kraven på korta 

leveranstider samt att de snabbt måste kunna hantera ändringar på marknaden. Detta är 
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ytterligare en anledning för att arbeta mer flödesorienterat inom organisationen (Mattsson, 

2002). Vidare nämner även författarna Persson och Virum (1998) att fokus bör läggas på 

processer istället för funktionell kompetens.   

2.1.7 Modellering av processer 

Betydelsen av att arbeta processorienterat kan skiljas sig åt och definieras olika från 

organisation till organisation. Att kartlägga och identifiera de befintliga processerna inom ett 

företag har av flera författare nämnts som en viktig utgångspunkt i ett förändrings- och 

förbättringsarbete. Författaren Sörqvist (2013) menar att både tillvägagångssätt och syfte kan 

variera med en processkartläggning, men att en förutsättning för att utföra kartläggningen är att 

veta vad som skall fastställas. Med detta menas exempelvis om kartläggningen avser att 

beskriva hur de nuvarande processerna ser ut eller hur de borde fungera. Ett beslut bör därmed 

fattas tidigt kring vad processkartläggningen skall resultera i för att inte låta riskera att 

potentiella förbättringsmöjligheter i en analys inte tas upp eller hittas (Sörqvist, 2013).  

Vid studerande av en befintlig process kan denna brytas ned i olika delar menar Ljungberg och 

Larsson (2013). Detaljerings- samt systemnivån bestämmer till vilken grad processer delas upp. 

Vid nedbrytning av processer utgörs dessa av delprocesser som i sin tur är bestående av 

aktiviteter, vilket illustreras i figur 6. Antalet delprocesser och aktiviteter som fastställs beror 

på syftet med kartläggningen, men även hur svårtolkad eller avancerad processen är (Ljungberg 

& Larsson, 2013). 

Process
Tillfredsställt behov

Aktiviteter

Delprocess

 

Figur 6 - Illustration över process med dess delprocesser, fritt efter (Ljungberg & Larsson, 2013) 

Förutom att processen kan delas in i delprocesser och aktiviteter diskuterar även Ljungberg och 

Larsson (2013) processens olika komponenter, vilka är följande: 

 Objekt in: startar och initierar processen och en annan definition kan vara input. 

 Aktivitet: ett antal handlingar som förbrukar de tillgängliga resurserna och trans-

formerar objekt in till objekt ut.  

 Resurser: utgör grunden för att processen skall kunna genomföras. 

 Information in/ut: har till uppgift att stödja eller leda processen. 
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 Objekt ut: det som åstadkoms av aktiviteterna och resurserna utgör objekt ut och kan 

sägas vara det kombinerade resultatet av dessa. Resultatet blir sedan objekt in till nästa 

delprocess eller aktivitet. Objekt ut kan även definieras som output.  

Att använda processkartläggning som metod är mycket användbart då den på ett enkelt sätt 

visar hur olika flöden inom en process sker (Harrel och Field, 1996; Haefner, et al, 2014). 

Processkartläggningar är kvalitativa i avseendet att de används för att beskriva olika processer 

samt för dokumentation och ger ingen direkt kvantitativ data. En processkartläggning kan 

antingen vara strukturerad eller ostrukturerad beroende på vilken metod och vilket 

tillvägagångssätt som används. Om ett ostrukturerat tillvägagångssätt följs när process-

kartläggningen genomförs kan detta liknas med att undersökaren själv får bestämma hur 

processkartläggningen skall utformas (Harell & Field, 1996). Författarna Ross (1994) och 

Marelli (2005) menar också att en kartläggning av de befintliga processerna inom ett företag 

visar vilka aktiviteter som utförs i varje delprocess samt vilka viktiga detaljer som finns 

kopplade till respektive aktivitet. En anledning till varför organisationer genomför 

processkartläggningar är för att ta fram olika förbättringsåtgärder. Olika åtgärder som kan 

uppnås till följd av en processkartläggning är exempelvis (Ross, 1994):   

 Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter 

 Reducering av tid 

 Bättre utnyttjande av ytor 

 Reducering av mängden produkter 

 Användningen av informationssystem  

 Undersökningen av hur effektivt det nuvarande IT-systemet är 

 Att förbättra kundorienteringen  

Det finns ett antal olika modeller och verktyg för att illustrera en processkartläggning, men om 

exempelvis förbättringsarbetet skall utföras på ett företag som har flertalet processer är det 

nödvändigt att använda sig utav ett strukturerat tillvägagångssätt med hjälp av olika verktyg för 

processkartläggningar. Om inte kommer kartläggningen att bli mycket svår att genomföra 

(Ross, 1994).  

2.1.8 Tillvägagångssätt för kartläggning 

Vid processkartläggningar är det viktigt att skapa ett lättförståeligt underlag för att alla anställda 

skall kunna följa och begripa vad en kartläggning illustrerar (Willoch, 1999). Detta är en 

utmaning som både är krävande och som kan vara svår att genomföra för att få kartläggningen 

helt rätt (Nash & Poling, 2009). Ett strukturerat tillvägagångssätt är lämpligt att använda för att 

på bästa möjliga sätt utveckla en processkartläggning (Ross, 1994), vilket leder till ett 

effektivare arbete samt för att minimera riskerna för potentiella fel. Några punkter att tänka på 

är följande (Ljungberg & Larsson, 2013):  

 Att det finns objekt in eller objekt ut mellan aktiviteterna som kartläggs 

 Att kartläggningen blir alldeles för detaljerad 

 Att arbetet med att starta själva kartläggningen tar för lång tid 

 Att den fulländliga kartan försöks uppnås direkt  

 Att det inte skapas några riktlinjer från start med om det är de befintliga processerna 

eller hur det borde vara som kartläggs 

 Att detaljeringsnivån skiljer sig beroende på vilken process som beskrivs 
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För att skapa förutsättningar till att genomföra ett effektivt kartläggningsarbete föreslår 

Ljungberg och Larsson (2013) ett tillvägagångssätt genom åtta steg, vilka är: 

1. Processens start och slut bör klargöras samt vad som uppnås med processen. 

2. En process olika aktiviteter skall tas fram och skrivas ned. 

3. De aktiviteter som har fastställts skall placeras i rätt ordning.  

4. När aktiviteterna har kartlagts kan vissa sammanfogas och även nya aktiviteter kan 

läggas till. 

5. För varje aktivitet skall objekt in samt objekt ut redogöras. 

6. Respektive aktivitet som är framställd i kartläggningen skall hänga ihop med objekten. 

7. Detaljeringsnivån för de olika aktiviteterna bör vara på samma nivå, har ändamålsenliga 

namn samt att de är korrekta. 

8. Det sista steget är att uppdatera kartläggningen till dess att processens olika delar 

åskådliggörs på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Författaren Marelli (2005) har ett liknande synsätt på hur tillvägagångssättet för att kartlägga 

processerna inom en organisation bör ske och dessa är: 

1. Tydligt definiera vad som ska kartläggas och inom vilka gränser. Här bör frågor som 

vad det är som initierat processen och vad resultatet/outputen av processen blev ställas. 

2. Vilka delar inom organisationen skall processkartläggningen göras mot och med detta 

menas exempelvis om det endast är en avdelning inom organisationen eller alla 

avdelningar. 

3. Nästa steg är att bestämma hur detaljerad kartläggningen skall vara. Här skall beslut 

fattas kring om det endast är exempelvis kritiska aktiviteter som kommer att tas med 

eller om specifika uppgifter bör redovisas. 

4. Vilka olika delar som objekt in, objekt ut och aktiviteter bör tydligt definieras och finnas 

med i alla processkartläggningar. 

5. Beslut kring hur kartläggningen skall redovisas bör också fattas tidigt. Om det 

exempelvis skall ritas i något digitalt ritverktyg. 

6. Upprätta ett rum för kartläggningen med material för att lättare kunna hantera all 

information som hämtas in. 

2.1.9 Symboler för kartläggning 

Hur en processkartläggnings olika komponenter illustreras kan skilja sig åt från fall till fall, 

men vanliga symboler att använda som också är standardiserade är de som visas i figur 7 (Harrel 

och Field, 1996; Oskarsson, et al., 2011; Sörqvist, 2013). Det är viktigt att kartläggningen blir 

tydlig och för att ytterligare öka förståelsen kan en sammanställning av de symboler som 

används i processkartan placeras vid sidan (Meyer, et al., 2007).     
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Moment, operation eller aktivitet

Databas med elektronisk 
lagd information

Beslut med alternativ

Början eller slut

Sammanbindning och riktning

Dokument med skriftlig 
information

 

Figur 7 - Symboler för kartläggningar, fritt efter (Sörqvist, 2013) 

2.1.10 Verktyg för kartläggning  

Tidigare nämnt i kapitel 2.1 är att det finns ett antal olika verktyg att använda sig utav vid 

processkartläggningar. Några av dessa kommer att beskrivas och studeras för att visa på 

alternativ vid analyser av befintliga processer.  

Blockdiagram 

Blockdiagrammet ger en mycket enkel, men överskådlig bild över för att exempelvis 

åskådliggöra vart olika aktiviteter som har kartlagts i en process utförs (Bergman & Klefsjö, 

2007). En illustration över hur ett blockdiagram kan se ut visas i figur 8. 

Ärende Nöjd kundInkommande post Klassning Formaliagranskning
Teknisk 

handläggning
Beslut

 

Figur 8 – Exempel på ett hur ett blockdiagram kan se ut, fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2007) 

SIPOC 

SIPOC står för Supplier-Input-Process-Output-Customer och är ursprungligen utvecklad från 

Six Sigma, men används även inom lean. Metoden ger en mycket överskådlig bild av en process 

i endast några steg. Om SIPOC skulle tillämpas vid en processkartläggning bör följande steg 

genomföras (Sörqvist, 2013): 

1. Välj process 

2. Bestäm start- och slutpunkter 

3. Rita processens huvudsteg 

4. Identifiera processens kunder 
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5. Identifiera processens output 

6. Identifiera processens input 

7. Identifiera processens leverantörer 

Författarna Ljungberg och Larsson (2013) skriver att Six Sigma rekommenderar att använda 

SIPOC som kartläggningsmetod, men de hävdar att denna metod är otillräcklig och till och med 

felaktig. Vidare nämns att avgränsningarna som görs med SIPOC är bristfälliga (Ljungberg & 

Larsson, 2013). 

Flödesdiagram  

Ett flödesdiagram kan användas oavsett vilket typ av system som avses undersökas. Det är ett 

enkelt, men användbart verktyg för att på ett strukturerat sätt kunna åskådliggöra ett avancerat 

system och möjligheten till att både skapa en detaljerad samt mer övergripande kartläggningen 

finns (Meyer, et al., 2007). Författaren Rentzhog (1998) menar också att flödesdiagrammet 

förenklar förståelsen för hur en process sker och generellt är det bättre att illustrera med bilder 

istället för enbart text och siffror. Framställningen av flödesdiagrammet kan ske på olika sätt, 

men genom att använda symboler som anses vara standard gör detta att fler personer enklare 

kan sätta sig in i processkartläggningen. En nackdel med att använda standardiserade symboler 

är dock att möjligheten till att vara flexibel minskar i olika beskrivningar samt att specifika 

händelser som behöver beskrivas annorlunda åsidosätts (Rentzhog, 1998). Exempel på hur en 

kartläggning kan illustreras via ett flödesdiagram visas i figur 9. 

Start

Inköp

Bekräftelse

Faktura Order Inköp
Avvikelse 

?

Frakthandling

Speditör

Ankomst

Avvikelse
?

Notering

RegistreringUppdateringInventering

Avvikelse
?

Justering

Klarmarkering

Start

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

 

Figur 9 – Flödesschema, fritt efter (Sörqvist, 2013) 



18 

 

Att kartlägga processer inom en organisation genom ett flödesdiagram kräver en god insikt i 

den befintliga processen samt i det arbete som de anställda genomför. Kartläggningen kan 

genomföras med de anställdas delaktighet eftersom att de är väl insatta i organisationens arbete. 

Ett annat alternativ är att intervjuer sker systematiskt med de anställda som är involverade i 

processen för att inhämta information. Att involvera anställda kan också skapa en högre 

acceptans när förbättringsarbetet med processen startar (Sörqvist, 2013).  

Vid kartläggning av processer är det viktigt att skilja på flödes- och aktivitetsbaserade sådana.  

Om en flödesbaserad kartläggning görs följs hela flödets gång och själva ritmomentet sker 

löpande. Denna teknik är användbar om flödet som undersöks inte är svårt att följa, men 

nackdelar är att detta tillvägagångssätt ofta skapar förenklingar och ett optimalt flöde. Den 

aktivitetsbaserade kartläggningen medför istället att processens aktiviteter först fastställs och 

att detta sedan kopplas till ett flödesdiagram. Om denna teknik tillämpas krävs ett mer 

omfattande arbete, men resultatet ger en tydligare och korrektare bild av den befintliga 

processen, speciellt om det är oklart vad som sker i respektive flöde. Framtagningen av en 

processkarta genom ett flödesdiagram via en aktivitetsbaserad kartläggning kan ske på följande 

sätt (Sörqvist, 2013, s.121-122): 

1. Definiera och avgränsa processen 

2. Fastställ flödesschemats användning 

3. Identifiera aktiviteter  

4. Sortera aktiviteter  

5. Beskriv processen 

6. Komplettera flödesschemat  

7. Dokumentera  

Matrisflödesdiagram 

Ett annat sätt att kartlägga processer, som är likt flödesdiagrammet, är genom matris-

flödesdiagram, eller som det även kan kallas på engelska swimlanes (Sörqvist, 2013; Damij och 

Damij, 2014). Att tydligt kunna se gränserna mellan olika avdelningar i en organisation för att 

klargöra ansvarsområdet kan vara ett bra hjälpmedel för att kunna åtgärda problem som kan 

uppstå när information skickas mellan avdelningar exempelvis. Genom att använda 

matrisflödesdiagrammet kan detta illustreras på ett tydligt sätt. En fara med att använda 

matrisflödesdiagram är dock att det funktionsbaserade synsättet återkommer, istället för att se 

till hur själva processen sker (Rentzhog, 1998).  

Författaren Sörqvist (2013) menar att tillvägagångssättet för framtagningen av ett 

matrisflödesdiagram är samma som för ett flödesdiagram med skillnaden i hur själva 

kartläggningen verkställs. Ett exempel på hur en kartläggning genom ett matrisflödesdiagram 

kan se ut visas i figur 10. 
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Produkt-
presentation

Prissättning Orderregistrering

Orderstocks-
hantering

Köpevillkor

Särskilda kontrakt Fakturering

Leverans Installation

Installationsrapport

Leasing, köp och 
underhåll

Prisändringar

Underhållsservice

Nedläggning

Skatte-
administration

Huvudkontor Marknadsavdelning
Tillverknings-

avdelning
Serviceavdelning

 

Figur 10 – Matrisflödesdiagram, fritt efter (Sörqvist, 2013) 

Spaghettidiagram 

Spaghettidiagrammet är ett användbart verktyg för när det fysiska flödet av exempelvis material 

skall kartläggas och när det förekommer ett antal olika sätt (Melton, 2005; Sörqvist, 2013). Det 

visar på ett mycket enkelt sätt hur själva flödet sker och när kartläggningen är gjord uppstår 

ofta en förbättringsmöjlighet som med lätthet kan urskiljas, vilken är en minimering av antalet 

transporter. Spaghettidiagram är också ett bra verktyg för att kartlägga det befintliga flödet och 

sedan jämföra detta med ett nytt potentiellt flöde (Sörqvist, 2013; Tanco, et al., 2013). Tekniken 

för att använda ett spaghettidiagram sker genom att en övergripande bild av exempelvis en 

produktionsplats framställs och på denna ritas sedan det fysiska flödet ut, vilket kan göras 

genom att helt enkelt observera verksamheten. I figur 11 illustreras hur ett spaghettidiagram 

kan se ut för den befintliga verksamheten (Sörqvist, 2013). Ytterligare att nämna är att 
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spaghettidiagrammet enligt Bicheno (2009) är det verktyg som är bäst lämpat för att etablera 

nya flöden för att hantera material.   

 

Figur 11 – Spaghettidiagram, fritt efter (Sörqvist, 2013) 

Value stream mapping  

Value stream mapping (VSM) är ett verktyg som har en central betydelse inom konceptet lean 

och kan användas för att visa både material- och informationsflödet (Ljungberg & Larsson, 

2013). VSM är baserat på att kartlägga samt analysera de aktiviteter som utförs i en process 

(Näslund, 2008) på ett enkelt och effektivt sätt (Haefner, et al., 2014). Med value stream eller 

på svenska värdeflödet menas alla de aktiviteter som både är icke- samt värdeskapande i ett 

företags befintliga flöden för att framställa en produkt och enligt Brunt (2000) och Tanco et al. 

(2013) är det främst tre komponenter som kan kopplas till värdeflödet:    

1. Produktdesign: från att det ses som en modell tills att produkten kommer ut på 

marknaden. 

2. Materialflödet: förädlingen av råmaterial till leverans till kund. 

3. Informationsflödet: flödet av information som behövs för att stödja produktdesign och 

materialflödet. 

Författaren Näslund (2008) skriver att det främsta syftet med VSM är att finna och klargöra 

vilka aktiviteter som är värdeskapande samt vilka aktiviteter som kan klassas som icke-

värdeskapande. VSM används också för att ett företags kostnader, tjänster och produktkvaliteter 

skall bli konkurrenskraftiga jämfört med andra företag (Dal Forno, et al., 2014). Olika 

aktiviteters ledtid är i stort fokus inom VSM för att hitta icke-värdeskapande aktiviteter och 
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därmed kunna eliminera dessa (Khurum, et al., 2014). Aktiviteterna som utförs inom ett företag 

kan delas in i tre olika kategorier (Liker, 2004):  

1. Värdeskapande aktiviteter  

2. Icke-värdeskapande aktiviteter 

3. Icke-värdeskapande aktiviteter, men som är nödvändiga för att utföra arbetet 

För att kunna klargöra vilka aktiviteter som inte är värdeskapande eller hitta kritiska händelser 

behöver en värdeflödeskarta upprättas för den befintliga processen (Murugesan, et al., 2016). I 

figur 12 visas ett exempel på hur en värdeflödeskartläggning kan se ut. 

 

Figur 12 – Värdeflödeskartläggning (Dal Forno, et al., 2014) 

VSM är en bra metod att använda vid förbättringsarbetet jämfört med andra metoder, då VSM 

har möjlighet att visa flera flöden samtidigt. (Tanco, et al., 2013). För att kunna minimera de 

icke-värdeskapande processerna bör aktiviteterna sättas i ett helhetsperspektiv och inte ses som 

enskilda aktiviteter (Brunt, 2000). Författarna (Dal Forno, et al., 2014) vill dock belysa 

komplexiteten med att kartlägga den korrekta processen när exempelvis ett arbete inte är 

standardiserat eller innehåller ett stort antal olika underprocesser. En VSM-undersökning 

innebär dock inte att arbetet kan klassas som lean då det krävs en större förståelse för vad lean 

innebär, vilket också minskar risken för att ledas in på fel spår (Dal Forno, et al., 2014).   

Vid utförandet av VSM skall först de befintliga processerna kartläggas för både material- och 

informationsflödet mellan kunden och leverantören. Det andra steget är att skapa en tänkbar 

karta över hur olika flöden inom ett företag skulle kunna se ut istället för att eliminera de icke-

värdeskapande aktiviteterna (Tanco, et al., 2013). Författaren Brunt (2000) beskriver också att 

de nuvarande processerna skall kartläggas och även att en framtida karta skall skapas, men för 

att upprätta dessa bör följande fyra steg följas, vilka även har ett antal understeg som inte tas 

upp här: 

1. Först bör en produktgrupp väljas och sedan följas genom värdeflödeskedjan. 

2. När undersökningen är gjord kan de befintliga flödena kartläggas och ritas upp.  
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3. Nästa steg är att utveckla ett potentiellt flöde för hur det skulle kunna ändras genom att 

rita en framtida karta. Här bör även ett antal frågor besvaras för att kunna upprätta en 

effektiv framtida kartläggning.  

4. En arbetsplan för hur utvecklingen av de nuvarande aktiviteterna skall ändras för att 

uppnå de nya förhållningssätten via den framtida kartan.  

Ytterligare ett sätt att utföra ett förbättringsarbete med VSM tillsammans med analys av denna 

kan enligt Sörqvist (2013) utföras genom: 

1. Förstå vilka krav kunderna har samt de värden som produceras 

2. Fastställ ett lämpligt och väl avgränsat flöde 

3. Etablera ett team som är väl införstådda och insatta i det valda flödet 

4. Huvudaktiviteterna för det valda flödet bör urskiljas och även vilket arbete som utförs 

inom dessa 

5. Ta fram nödvändig fakta för att förstå själva processen av det valda flödet, men också 

för att kunna utveckla detta 

6. Flödet bör följas uppströms och med detta menas med kunden som start och sedan 

kartlägga respektive aktivitet som utförs i värdeflödeskedjan för att därmed kunna rita 

upp en värdeflödeskarta 

7. När värdeflödeskartan är fastställd för det befintliga flödet ska denna analyseras 

8. Analysen leder till utvecklingen av ett nytt förbättrat framtida flöde i form av en ny 

värdeflödeskarta som sedan skall etableras i företaget 

9. Till sist skall de förbättringsåtgärder som föreslogs kontrolleras och här kan sedan 

arbetet med en ny VSM starta för att antingen utveckla det undersökta flödet eller andra 

flöden. 

Det är lätt att se alla fördelar som det kan innebära med att utföra en VSM och därför är det 

viktigt att belysa utmaningar samt problem som kan uppstå med denna metod. Några av dessa 

problem kan exempelvis vara när det är avancerade produkter och processer och där det är låg 

grad av standardisering, om det är en stor mängd produkter som skall sättas samman till en 

produkt eller där produktionen ständigt ändras och är flexibel för att möta marknadens behov 

(Dal Forno, et al., 2014). Det finns en viktig skillnad mellan processkartläggning och VSM. Vid 

en processkartläggning kan inte flera olika flöden beskrivas samtidigt på samma processkarta 

utan där kan endast ett flöde beskrivas åt gången (Nash och Poling, 2009; Ljungberg och 

Larsson, 2013). VSM kan dock beskriva flera flöden åt gången och därför kan VSM och 

processkartläggning ses som komplement till varandra (Ljungberg & Larsson, 2013).   

2.1.11 Fördelar med processkartläggning 

Att fokusera på ett företags processer vid ett förbättringsarbete är något som blir mer och mer 

vanligt (Bergman & Klefsjö, 2007). I kapitel 2.1 finns en rad olika fördelar med och 

motiveringar för varför processkartläggning är en viktig och god väg att gå vid förbättrings-

arbete. En sammanställning av fördelar med arbetet kring processer och processkartläggning 

görs här i punktform för att förtydliga dessa:  

 Användning utav processkartläggning är en metod som är mycket användbar då den på 

ett enkelt sätt visar hur olika flöden inom en process sker (Harell & Field, 1996) 

(Haefner, et al., 2014). Författarna Ljungberg och Larsson (2013) menar att processer 

är därmed det självklara valet för att på bästa sätt beskriva hur en organisation fungerar. 
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 En grund till genomförandet av processkartläggningen inom organisationen är 

förbättringsarbetet och några olika förbättringsåtgärder som kan uppnås är följande 

(Ross, 1994): 

o Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter 

o Reducering av tid 

o Bättre utnyttjande av ytor 

o Reducering av mängden produkter 

o Användningen av informationssystem  

o Undersökningen av hur effektivt det nuvarande IT-systemet är 

o Att förbättra kundorienteringen  

 

 Ett viktigt steg i förbättringsarbetet är att varje gång en analys av nuvarande processer 

sker skapas en bättre kunskap kring processerna för de involverade, vilket skapar 

förutsättningar för nya förbättringar (Rentzhog, 1998). 

 

 Vid identifiering av processer kan dessa innehålla ett stort antal aktiviteter och en stor 

svårhet är att kunna sammanbinda hur en specifik input leder till en specifik output. 

Genom att tillämpa en processkartläggning kan detta skapa en lättare förståelse för 

varför olika aktiviteter sker (Fryk & Steins, 2010). 

 

 En processkartläggning behöver inte endast vara bra för att hitta eventuella icke-

värdeskapande aktiviteter utan den kan också ses som ett potentiellt hjälpmedel för 

anställda inom en organisation. Genom att se till processkartan kan den illustrera hur 

processen går till och skulle exempelvis därför kunna finnas med för att hjälp 

nyanställda för hur de ska utföra en viss process (Marelli, 2005).  

 

 Processkartläggning är ett viktigt verktyg i förbättringsarbeten inom organisationer, 

men också för att identifiera problem som uppstår i olika delprocesser (Marelli, 2005). 

 

 För att arbeta med kvalitetsutveckling av en organisation är en nyckel till framgång 

möjligheten att kunna se helhetsbilden samt hur olika avdelningar influerar varandra 

och detta kan ske genom att kartlägga dess processer (Bergman & Klefsjö, 2007) 

(Sörqvist, 2013).  

 

 Genom att tillämpa processkartläggning kan detta vara ett användbart hjälpmedel i 

förbättringsarbetet samt för att hitta problem i en process och vad det är som orsakar 

dem. När väl en processkarta har blivit gjord kan man med lätthet hitta icke-

värdeskapande aktiviteter (Marelli, 2005; Rentzhog, 1998).  

 

 Genom att kartlägga och jämföra olika processer kan viktig information gällande 

förbättringar hittas (Karlöf, 2009). 

2.1.12 Nackdelar med processkartläggning 

Det är lätt att endast se till många av de fördelar som en processkartläggning innebär, men några 

faror och nackdelar bör även nämnas. Några punkter att tänka på är enligt följande (Ljungberg 

& Larsson, 2013): 
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 Att det inte finns några objekt in eller objekt ut mellan aktiviteterna som kartläggs 

 Att kartläggningen blir alldeles för detaljerad 

 Att arbetet med att starta själva kartläggningen tar för lång tid 

 Att den fulländliga kartan försöks uppnås direkt  

 Att det inte skapas några riktlinjer från start med om det är de befintliga processerna 

eller hur det borde vara som kartläggs 

 Att detaljeringsnivån skiljer sig beroende på vilken process som beskrivs 

Processkartläggningar bör alltid visa de befintliga processerna och inte vad som kan vara 

optimala processer för företaget eller vad som är framtida tänkta processer. Det är först när de 

nuvarande processerna är beskrivna som icke-värdeskapande aktiviteter kan hittas och 

elimineras. Det kan vara lätt att fastna i arbetet med själva kartläggningen och att försöka uppnå 

en fulländad processkarta. Viktigt här är att komma ihåg att en processkarta är ett hjälpmedel 

för att kunna se vilka aktiviteter som utförs och att kartan blir inte bättre än den datainsamlingen 

som den baseras på (Ross, 1994).  

Att framställa en processkarta är tidskrävande och därför krävs det tålamod för de personerna 

som är involverade i kartläggningen. Hur väl en processkarta utvecklas är starkt korrelerat till 

kvaliteten på den information som har samlats in (Marelli, 2005). En stor utmaning är att få 

processkartan enkel och lättbegriplig på grund av att om ingen kan förstå och sätta sig in i hur 

en befintlig process sker kan själva förbättringsarbetet bli svårare att utföra (Nash & Poling, 

2009).  

Det är också viktigt att vid en processkartläggning tydliggöra vad det är som faktiskt skall 

kartläggas. Det finns exempel på när de som utför själva kartläggningen har till syfte att 

bestämma de befintliga processerna, men det de faktiskt ritar är ett optimalt flöde (Sörqvist, 

2013).  

2.1.13 Sammanfattning av processer 

Att utvecklingen mer och mer går mot att arbeta med processer istället för funktionsorienterat 

inom organisationer har tagits upp flertalet gånger i kapitel 2.1. Vid förbättringsarbeten skapar 

en kartläggning av de nuvarande processerna goda möjligheter till att vidareutveckla och hitta 

nya förbättringsområden. Författaren Rentzhog (1998) menar att oavsett vilket tillväga-

gångssätt som följs, BPR eller processförbättringar, bör alltid de befintliga processerna 

kartläggas och analyseras. Genom kartläggningen visualiseras processerna på ett tydligt sätt, 

vilket gör det lättare att se vart problem uppstår jämfört med om en beskrivning skulle ske 

enbart med text. Det finns ett antal olika fördelar med att arbeta med kartläggning av en 

verksamhets processer, men det är även viktigt att se till de olika risker som finns. Några av 

dessa aspekter är kartläggningen bör vara tydlig och enkel att förstå, att beslut har tagits kring 

vad det verkligen är som ska kartläggas och att kartläggningen inte tar för lång tid.  

Det finns olika kartläggningsverktyg att använda för att visualisera de befintliga processerna. 

Vissa är mer lämpade än andra beroende på vad det är som ska kartläggas och här är det återigen 

viktigt att skapa en klar uppfattning kring vad det är som ska studeras och identifieras. 

Exempelvis är ett spaghettidiagram väldigt användbart för att se hur material transporteras 

mellan olika platser och ett matrisflödesdiagram kan på ett bra sätt visa hur en process sker, 

men även hur ansvarsfördelningen skiftar mellan avdelningar inom organisationen.  
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Sammantaget bör man kunna konstatera att en kartläggning av ett företags befintliga processer 

skapar goda möjligheter till förbättringsarbeten. Författarna Marelli (2005) och Rentzhog 

(1998) menar att genom tillämpning av processkartläggning kan detta vara ett användbart 

hjälpmedel i förbättringsarbetet samt för att hitta problem i en process och vad det är som 

orsakar dem. När väl en processkarta har blivit gjord kan icke-värdeskapande aktiviteter finnas 

med lätthet. 

2.2 Analysverktyg  

När väl en processkartläggning har utförts med något av de kartläggningsverktyg som har 

beskrivits i kapitel 2.1 finns det ett antal olika verktyg för att analysera processen och några av 

dessa kommer att beskrivas i följande kapitel. 

2.2.1 Root Cause Analysis  

Ett sätt för att identifiera vad det är som orsakar problem och oönskade resultat i en organisation 

kan ske genom att tillämpa Root Cause Analysis (RCA). Analysmetoden syftar till att hitta det 

underliggande felet och förstå varför det uppstår för att sedan kunna minimera eller ta bort 

problemet(Connelly, 2012; Davis, 2016). Vid tillämpning av RCA bör fem olika steg följas 

vilka är (Kung, et al., 2016): 

1. Definiera vad problemet är och samla data  

2. Identifiera, bestämma samt rangordna tänkbara orsaker till problemen 

3. Hitta rotorsaken 

4. Utveckla lösningar på problemen 

5. Realisera lösningarna 

Några vanliga analysverktyg att använda i samband med en analys av rotorsakerna är orsaks-

verkan-diagram, paretodiagram, casual tree map eller på svenska träddiagram och 5-varför-

analys (Kung, et al., 2016). RCA ses även som en relativt enkel analysmetod att använda för 

både insatta och för personer som inte är lika införstådda i RCA (Latino & Latino, 2006).  

För att kunna utföra kvalitetsförbättringar behöver en informationsinsamling göras och för att 

skapa en utgångspunkt att arbeta efter och därmed kunna utföra en analys av detta. Några av de 

analysmetoder som kan användas i förbättringsarbetet nämner också författarna Bergman och 

Klefsjö (2007) kan vara orsaks-verkan-diagram, paretodiagram och träddiagram.  

5-Varför-analys 

Genom att tillämpa en 5-varför-analys är tanken att frågan ”varför?” bör ställas fem gånger för 

att komma fram till rotorsaken till ett problem (Bicheno, 2009; Kohfeldt och Langhout, 2011). 

Dock är det inte säkert att det är precis fem gånger som är det antalet gånger som frågan måste 

ställas utan det kan krävas fler eller färre frågor för att hitta orsaken till ett problem (Latino, 

2004). 5-varför-analysen är en enkel, men effektiv metod och författaren Bicheno (2009) 

nämner vikten av att hitta olika orsaker till uppkomna problem i ett förbättringsarbete.  

Orsaks-verkan-diagram 

Orsaks-verkan-diagrammet kan även benämnas som fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram. 

Denna analysmetod fungerar genom att systematiskt betrakta grundorsakerna till ett specifikt 

problem. Hur orsakerna förhåller sig till problemet illustreras först grovt för att sedan fördjupas 

i respektive orsak där denna beskrivs tydligare (Bergman och Klevsjö, 2007; Connelly, 2012). 
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Varför ett orsaks-verkan-diagram benämns som ett fiskbensdiagram beror på dess utformning. 

Genom att använda sig utav ett orsaks-verkan-diagram kan en kategorisering av olika orsaker 

till problem på ett systematiskt sätt genomföras samt för att även hitta dess rotorsaker (Latino, 

2004). I figur 13 visas hur huvudorsaker mynnar ut till ett specifikt problem. En metod som är 

effektiv att använda tillsammans med orsaks-verkan-diagram är 5-varför-metoden för att hitta 

rotorsakerna till problemen (Connelly, 2012). 

 

Figur 13 – Huvudorsakerna i ett orsaks-verkan-diagram, fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Genom att detaljera respektive huvudorsak kan detta illustreras likt figur 14, där ett antal 

orsaker grundas i en huvudorsak. För att själva diagrammet skall få kallas fiskbensdiagram bör 

det se ut som i figur 14 och ytterligare att tillägga är att om inte respektive huvudorsak beskrivs 

blir informationen bristfällig (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Figur 14 – Hur en detaljerad bild över en huvudorsaks kan illustreras, fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Paretodiagram  

Vid förbättringsarbeten brukar ofta ett antal problem uppdagas och för att kunna urskilja vilka 

problem som har störst inverkan kan dessa rangordnas med hjälp av ett paretodiagram 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Paretodiagram är ett vanligt verktyg att använda inom alla typer 

av förbättringsarbeten och hur problemen illustreras genom denna metod visas i figur 15 

(Wilkinson, 2006).   
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Figur 15 – Paretodiagram (Wilkinson, 2006) 

När ett paretodiagram har gjorts är ett vanligt resultat att endast några få problem orsakar en 

stor andel av de totala felen. Här kan en liknelse göras med 80/20-regeln, vilken innebär att 

endast 20 % av de registrerade problemen står för 80 % av det totala antalet registrerade felen 

(Wilkinson, 2006). En stor fördel med paretodiagrammet är att det tydligt illustreras vilket eller 

vilka problem som bör åtgärdas eller tas om hand först i ett förbättringsarbete (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

Träddiagram 

Ett träddiagram är baserat på en händelse som leder till ett oönskat tillstånd, vilket till slut blir 

roten av trädet (Ruijters och Stoelinga, 2015; Rodriguez, 2016). Med träddiagrammet går det 

att följa och bryta ned hur ett problem har orsakats av ett antal olika händelser och i figur 16 

visas hur ett träddiagram kan byggas upp (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Figur 16 - Exempel på träddiagram, fritt efter (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Ett annat sätt för att illustrera hur olika hur olika händelser leder till specifika rotorsaker visas 

i figur 17 genom en casual tree map (Kung, et al., 2016). 

 

Figur 17 – Exempel på en casual tree map (Kung, et al., 2016) 



29 

 

2.2.2 Värdeflödesanalys 

I kapitel 2.1.10 om value stream mapping beskrivs vad en kartläggning av värdeflödet syftar 

till och författaren Näslund (2008) menar att det främsta syftet är att klargöra vilka aktiviteter 

som är värdeskapande samt vilka som är icke-värdeskapande. Av aktiviteter kan en uppdelning 

göras av de som anses vara värdeskapande, de aktiviteter som inte anses skapa värde men är 

nödvändiga samt rent icke-värdeskapande aktiviteter (Liker, 2004).  

I samband med icke-värdeskapande aktiviteter kan en liknelse göras med rent slöseri och med 

detta menas en aktivitet som inte skapar värde för varken kund eller andra intressenter. Inom 

lean kan sju olika typer av slöseri inom produktion klassificeras och dessa är (Hines & Rich, 

1997): 

1. Överproduktion  

2. Väntan 

3. Icke nödvändiga transporter 

4. Olämplig behandling 

5. Överskott i lagret 

6. Onödiga rörelser 

7. Defekter 

När en värdeflödeskartläggning har gjorts bör en värdeflödesanalys genomföras och författarna 

Hines och Rich (1997) visar på sju olika verktyg för att analysera kartläggningen. De sju 

verktygen är strakt kopplade till de sju olika slöserier som beskrevs och dessa kommer endast 

att nämnas här och inte utvecklas samt beskrivas ingående med hänsyn till kopplingen till 

rapporten. De sju verktygen för att analysera värdeflödet är enligt följande (Hines & Rich, 

1997): 

 Process activity mapping 

 Supply chain response matrix 

 Production variety funnel 

 Quality filter mapping 

 Demand amplification mapping 

 Decision point analysis 

 Physical structure mapping 

2.2.3 PDCA 

Inom ständiga förbättringsarbeten är ett välkänt koncept modellen PDCA-cykeln (Ljungberg & 

Larsson, 2013). Den grundar sig i termerna Plan-Do-Check-Act och på svenska kan dessa 

istället skrivas som Planera-Gör-Studera-Lär. Utförandet innebär ett systematiskt 

tillvägagångssätt, vilket sker enligt de fyra faserna (Sörqvist, 2013) och här belyser författarna 

Bergman och Klefsjö (2007) vikten att vid alla typer av förbättringsarbeten ta sig an problem 

på ett systematiskt sätt. Modellen är tänkt att användas för de aktiviteter som är tänkta att 

utvecklas och förbättras inom en organisation och illustreras i figur 18. Cykeln sker genom att 

först planera de förbättringar som har tänkts göras innan själva utförandet sker. När 

förbättringsåtgärden har gjorts skall denna följas upp för att se om utvecklingen av åtgärden 

blev enligt planerat. Om åtgärden verkar ha fungerat och blivit som det var tänkt bör den 

appliceras fullt ut (Ljungberg & Larsson, 2013). Om förbättringsåtgärden inte blev som det var 

tänkt kan denna ändras eller så bör processen genomföras igen där åtgärden modifieras tills den 
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blir lyckad (Bergman & Klefsjö, 2007). Ytterligare att nämna är att PDCA-cykeln kan användas 

för både små och stora förbättringsåtgärder (Rentzhog, 1998).  

Lär Planera

GörStudera

 

Figur 18 - Modellen för PDCA-cykeln, fritt efter (Sörqvist, 2013) (sida 78) 
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3 METOD 

För att besvara frågeställningarna är det viktigt att en tydlig struktur finns gällande det 

tillvägagångssätt som används och detta för att uppnå bästa resultat. När väl ett 

problemområde har fastställts kan ett antal olika metoder användas för att finna ett slutresultat 

(Björklund & Paulsson, 2012). I detta metodkapitel beskrivs den metod som kommer användas 

för att uppnå önskat slutresultat för examensarbetet. Förutom att redogöra kring vilka metoder 

som används för examensarbetet beaktas även hur validiteten, reliabiliteten samt objektiviteten 

säkerställs. Metodkapitlet är upplagt genom att teori kring ämnet först tas upp och sedan 

beskrivs vad som har valts för examensarbetet under respektive del.  

För att förtydliga hur respektive frågeställning besvaras genom metoden illustreras detta i figur 

19. 

 

Figur 19 - Hur olika delar inom metoden hjälper till att besvara frågeställningarna 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom vetenskaplig forskning brukar tre olika synsätt åskådliggöras beroende på vad målet med 

undersökningen är. Dessa tre är analytiskt synsätt, system- och aktörssynsätt och nedan följer 

en närmare förklaring till dessa tre modeller (Björklund & Paulsson, 2012). 

3.1.1 Analytiskt synsätt 

Med det analytiska synsättet anses det att verkligheten kan delas in i olika delar och summan 

av dessa är lika med helheten. Det som undersökaren uppfattar eller tolkar anses inte påverka 

den objektiva bedömningen och tillämpas detta synsätt försöker man hitta samband i hur t.ex. 

olika beslut leder till olika processer. En person som använder sig av det analytiska synsättet 

kan sägas vilja beskriva verkligheten objektivt och korrekt i högsta grad som det är möjligt 

(Björklund & Paulsson, 2012). 
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Författarna Arbnor och Bjerke (2009) skriver också att när väl en undersökning och 

kartläggning har gjorts av olika delar så kan dessa läggas samman, vilket då symboliserar 

helheten. Figur 20 illustrerar hur det analytiska synsättet fungerar.   

 

Figur 20 - Det analytiska synsättet, fritt efter (Arbnor & Bjerke, 2009) 

3.1.2 Systemsynsätt 

Vid användning av systemsynsättet försöker utövaren att likt det analytiska synsättet beskriva 

verkligheten utan att egna värderingar och tolkningar adderas till resultatet. Skillnaden mellan 

det analytiska synsättet och systemsynsättet är att helheten inte anses kunna uppnås genom 

endast en sammanläggning av olika delar inom ett system. Undersökaren är alltså ute efter att 

förstå hur delarna inom ett system relaterar till varandra tillsammans med processerna som 

ligger bakom olika beslut (Björklund & Paulsson, 2012). Det är alltså inte endast delarna som 

beaktas inom ett system utan även relationerna mellan dessa också, vilket antingen kan leda till 

positiva eller negativa effekter menar Arbnor och Bjerke (2009), se figur 21.  

 

Figur 21 – Systemsynsättet, fritt efter (Arbnor & Bjerke, 2009) 

3.1.3 Aktörssynsätt 

Det sista av de tre vetenskapliga synsätten är aktörssynsättet och här speglas verkligheten inte 

av förklaringar utan istället riktas undersökningen till att se helheten som en social konstruktion. 
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Den sociala konstruktionen utvecklas genom inverkan av individer, vilka även påverkar 

varandra och undersökaren själv anses vara delaktig av den sociala konstruktionen. Helheten 

av verkligheten antas endast finns i undersökarens sinne och därför är beskrivningen av 

verkligheten en återspegling av dess uppfattning, vilket visas i figur 22. För att ytterligare 

beskriva aktörssynsättet kan en organisation sägas vara uppbyggd av de olika aktörerna som 

verkar i den och det innebär att om aktörerna byts ut skulle en annan verklighet uppfattas 

(Arbnor & Bjerke, 2009).  

 

Figur 22 – Aktörssynsättet, fritt efter (Arbnor & Bjerke, 2009) 

3.1.4 Examensarbetets synsätt 

För examensarbetet har systemsynsättet tillämpats för att på ett så objektivt sätt som möjligt 

beskriva hur orderprocessen ser ut samt vilka problem som finns kopplade till denna process 

inom Apply Emtunga. Att systemsynsättet är bäst lämpat beror också på att Apply Emtungas 

olika avdelningar i allra högsta grad samarbetar med varandra och det som sker inom en viss 

avdelning påverkar sedan beslutsprocessen i senare skede, vilket därmed gör att det analytiska 

synsättet utesluts. Med systemsynsättet är inte endast delarna av ett system helheten utan även 

relationerna mellan dessa beaktas, vilket är tillämparbart på examensarbetet då orderprocessen 

och problem kopplade till denna inom Apply Emtunga skall bestämmas. Att inte aktörssynsättet 

anses vara ett lämpligt alternativ beror på att risken för att examensarbetet blir för riktat och att 

möjligheten till objektiviteten minskar då det resultat som uppnås till stor del speglar 

undersökarens uppfattningar och tolkningar.  

3.2 Undersökningsmetoder 

3.2.1 Deduktiv, induktiv eller abduktiv metod 

Inom allt vetenskapligt arbete är det viktigt att kunna relatera teori och empiri med varandra 

och beaktning av detta samband kan ske på tre olika sätt; deduktion, induktion och abduktion. 

(Patel & Davidsson, 2011). Att välja vilken metod som är bäst lämpad för ett specifikt fall är 

ett av metodikens problem (Jacobsen, 2002). 

Vid en deduktiv metod använder sig en forskare av tidigare teorier och principer och testar 

sedan dessa mot verkligheten. Datainsamlingen som sker deduktivt grundar sig från den redan 

existerande teorin och formas utefter den. En risk med en deduktiv ansats är att endast 

information kring ett visst område undersöks och att viktig information uteblir eftersom 

forskningen kan anses bli riktad mot specifika frågor (Jacobsen, 2002). Objektiviteten med ett 

deduktivt angreppssätt kan stärkas från att den existerande forskningen kring området och att 
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den enskilde forskarens egna tolkningar och synsätt minskas. Det finns dock risk för att 

informationsinsamlingen blir påverkad genom att den blir riktad utefter den befintliga teorin 

(Patel & Davidsson, 2011).   

Med ett induktivt angreppsätt sker metoden genom att det är empirin som visar vilken teori som 

är lämplig att använda (Blomkvist & Hallin, 2015). En risk som uppstår med denna metod är 

att man missar en del viktig existerande teori, vilket beror på att det är empirin som formar 

vilken teori som är lämplig. Gällande objektiviteten påverkas denna genom att utredarens 

värderingar och uppfattningar kommer att styra insamlingen av empirin och även då de teorier 

som förankras i rapporten (Patel & Davidsson, 2011).  

Det sista av de tre alternativen som nämns är abduktion, vilket kan beskrivas som en 

kombination av både induktion och deduktion. Metoden med ett abduktivt arbetssätt sker i olika 

steg. Först genom att arbeta induktivt genom att utgå från tidigare resultat. Detta resultat testas 

eller jämförs sedan med befintlig teori och detta anses vara den deduktiva delen, vilket sedan 

kan utvecklas för att bli mer generellt. En fördel med att använda den abduktiva metoden gör 

att risken för att rikta informationen åt ett visst håll minskas. Det skall dock tilläggas att ingen 

forskare arbetar helt utan att beakta tidigare erfarenheter. I figur 23 visas hur relationen mellan 

teori och empiri för de tre olika sätten fungerar (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Figur 23 - Illustration av relationen mellan teori och empiri, fritt efter (Patel & Davidsson, 2011) 

3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Vid val av vetenskapliga metoder brukar man skilja på två olika förhållningssätt för att samla 

information och dessa benämns kvalitativa eller kvantitativa metoder. Dessa kan sägas vara 

varandras motsatser och det mesta av den forskning som bedrivs sker någonstans mellan dessa 

två. Vilken metod som är bäst lämplig för den undersökning som skall göras kan grundas på 

frågorna ”Vad är det vi vill veta?” och ”Vilken kunskap söker vi?”, menar författarna Patel och 

Davidsson (2011). 

Kvalitativa metoder sker genom insamling av data med hjälp av exempelvis intervjuer eller 

observationer. Metoden är flexibel i den mening att insamlingen av empiri kan ändras för att på 

ett bättre sätt knyta an till det som undersöks (Jacobsen, 2002). Om syftet med metoden är att 

kunna utvärdera hur något föreligger och skapa en djupare förståelse för ämnet är den 

kvalitativa metoden användbar (Patel & Davidsson, 2011).  



35 

 

Några fördelar som en kvalitativ ansats kan ha är att om observationer eller intervjuer sker kan 

undersökaren göra detta med en öppenhet, dvs. att vid en intervju inte komma med för riktade 

frågor utan låta den intervjuade svara öppet. Med denna metod får man fram hur verkligen en 

process sker genom den intervjuades förståelse och svaren kan anses vara nyanserade genom 

att det är den intervjuades uppfattningar och tolkningar som återges. Att en kvalitativ ansats är 

flexibel innebär att man kan ändra den ursprungliga problemformuleringen i takt med att en 

undersökning fortgår och genom att tillämpa detta anses processen vara interaktiv. En interaktiv 

process kan alltså ske genom att en datainsamling sker, vilken sedan analyseras och utifrån den 

analyserade informationen ändra problemformuleringen. Figur 24 visar hur vanligtvis en 

undersökning sker genom de heldragna pilarna och de streckade pilarna illustrerar hur man 

genom en interaktiv process kan gå mellan de olika faserna (Jacobsen, 2002). 

 

Figur 24 - Hur den interaktiva processen sker genom en kvalitativ ansats, fritt efter (Jacobsen, 2002) 

Nackdelar med en kvalitativ ansats kan vara att undersökningsmetoden ofta blir resurskrävande 

genom att det tar tid om intervjuer genomförs samt att tolka den informationen som fås. Det 

finns risk för att undersökaren förlorar objektiviteten genom att man t.ex. kommer de som 

intervjuas närmare eller att en delaktighet skapas med de intervjuade (Jacobsen, 2002).  

Med kvantitativa metoder används mätningar för att samla in data, vilket sedan kan behandlas 

genom statiska metoder. Enkäter med svarsalternativ är ett exempel på hur man kan använda 

en kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). Med avseende på generalisering av en undersökning är 

den kvantitativa bättre lämpad än med kvalitativa metoder (Björklund & Paulsson, 2012).  

Om en kvantitativ ansats används har denna en fördel med att den information som samlas in 

är lättare att behandla genom att den är standardiserad. Undersökningen kan rikta sig till en stor 

mängd, vilket också ökar möjligheten att generalisera. Ett problemområde kan besvaras med 

exakthet genom att frågorna som används är riktade och kan ha svarsalternativ. Risken för att 

inte vara objektiv minskar då inga relationer med de svarande behöver utvecklas (Jacobsen, 

2002). 

Nackdelar med en kvantitativ metod är risken att undersökningen inte blir grundlig och en orsak 

till detta kan vara att t.ex. en enkät inte kan vara för svårtolkad eller lång. De svar som fås 

genom den kvantitativa ansatsen är riktade genom att fasta frågor besvaras och en stor risk här 
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är att viktig information uteblir. Den kvantitativa ansatsen ses inte som en flexibel metod utan 

ett vanligt upplägg sker enligt figur 25. En risk som kan uppstå om undersökaren inte träffar de 

svarande är att de frågor som besvaras kan misstolkas. (Jacobsen, 2002). 

 

Figur 25 - Illustration kring hur processen för en kvantitativ ansats sker, fritt efter (Jacobsen, 2002) 

3.2.3 Typ av undersökningsmetod 

Det finns ett antal olika undersökningsmetoder att använda för att utreda ett problemområde 

och några av dessa är fallstudier, survey-undersökningar eller experiment. Val av under-

sökningsmetod grundar sig i hur problemformuleringen är framställd (Patel & Davidsson, 

2011).   

Fallstudier är användbara när en undersökning skall genomföras på t.ex. en organisation eller 

grupper och när man t.ex. vill undersöka hur olika flöden inom en organisation sker. 

Utgångspunkten är att man ser till ett helhetsperspektiv och detta för att skapa en så tydlig bild 

över problemområdet som möjligt. För insamling av data vid utförande av en fallstudie bör 

information hämtas på olika sätt vilka t.ex. kan vara genom intervjuer och observationer (Patel 

& Davidsson, 2011). Författaren Jacobsen (2002) menar också att fallstudier är tillämpbara när 

man skall skapa en tydligare bild över en specifik process eller organisation. En viktig aspekt 

vid utförandet av en fallstudie är generaliserbarheten. En risk med fallstudier är att resultatet är 

svårt att generalisera gentemot andra organisationer (Patel & Davidsson, 2011).  

Survey-undersökningar kan genomföras med t.ex. intervjuer eller enkäter och med syfte att 

besvara frågor som när, vad, var och hur. En survey-undersökning utförs på en större grupp 

individer som är avgränsad och vid användning av denna metod besvaras ofta frågan gällande 

generaliserbarheten (Patel & Davidsson, 2011). I de flesta fall används metoden för att välja ut 

ett representativt urval från en population och dessa ska sedan kunna åskådliggöra ett resultat 

som svarar för hela populationen. Här uppstår ett problemområde kring att verkligen veta att 

populationen är representativ och under undersökningen är det viktigt att samma frågor ställs 



37 

 

och vid liknande förutsättningar för alla. Oavsett hur data samlas in från den representativa 

populationen används survey-undersökningar på ett stort antal personer och för att besvara 

samma fråga (Bell, 2006). 

När en undersökning sker experimentellt avser man endast att beakta några få variabler och 

kontrollera saker som kan påverka dessa variabler. Det är vanligt att vid experiment undersöka 

flera olika grupper och under lång tid. Experiment kan också ofta utföras på ett laboratorium 

(Patel & Davidsson, 2011).    

3.2.4 Examensarbetets undersökningsmetoder 

Utvecklingen av examensarbetet kan till största delen liknas vid ett abduktivt arbetssätt. Detta 

beror på datainsamlingen gällande hur orderprocessen ser ut samlades in före lämplig teori 

kopplat till kartläggning av processer samt analys studerades. 

Valet kring om en kvantitativ eller kvalitativ metod skall användas har gjorts utefter den teori 

som har ställts upp i examensarbetet. Beslut har fattats med att använda den kvalitativa 

metoden, vilket ger rikare datainsamling genom att t.ex. utföra intervjuer och låta de som är 

mest insatta i problemområdet ge deras tolkningar och förklaringar. Detta också för att lättare 

kunna urskilja hur olika avdelningar inom företaget samarbetar. Precis som författarna Patel 

och Davidson (2011) skriver att den kvalitativa metoden är användbar då syftet med studien är 

att skapa en förståelse kring hur något föreligger och utvärdera detta ger ytterligare antydningar 

till att metoden är den bäst applicerbara för examensarbetet. Möjligheten till att tillämpa den 

interaktiva processen är också en fördel då man kan arbeta på ett flexibelt sätt, se figur 26. 

Med avseende på problemformulering av examensarbetet, där det är ett specifikt fall gällande 

kartläggningen av orderprocessen samt problemen kopplade till orderprocessen inom Apply 

Emtunga utformades undersökningsmetoden som en fallstudie. Detta grundar sig i den 

beskrivna teorin kring fallstudier och det problemområde som förefaller passar väl in för 

examensarbetet. Författaren Trost (2009) menar att kvalitativa intervjuer är bra att tillämpa då 

en undersökning gäller att skapa förståelse för och strukturera processer. Fallstudier kan 

generellt sägas vara en kvalitativ metod menar Bell (2006). Detta är ytterligare en motivering 

till att en fallstudie bör utföras tillsammans med kvalitativa intervjuer för examensarbetet på 

Apply Emtunga. Gällande generaliserbarheten kan det bli svårt att generalisera och applicera 

det specifika fallet för hur företagets orderprocess sker, men många av fenomenen samt 

delprocesser kan komma att kunna generaliseras.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

Vid alla typer av undersökningar är det viktigt att den empirin som samlas in uppfyller två krav, 

vilka är validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). Dessa två begrepp är kopplade till varandra 

och därför kan man inte endast se att en undersökning uppfyller ett utav kraven utan istället bör 

båda beaktas (Patel & Davidsson, 2011). 

3.3.1 Validitet 

Med validitet menas att rätt data undersöks och att empirin som används är giltig och relevant. 

Validitet kan i sin tur delas in i två delar, vilka är intern giltighet och extern giltighet. Den 

interna giltigheten belyser frågan om det som undersöks verkligen är det som studeras. Extern 

giltighet handlar om resultatet från en undersökning kan göras generell och om resultatet är 

överförbart till andra sammanhang eller mätningar (Jacobsen, 2002). 
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För att granska att empirin är giltig och relevant kan ett antal olika kontroller göras och 

författarna Davidsson och Patel (2011) skriver att två sätt för att göra detta är genom 

innehållsvaliditet och samtidig validitet. Innehållsvaliditet innebär att teorin som används kring 

det undersökta ämnet bryts ner till ett antal variabler. Variablerna används sedan som underlag 

till frågor i exempelvis en intervju. Om allt som skall undersökas täcks av variablerna är 

innehållsvaliditeten god. För att ytterligare kontrollera innehållsvaliditeten bör någon som är 

kunnig inom problemområdet kontrollera de frågor som ställts i intervjun (Patel & Davidsson, 

2011).  

Den samtidiga validiteten är en kontroll där en jämförelse mellan den undersökningsmetod som 

använts och något kriterium. Innan empiriinsamlingen sker bör ett test göras med exempelvis 

intressenter eller representanter som liknar den grupp som skall intervjuas. Det resultat som fås 

från intervjun skall sedan jämföras med ett kriterium som har koppling till problemområdet. Ett 

kriterium kan vara att det resultat som erhålls från en intervju kan sedan kontrolleras mot en 

observation (Patel & Davidsson, 2011).  

3.3.2 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en undersökning är och om den är trovärdig. Resultatet från 

en intervju återspeglar den information som observatören eller den som utfört intervjun har 

uppfattat från den intervjuade, vilket kan leda till en mindre tillförlitlighet. Författarna 

Davidsson och Patel (2011) benämner detta som felvärde och det kan bero på olika saker som 

inte går att kontrollera. Om en intervju upprepas och samma resultat registreras menar Jacobsen 

(2002) att detta ökar undersökningens tillförlitlighet. Om samma resultat uppnås vid en 

upprepning av undersökningen kan det dock innehålla ett felvärde som inte är uppenbart eller 

dolt. Ett sätt för att öka reliabiliteten är vid användandet av standardiserade intervjuer (Patel & 

Davidsson, 2011). Ytterligare sätt för att öka reliabiliteten för observationer kan vara att två 

observatörer är närvarande under samma undersökning. För intervjuer kan reliabiliteten öka om 

någon form av inspelning under intervjun görs, då det skapar möjlighet att kontrollera att 

informationen har uppfattats korrekt (Patel & Davidsson, 2011). 

3.3.3 Examensarbetets validitet och reliabilitet  

För examensarbetet säkerställdes validiteten genom både innehållsvaliditet och samtidig 

validitet. Ett antal nyckelpersoner intervjuades först på ett öppet sätt och detta gjordes medvetet 

för att inte rikta frågorna utan skapa en helhetsbild över hur orderprocessen och olika 

problemområden som uppstår. Andra aspekter som har beaktats gällande validiteten är att 

försöka hitta de som är mest lämpliga att intervjua inom Apply Emtunga och detta har skett 

genom att tillämpa snöbollseffekten vid de olika intervjuerna som gjordes. När mer 

standardiserade frågor ställdes i de sista intervjuerna granskades dessa av handledaren från 

Apply Emtunga för att kontrollera validiteten.   

Reliabiliteten gällande datainsamlingen från intervjuerna säkerställdes genom inspelning av 

samtalet. Detta ökade möjligheten att den information som återgavs gjordes på ett korrekt sätt. 

Genom att också ett abduktivt arbetssätt tillämpades i examensarbetet och att ostrukturerade 

intervjuer skedde ökar möjligheten till att säkerställa att reliabiliteten blir högre när mer 

standardiserade intervjuer sedan gjordes. För att ytterligare öka trovärdigheten i examensarbetet 

kommer det att läsas igenom av personer som är väl insatta kring Apply Emtungas organisation 

samt handledare från Lunds Tekniska Högskola.  
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Figur 26 visar tre olika bilder där olika grad av reliabilitet och validitet uppnås och genom att 

följa de olika metoderna som har angetts anses de båda aspekterna säkerställas och även ha 

reflekterats över under examensarbetets utveckling.  

 

Figur 26 - Illustration av hur reliabiliteten och validiteten varierar, fritt efter (Björklund & Paulsson, 2012) 

3.4 Objektivitet och källornas trovärdighet 

Vid användning av en fallstudie finns det ett antal för- och nackdelar. Det finns risk för att den 

information som behandlas i fallstudien inte återges korrekt på grund av en individs egna 

tolkningar. Även generaliserbarheten kan vara svår att uppnå beroende på att ett specifikt fall 

inte är det andra helt likt (Bell, 2006). För att minska risken för att vinkla den insamlade 

informationen kommer avstämning göras med de som har intervjuats. Examensarbetet kommer 

också att läsas igenom av anställda inom Apply Emtunga för att kontrollera dess riktighet. 

Gällande generaliserbarheten av examensarbetet har detta beaktats och motiveringen med 

fallstudien för det specifika fallet med att undersöka orderprocessen inom Apply Emtungas 

organisation kan bli svårt att applicera direkt på andra företag, dock kan många av de 

underprocesser som sker inom orderprocessen anses vara generaliserbara. Syftet med 

examensarbetet är som tidigare nämnts att enbart undersöka Apply Emtungas orderprocess.   

Vid datainsamlingen är det viktigt att man inte ändrar informationen utan att den ställs upp 

korrekt eller att fakta plockas bort för att den innehåller värderingar som undersökaren inte 

delar. Även när rapporten skrivs är det viktigt att texten utformas utan författarens egna tankar 

och värderingar (Björklund & Paulsson, 2012). För examensarbetet har dessa mått beaktats för 

att öka objektiviteten. 

3.5 Insamling av empiri 

Vid datainsamling brukar man skilja på primär- och sekundärdata och båda dessa kommer att 

användas under examensarbetet. Primärdata kallas den information som samlas in för första 

gången, vilket kan bestå av intervjuer eller observationer. Sekundärdata är information som 

finns tillgänglig sedan tidigare och det kan t.ex. vara teori som har hämtats från litterära böcker 

eller information från ett företag (Jacobsen, 2002).  

3.5.1 Litteraturstudie 

När en litteraturstudie utförs söks litteratur som belyser det ämne som en undersökning avser 

och för att kunna skapa en teoretisk grund kring problemområdet. Vid litteraturstudien är det 
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också viktigt att man följer någon form av plan oberoende kring oavsett om litteratur söks på 

internet eller via bibliotek (Björklund & Paulsson, 2012).  

Olika sätt att upprätthålla objektiviteten genom litteraturstudien för examensarbetet har nämnts 

under kapitlet objektivitet och källornas trovärdighet. Sökningen av litteratur som är relevant 

för examensarbetet har skett via databasen LUBsearch på Lunds Universitet genom ett antal 

nyckelord vilka står under sammanfattning i rapporten, litterära böcker samt genom inrådan av 

handledare från Lunds Tekniska Högskola.  

3.5.2 Intervjuer 

Vid utformning av intervjuer kan dessa skilja sig åt med avseende på strukturering och 

standardisering (Trost, 2009). Med struktur menas i vilken utsträckning en person har möjlighet 

att lämna ett svar. Detta innebär att om en intervju är utformad med icke-specifika frågor kan 

den intervjuade besvara och tolka frågorna fritt och detta ses därmed som en ostrukturerad 

intervju. Standardisering innebär i vilken grad frågorna under olika intervjuer liknar varandra 

och om de följer samma ordning. Om frågorna är samma och ställs i en ordningsföljd i olika 

intervjuer används en hög grad av standardisering (Patel & Davidsson, 2011). En intervju som 

genomförs med endast ämnesområden som utgångspunkt och de frågor som ställs och i vilken 

ordning detta görs beroende på hur den som blir intervjuad svarar och när det blir lämpligt 

kallas för semi-strukturerad intervju (Björklund & Paulsson, 2012).  

Vid utförande av kvalitativa intervjuer är det viktigt att sätta en gräns för hur många och även 

ange vilka personer som kan vara relevanta för undersökningen. Begränsningen är viktigt att 

göra för att om för många intervjuer genomförs finns risken att den insamlade informationen 

inte går att analysera på grund av att det är för mycket. Ett sätt att göra ett urval av personer att 

intervjua inom företaget kan vara genom att tillämpa snöbollseffekten. Denna urvalsprocess 

sker genom att nyckelpersoner som har god insikt inom ett område intervjuas och från dessa 

personer lämnas förslag på andra möjliga inom företaget som kan vara intressanta att intervjua. 

När dessa personer intervjuas ställs frågan igen och ett nytt urval kan göras (Jacobsen, 2002).  

Intervjuerna på Apply Emtunga har skett både genom att tillämpa semi-strukturerade samt 

ostrukturerade intervjuer i flera omgångar. Först intervjuades ett antal nyckelpersoner på ett 

ostrukturerat sätt där de intervjuade fick berätta fritt kring orderprocessen inom Apply 

Emtunga. Under dessa intervjuer tillämpades snöbollseffekten då de intervjuade nyckel-

personerna angav individer som i sin tur skulle kunna vara intressanta att intervjua. De personer 

som intervjuades i nästa omgång var ansvariga inom respektive avdelning inom Apply Emtunga 

vilka benämns delprojektledare (DPL). Denna omgång med intervjuer genomfördes på ett semi-

strukturerat sätt, fast med på förhand bestämda frågor vilka hade utformats till en intervjuguide, 

(se bilaga 1). När intervjuerna hade genomförts sammanställdes all data och sedan intervjuades 

respektive (DPL) i en ny intervjuomgång för att säkerställa riktigheten i kartläggningen och 

insamlad data, samt för att besvara frågor som dykt upp. Det är totalt tio stycken personer som 

har intervjuats på Apply Emtunga och varje intervju har spelats in för att öka möjligheten till 

att kontrollera den insamlade informationen. Alla intervjupersoner är i examensarbetet 

anonyma och endast respektive intervjupersons befattning inom företaget redogörs. Tabell 1 

ger en överskådlig beskrivning över vilka intervjuer som genomförts med vilken befattning 

samt på vilket sätt de är genomförda. 
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Roller Antalet 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Antalet 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Ungefärliga 

tider för 

respektive 

intervju 

Delprojektledare 5 5 1-1,5 timmar 

Material Cordinator 1  1 timma 

Packningssamordnare 1  1 timma 

Projektledare 1  1,5 timmar 

Inköpsansvarig 2  2 timmar 

Production Manager 1  1,5 timmar 
Tabell 1- Visar de intervjuades befattningar, antalet ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer som har gjorts 

tillsammans med ungefärliga tider för respektive intervju.  

Intervjuguidens frågor har ställts upp i en ordning efter dess omfattning. De första frågorna är 

mer öppna för att sedan bli mer specifika frågor. Att använda sig utav denna teknik gör att den 

som blir intervjuad förhoppningsvis deltar mer aktivt i intervjun, eftersom att personen får en 

större möjlighet att uttrycka sig mer fritt och öppet till en början. Denna teknik kallas för tratt-

tekniken (Patel & Davidsson, 2011).  

Ett första test av intervjuguiden gjordes genom en intervju av två stycken anställda på Apply 

Emtunga för att skapa en bredare uppfattning kring orderprocessen och för att se om de 

uppställda frågorna var aktuella. Denna metod kan liknas vid att en pilotstudie genomfördes 

(Patel & Davidsson, 2011).  

3.6 Metod för kartläggningen av orderprocessen 

För att kartlägga orderprocessen har endast intervjuer av anställda inom Apply Emtunga 

tillämpats. Ett antal olika kartläggningsmetoder samt tillvägagångssätt för att genomföra en 

kartläggning har redogjorts i teorikapitlet. För examensarbetet har dessa olika sätt beaktats och 

följande steg har gjorts: 

1. Intervjuer av nyckelpersoner på Apply Emtunga och detta genomfördes på ett 

ostrukturerat sätt där respektive intervjuperson fick prata fritt om orderprocessen. Det 

var även under dessa intervjuer som snöbollseffekten tillämpades.  

2. När intervjuerna av nyckelpersonerna var klara sammanfattades dessa. Därefter 

upprättades en ny intervjuguide med grund i de tidigare intervjuernas klargöranden 

över Apply Emtungas orderprocess. 

3. Intervjuer genomförs med respektive DPL på ett semi-strukturerat sätt med hjälp av 

intervjuguiden, (se bilaga 1).  

4. Efter att intervjuerna av varje DPL gjorts sammanfattades dessa och kartläggningen av 

orderprocessens olika aktiviteter påbörjas. 

5. När ett första utkast av respektive avdelnings olika aktiviteter kartlagts bokades en ny 

intervju med varje DPL för att tillsammans gå igenom kartläggningen samt olika frågor 

som dykt upp. Dessa intervjuer genomfördes på ett ostrukturerat sätt. 

6. Kartläggningen av respektive avdelnings aktiviteter i orderprocessen vidare-

utvecklades och korrigerades och när detta var gjort bokades ytterligare ett möte med 

respektive DPL för att kort kontrollera att kartläggningen blivit korrekt återgiven. 

7. När kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess var gjord kategoriserades de 

problem som uppkom samt återgavs under intervjuerna.  
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De kartläggningsmetoder som används i rapporten är matrisflödesdiagram samt en 

övergripande karta av processkartläggning. Matrisflödesdiagrammet används för att tydligt 

urskilja vad som sker i respektive underprocess i orderprocessen. För att tydliggöra hur hela 

orderprocessen för Apply Emtunga ser ut på ett övergripande sätt, valdes processkartläggning 

enligt författarna Ljungberg och Larsson (2013), vilket beskrevs i kapitel 2.1.7. 

3.7 Metoddiskussion 

Inom ramen för examensarbetet finns vissa osäkerheter och här bör viss självkritik nämnas. All 

information som har tagits upp i rapporten återges på ett så korrekt och riktigt sätt som möjligt, 

men det är vad en författares uppfattning är och det är aldrig möjligt att vara fullt objektiv 

(Trost, 2009).  

3.7.1 Litteraturstudien 

Vid utförandet av litteraturstudien är det viktigt att använda flera källor då det finns risk att 

enbart en källa kan belysa ett för snävt problemområde eller vara felaktig. Detta har motverkats 

genom att använda flertalet olika källor. Risk finns att viktig teori kan ha missats att ta upp som 

är relevant kring ämnet och detta beror till stor del av att författaren inte kan anses vara en 

expert inom problemområdet.   

3.7.2 Intervjuer 

Intervjuerna har gjorts som ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer och detta för att 

som undersökare inte bli för låst till ett antal intervjufrågor då det också finns risk att viktig 

fakta kan ha missats. Den empiri som har insamlats genom intervjuerna är information som har 

återgetts och därmed uppfattats av författaren, vilket gör att möjligheten för misstolkningar 

uppstår samt att viktig information kan ha missats att noteras eller nämnas under intervjuerna. 

Det finns även risk för att de intervjuade endast berättar det som de anser vara angeläget och 

kanske inte för företaget som helhet. Dessa felkällor har dock motverkats genom att intervjuerna 

spelats in samt att resultatet av varje intervju har stämts av med den intervjuade. 

3.7.3 Kartläggningen 

För kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess har inga observationer genomförts, vilket 

bör finnas i åtanke i analysen eftersom att det finns en risk att de intervjuade inte återger exakt 

vad som sker, utan försöker uppnå en optimal bild av de befintliga processerna. Därmed går det 

inte fullt ut att säga att kartläggningen av orderprocessen är en exakt bild över vad som sker, då 

undersökarens egna uppfattningar också diskuteras i intervjuerna.   

3.8 Sammanfattning av metod 

I figur 27 illustreras en sammanfattning kring vilka metoder som har tillämpats i 

examensarbetet.  
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Figur 27 – Sammanfattning av metod 
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4 EMPIRI 

I kapitlet beskrivs Apply Emtunga som organisation och företagets orderprocess samt de 

problem som har identifierats under intervjuerna. En övergripande processkarta redovisas och 

sedan beskrivs respektive underprocess för att läsaren tydligt skall kunna följa med i Apply 

Emtungas orderprocess. I kapitlet redovisas även olika problem som uppstått i samband med 

kartläggningen av orderprocessen. 

För att förtydliga hur respektive frågeställning besvaras genom empirin illustreras detta i figur 

28. 

 

Figur 28 - Hur olika delar inom empirin hjälper till att besvara frågeställningarna 

Då all empiri är inhämtad från de anonyma intervjuer som genomförts kommer inga 

källhänvisningar att ske i detta kapitel om inget annat anges.  

4.1 Företaget Apply Emtunga 

Apply Emtunga tillverkar boendemoduler, eller termen som frekvent används Living Quarters 

(LQ), i högkvalitativt stål och anses vara en världsledande leverantör av denna produkt inom 

olje- och gasindustrin. De har varit verksamma inom branschen i snart 40 år under olika 

organisationsformer och genom att ha specialiserat sig på konceptbyggandet av moduler har 

stora och kända namn inom olje- och gasindustrin valt att vända sig till Apply Emtunga. 

Tillverkningen kan ske på olika sätt. Ett exempel är att moduler sätts samman till ett stort LQ i 

en av Apply Emtungas produktionshallar i Sverige och sedan levereras till en produktionsplats 

någonstans i världen där den sätts samman med en oljerigg. Ett annat exempel är att moduler 

tillverkas i Sverige för att sedan levereras separat till kundens produktionsplats. Figur 29 visar 

hur ett LQ kan levereras sammansatt till Apply Emtungas kund, vilka kan vara BP, Shell och 

Statoil (Apply Emtunga, 2016a).    
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Figur 29 - LQ som levereras till kund (Apply Emtunga, 2016c) 

Organisationen inom Apply Emtunga är uppbyggd enligt figur 30 och det markerade området 

är den del som examensarbetet kommer att beakta. Företaget finns placerat på två orter i Sverige 

vilka är Emtunga och Göteborg samt internationellt i Houston och Singapore. Apply Emtunga 

är ett dotterbolag till Apply Group och hela koncernen omsätter årligen ungefär 3 miljarder 

NOK (Apply Emtunga, 2016b).  

 

Figur 30 – Apply Emtungas organisationsuppbyggnad, fritt efter (Apply Emtunga, 2016b) 

Apply Groups organisationsuppbyggnad illustreras i figur 31. Apply Emtunga är som sagt 

specialiserade inom modultillverkning och det är inte endast boendemoduler som de erbjuder 

till kunder. Utefter kunders specifika krav och Apply Emtungas affärsmodell är de verksamma 

inom sex olika segment vilka är (Apply Emtunga, 2016d):  
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 Tailor Made Living Quarters: Ett helt LQ som byggs tillsammans med helikopterplatta, 

vilka designas efter kundens specifika krav samt för att uppfylla de regulatoriska kraven 

inom det området som produkten skall levereras till.   

 LQ Extensions & Upgrades: Apply Emtunga tillhandahåller möjligheten att bygga ut 

eller uppgradera redan byggda LQ. 

 Standard Living Quarters Models: Modulerna som Apply Emtunga tillverkar kan 

framställs på en rad olika sätt och behöver inte endast sitta i ett stort LQ utan kan även 

levereras som separata moduler inom olika användningsområden.  

 Technical Modules: Alla typer av tekniska utrustningar som kan tänkas behövas för 

installation inom offshore kan anpassas i Apply Emtungas moduler. 

 Engineering & FEED Services: Apply Emtunga erbjuder deras kompetens tidigt i olika 

projekt som de åtar sig för att dra nytta av deras specialkompetens inom LQ. 

 After Sales Services: Detta segment kan vara tjänster som att leverera reservdelar eller 

att genomföra tekniska inspektioner.  

 

Figur 31 – Apply Groups organisationsuppbyggnad, fritt efter (Apply, 2016) 

4.1.1 Apply Emtungas olika avdelningar 

Apply Emtunga har idag fem stycken olika avdelningar inom engineering och dessa är Arkitekt, 

Piping, EIT, HVAC samt Struktur. Alla dessa avdelningar/funktioner samverkar, men ansvarar 

för att olika delar av ett LQ skall kunna produceras till en färdig produkt.  

Apply Emtungas organisation är strukturerad utefter inköp, vilket kan urskiljas i figur 32. 

Uppdelningen är gjord efter de olika avdelningarna med undantag för EIT som innehåller tre 

undergrupper vilka är Electrical, Instrumentation och Telecommunication.   
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Figur 32 – Illustration från Microsoft Dynamics AX som visar Apply Emtungas olika avdelningar  

För respektive avdelning som benämns med en siffra och en bokstav, vilket exempelvis är 3C 

för Arkitekt finns det ytterligare två stycken undergrupper där uppdelningen är gjord efter 

materialgrupper och artikelgrupper. Sammanlagt finns det flera hundra artikelgrupper inom 

Apply Emtunga och för att förtydliga hur en uppdelning av en kostnadsstruktur sker med 

värdesiffror är dessa enligt följande och illustreras även i figur 33:  

 Två värdesiffror för avdelning: Exempelvis 3C – Arkitekt  

 Tre värdesiffror för materialgrupp: Exempelvis 3C1 – Building components 

 Fyra värdesiffor för artikelgrupp: Exempelvis 3C11 – Suspended ceiling 



48 

 

 

Figur 33 – Illustration över hur en avdelning ansvarar för materialgrupper samt artikelgrupper 

4.1.2 Uppdelning av material  

Dessa olika koder för material eller artikelgrupper används av respektive avdelning inom Apply 

Emtunga och det är mot dessa koder som kostnader i olika projekt knyts. Ytterligare 

uppdelningar som görs är att Apply Emtunga skiljer på huruvida ett material är taggat respektive 

otaggat. Med taggat material menas att en artikel har ett unikt nummer i anläggningen som 

byggs, vilket innebär att för varje mängd av en viss artikelgrupp finns det ett nummer för en 

specifik produkt och denna märks med ett taggnummer. Detta används för att kunden skall 

kunna se vad som har gjorts och utförts med respektive taggat material och därmed kunna 

urskilja ett specifikt material. Det otaggade materialet har helt enkelt inte något specifikt 

nummer och kan inte följas upp på samma sätt.  

Materialet som används inom de olika projekten delas upp enligt fyra följande områden; batch, 

modul, rum eller tagg. Detta görs för att kunna göra uppföljning av materialet och för att 

underlätta hanteringen. Batch eller produktionsbatch använder Apply Emtunga för att definiera 

vilka moduler som ska tillverkas under en viss tid och för att koppla material mot en specifik 

produktionsplats. En produktionsbatch kan bestå av en våning eller i annat fall om våningen är 

större kan en våning utgöras av två produktionsbatcher. Modulnummer används när materialet 

skall kunna urskiljas modulvis och rumsnummer fungerar på samma sätt som modulnummer. 

För att förtydliga så innehåller taggat material batch-, modul och rumsnummer.  

Apply Emtunga använder en mängd olika programvaror och hur dessa är kopplade till varandra 

illustreras i figur 34. Allting kretsar till EDS som är en annan benämning eller ny variant av 

DePlan. I DePlan finns alla olika material som används inom Apply Emtunga inlagda och det 

är utifrån detta program som en inköpsplan upprättas. Inköpsplanen skapas genom att 

respektive artikelgrupp knyts mot en specifik produktionsbatch. Respektive artikelgrupp har en 

ledtid och respektive material som köps in för varje avdelning måste först godkännas av 
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avdelningen i DePlan och därmed frisläpps materialet in till inköpsavdelningen som kan påbörja 

orderhanteringen.  

 

 

Figur 34 - Visar hur Apply Emtungas datasystem och programvaror är sammankopplade 

4.2 Kartläggning av Apply Emtungas befintliga orderprocess 

Kartläggningen av Apply Emtungas befintliga orderprocess har skett genom två olika 

kartläggningsverktyg. Processkartläggning enligt författarna Ljungberg och Larsson (2013) har 

använts för att åskådliggöra en övergripande bild av orderprocessen, vilket illustreras i figur 35. 

Enligt de avgränsningar som har gjorts för orderprocessen i kapitel 1.5 sträcker sig 

kartläggningen från kundorder till färdig produkt. Matrisflödesdiagram är det andra 

kartläggningsverktyget som har använts för att kunna urskilja Apply Emtungas nuvarande 

orderprocess och som beskrevs i kap 2.1.10.  

 

Figur 35 - En övergripande helhetsbild av Apply Emtungas orderprocess 

Under kartläggningens gång uppfattades ett antal olika aktiviteter och moment vilka 

sammanställdes och bedömdes för att sedan delas in i sju underprocesser, vilket redovisas i 

figur 34. För att förtydliga vad som sker inom respektive underprocess har en mer detaljerad 
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karta skapats genom tillämpning av matrisflödesdiagram. Respektive underprocess redovisas i 

matrisflödesdiagrammet genom att varje avdelnings olika aktiviteter åskådliggörs. Varje 

underprocess kommer att kommenteras i följande delkapitel. Då det är både stora mängder 

information och olika material i respektive projekt som Apply Emtunga levererar sker de olika 

underprocesserna löpande genom projektet. Exempelvis kan material behöva ändras eller 

uppdateras under projektets gång. Detta är viktigt att nämna för att när en underprocess är 

behandlad är den inte klar utan kan pågå under hela projektet, men för specifika material kan 

de bli slutförda i orderprocessen.  

Kartläggningen är genomförd utifrån respektive avdelning och de materialgrupper som varje 

avdelning behandlar. Beroende på vilken avdelning som undersöktes blev kartläggningarna 

olika detaljrika då det inte alltid gick att fastställa exakt hur de gjorde i alla projekt eftersom det 

kunde skiljas sig relativt mycket. I Bilagorna 2-6 redovisas de första kartläggningarna som 

gjordes för varje avdelning och som ligger till grund för respektive matrisflödesdiagram i de 

olika underprocesserna. Bilagorna 2-6 följer inte någon specifik kartläggningsmetod och 

bilderna blir väldigt små och otydliga då de innehåller väldigt många delsteg. 

Illustrationen av kartläggningen i matrisflödesdiagrammet har skett genom att tillämpa de olika 

symboler som beskrevs i kapitel 2.1.9. Symbolerna anses vara standardiserade och är vanliga 

att använda inom kartläggningsarbeten.  

4.2.1 Orderbehandling 

Den första underprocessen orderbehandling startar med att kundorder har erhållits och därefter 

följs ett antal aktiviteter för att upprätta olika dokument till följd av kundordern, se figur 36.  

 

Figur 36 – Matrisflödesdiagram av underprocessen orderbehandlingen för Apply Emtunga   
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Arkitekt 

För avdelningen Arkitekt kan arbetet inom ett projekt skilja sig ganska mycket beroende på 

artikelgrupp, men i det stora hela upprättas två olika dokument vilka är Design Brief och 

propose vendor list. Design Brief är ett dokument som används under hela projektet och 

innehåller olika designkriterier och materialval. Apply Emtunga har en standardmall av material 

som de använder sig utav inom Arkitekt beroende på kundkrav och en propose vendor list 

upprättas för att visa på vilka material som kan tänkas användas inom ett specifikt projekt med 

föreslagna leverantörer. Dessa två dokument skickas till kund för godkännande för att sedan 

designprocessen skall kunna uträttas fullt ut.  

Piping 

På avdelningen Piping sker hanteringen av materialgrupper olika och i equipment specification 

upprättas ett broschyrblad med förslag på vilka artikelgrupper som de vill använda i ett projekt. 

I equipement specification finns också de artikelgrupper som kunden inte har specificerat 

tillräckligt väl i kundordern. Utöver equipment specification upprättar Piping ett dokument för 

rörklasser, vilket visar vilka rör och rördelar. För just rörklasser är det vanligt att Apply 

Emtungas kunder är noga med vilka typer av rör och olika dimensioneringskrav som bör 

användas och en anledning till detta kan vara att de används på alla kundens olika projekt. Det 

är inte möjligt att använda en rörklass från ett projekt och använda det rakt av i ett annat då 

varje projekt är unikt i sig. Equipment specification och rörklass-dokumentet skickas till kund 

för godkännande och när detta är godkänt kan design för projektet genomföras.  

EIT 

För EIT är det tre olika dokument som upprättas och dessa är Engineering Query, Design Brief 

och EIT-equipment specification. Materialet som EIT skall använda i ett projekt brukar vara 

hyfsat väl specificerat från kunden och om avdelningen tycker att materialet verkar vettigt att 

använda händer inget annat än att Apply Emtunga rättar sig efter det. Om däremot EIT anser 

att exempelvis en kabelstege är alldeles för tung att använda inomhus försöker Apply Emtunga 

övertala kunden att använda något annat och få ett avvik helt enkelt. När detta sker upprättas 

en Engineering Query och den beskriver vad kunden har specificerat och sedan förklarar Apply 

Emtunga vilka problem som kan tänkas uppstå med materialet och ger även förslag på 

lösningar.  

Precis som för Arkitekt har EIT en Design Brief, vilken kan sägas vara en återspegling av det 

som kunden har definierat och kan liknas vid en handbok att använda för EIT i ett projekt. I 

denna står inte allt material med men de stora och viktiga delarna gör det. I Design Brief står 

det om olika regler och tillvägagångssätt för installationen av material och om olika system mer 

än exakt vilka material som skall installeras.  

En Equipment specification är ett annat dokument eller lista som upprättas, vilken utgör ett 

tillägg av Design Briefen. Respektive materialgrupp för EIT läggs in i Equipment specification 

som egna kapitel och under dessa läggs datablad in på allt som avdelningen har tänkt att 

använda i projektet. De olika dokumenten skickas till kund och när dessa är godkända kan olika 

material börja designas. 

HVAC 
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För HVAC finns det en standardmall över material som brukar användas inom olika projekt, 

men det är inte ofta som Apply Emtunga kan använda denna mall rakt av utan istället blir det 

mer kundspecifika krav. Apply Emtunga skickar denna standardmall för godkännande av kund 

och om inte detta ges på alla material startar arbetet med att upprätta en avviklista samt att skapa 

en propose vendor list enligt de specifika kundkraven. De olika dokumenten skickas återigen 

för godkännande av kund och när detta är gjort samt godkänt har ett antal olika tekniska 

specifikationer skapats och ett antal leverantörer har blivit valda för vissa material.  

Struktur 

För avdelningen Struktur upprättas olika dokument gällande materialval och andra dokument i 

underprocessen design och kommer att beaktas där.  

4.2.2 Design 

När underprocessen orderbehandling har genomförts är nästa steg i orderprocessen design. Hur 

denna underprocess går till för respektive avdelning inom Apply Emtunga illustreras i figur 37. 

Under denna fas i ett projekt designas hur och vad ett LQ skall innehålla och utformas. Beroende 

på vilken avdelning som beaktas kan tillvägagångssättet för respektive artikelgrupp variera och 

för att enklare kunna följa med i vad som sker i underprocessen illustreras inte dessa inom varje 

avdelning i figur 37. 
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Figur 37 - Matrisflödesdiagram av design för Apply Emtunga 

Arkitekt 

I underprocessen design modelleras material in i ritverktygen, men material programmeras inte 

in utan valet av material sker manuellt. Ett antal olika tekniska dokument skapas under 

designfasen och beroende på vilken artikelgrupp som avses kan tillvägagångssättet skilja sig 

ganska markant. Material Take Off (MTO) är en lista med material tillsammans med kvantiteter 

som skapas av Arkitekt i dataprogrammet Excel. Både grova och specifika listor skapas. En 

Technical Requisition är ett dokument som beskriver vilka regelverk och specifikationer som 

en leverantör måste följa samt vilka designkriterier som Apply Emtunga har. Ett antal olika 

ritningar upprättas också för de olika artikelgrupperna vilka även här kan vara mer eller mindre 

detaljerade i ett projekt. Information från DePlan hämtas också för olika material. När de olika 

dokumenten har upprättats kan dessa skickas antingen till leverantörer/UE för vidarebehandling 

eller frisläppas direkt.   

Piping 
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Beroende på projekt programmerar Piping in de olika materialvalen för rörklasser i CAD-

systemet. Om exempelvis en rörböj ritas i CAD vet programmet att det är en specifik artikel 

som skall användas. Under designprocessen skapas materiallistor, ritningar och olika 

kvantiteter för artiklar erhålls också. När detta är klart går orderprocessen vidare till 

underprocessen leverantör/UE. 

EIT 

För avdelningen EIT bearbetas materialet genom Engineering tag number specification. 

Dokumentet visar hur olika artiklar skall få ett taggnummer och därmed hur de ska se ut. Om 

exempelvis en lampa designas in i ett ritverktyg får den ett specifikt taggnummer till skillnad 

från en färdigdesignad stege som endast ritas in och därmed är blir otaggad. Vad som avgör om 

en artikel skall få en tagg eller inte beror på delvis på kunden, men även erfarenhet från tidigare 

projekt, vilket kan erhållas från DePlan. EIT designar in det taggade materialet i Revit och CAD 

och för det otaggade materialet modelleras detta in i ritverktygen eller ej. Under design-

processen fastställer även EIT ett antal olika förbrukningsmaterial, vilket är material som 

behövs för att kunna installera olika kablar eller stegar exempelvis. Förbrukningsmaterialet kan 

exempelvis vara en upphängningsanordning för en stege. När modelleringen i ritverktygen är 

klar går orderprocessen vidare till underprocessen leverantör/UE.  

HVAC 

För avdelningen HVAC kretsar mycket av arbetet kring att bygga upp en modell för olika 

system, vilka exempelvis kan vara ventilationssystem. Modellen utvecklas oftast i Excel, men 

det kan även finnas krav från kundens sida att speciella certifierade program skall användas och 

detta varierar från projekt till projekt. De certifierade programmen kan exempelvis användas 

för att beräkna värmeöverföringar, men den informationen som erhålls i programmet läggs ändå 

in i en excelmodell som kan anses utgöra hjärtat i HVAC´s designarbete. I designprocessen 

erhålls en 3D-modell från ett ritverktyg, olika materialval sker och ett antal excelsnurror 

utvecklas för att exempelvis kunna erhålla karakteristik gällande olika ventilationssystem. 

MTO-listor upprättas utifrån de olika programmen som används av HVAC på Apply Emtunga 

och materialet verifieras i olika leverantörsprogram för att kontrollera att det uppfyller 

fastställda krav. När detta är gjort har teknisk beskrivning och karakteristik från olika modeller 

erhållits och därmed fortsätter orderprocessen. 

Struktur 

Avdelningen struktur startar designprocessen utefter kundordern och med att undersöka vilka 

typer av material som Apply Emtunga får använda i projektet, vilket kan variera från kund till 

kund. Utifrån detta upprättas en lista med materialval samt en structural design brief. Dessa 

skickas till kund för godkännande och när detta har gjorts upprättas materiallistor och förslaget 

är därmed godkänt. När designprocessen är klar går det vidare till underprocessen 

leverantör/UE. 

4.2.3 Välja Leverantör/UE 

När underprocessen design är gjord är nästa steg i orderprocessen att välja leverantörer/UE, 

vilket illustreras i figur 38. För respektive avdelning inom Apply Emtunga skiljer det sig om 

material köps in via den egna inköpsavdelningen eller om en underentreprenör (UE) skall sköta 

inköpet av material. Det kan även inom varje avdelning vara svårt att specificera 

tillvägagångssättet då detta även här är väldigt projektberoende. Det som generellt kan sägas 
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bli resultatet när både leverantörer och UE har valts är att offerter, MTO, ritningar, kontrakt 

med leverantörer samt kontrakt med UE upprättas och ibland behövs även godkännande av 

kund. Hur själva förfarandet med leverantörer och med vilka har valts att inte redovisas i 

matrisflödesdiagrammet.  

 

Figur 38 – Matrisflödesdiagram av leverantör/UE för Apply Emtunga 

Arkitekt 

Arkitektavdelningen använder sig både av att UE köper in material samt av Apply Emtungas 

inköpsavdelning. De materialgrupper som Arkitekt behandlar visas i figur 39. 
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Figur 39 – Materialgrupperna för avdelningen Arkitekt 

Piping 

För avdelningen Piping ansvarar också både UE och Apply Emtungas inköpsavdelning för 

inköp av material. Beroende på tekniknivån av materialet kan det variera om UE skall köpa det 

eller ej. När det är avancerade material ansvarar Piping hellre för att köpa in materialet via sin 

egna inköpsavdelning på Apply Emtunga. Om beslut fattas att UE ska hantera beställning av 

material behöver ritningsprogrammen inte programmeras lika detaljerat utan att det räcker 

exempelvis att CAD-verktyget visar att ett rör böjer en viss grad och sedan kan konstruktörerna 

se om den får plats eller inte. Arbetet med design blir därmed enklare om UE sköter inköp av 

material. De materialgrupperna som avdelningen Piping behandlar redovisas i 40.  
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Figur 40 – Materialgrupper för avdelningen Piping 

EIT 

Allt material som behandlas inom EIT köps in via den egna inköpsavdelningen hos Apply 

Emtunga och UE sköter endast installationen av materialet. Det förbrukningsmaterial som 

noteras av EIT och som behövs för installation i produktionen sker det oftast inget större arbete 

med utan det noteras endast vad som behöver köpas. I figur 41 illustreras de olika 

materialgrupperna som EIT behandlar.  
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Figur 41 – Materialgrupper för avdelningen EIT 

HVAC 

För avdelningen HVAC köps både material in via Apply Emtungas inköpsavdelning samt via 

underentreprenör. De materialgrupper som underentreprenören bestäms att köpa och som anses 

vara lite enklare är 3H1-3H4 och 3H8, men det går inte att fastställa att detta alltid sker för 

dessa materialgrupper specifikt utan det kan variera beroende på projekt. De materialgrupper 

som HVAC behandlar visas i figur 42.  
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Figur 42 – Materialgrupperna för avdelningen HVAC 

Struktur 

På avdelningen Struktur köps material oftast genom en underentreprenör, vilken Apply 

Emtunga skickar en materiallista som är genererad från ritverktyget Tekla. Materiallistan 

innehåller all den information på det stål som krävs för det specifika projektet. De olika 

materialgrupperna som Struktur behandlar redovisas i figur 43.  
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Figur 43 – Materialgrupperna för avdelningen Struktur 

4.2.4 Frisläppning av material 

När underprocessen med att välja leverantör/UE är gjord är nästa steg i orderprocessen 

frisläppning av material, vilket innebär att materialet läggs in i DePlan tillsammans med 

kvantiteter och blir redo för beställning. Med frisläppning menas att materialet är godkänt i 

DePlan och beställning kan läggas. Hur de olika avdelningarna inom Apply Emtunga sköter 

hanteringen av material och information visas i figur 44. För att Apply Emtunga skall kunna 

göra en riktig godsmottagning av material behöver kvantiteter av de olika artiklarna som 

anländer läggas in i DePlan. Om detta inte sker utan exempelvis en artikel läggs in i DePlan 

och en hänvisning sker mot en materiallista skapas svårigheter med att hantera materialet i 

godsmottagningen. När respektive avdelning har frisläppt materialet i DePlan har ett antal olika 

dokument och val gjorts, vilket initierar orderläggning av inköpsavdelningen hos Apply 

Emtunga, vilket illustreras i figur 44. Benämningen ProArc är Apply Emtungas 

dokumenthanteringssystem och där skall alla dokument som har behandlats finnas tillgängliga.  

 

Figur 44 – Matrisflödesdiagram av Frisläppning av material för Apply Emtunga 
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Arkitekt 

Arkitektavdelningen inom Apply Emtunga hanterar informationen kring materialet på tre olika 

sätt när det läggs in i DePlan. Det första är att materialet godkänns av Apply Emtunga om det 

exempelvis är ritningar som erhålls från leverantörer och sedan sker frisläppning av materialet 

i DePlan. Här läggs en artikel in och hänvisning görs mot ProArc. Det andra tillvägagångssättet 

är att frisläppning sker utav material som Arkitekt har behandlat och hänvisning görs mot 

materiallista eller offert i ProArc. Det tredje sättet för Arkitekt att frisläppa material är att artikel 

med exakta kvantiteter läggs in i DePlan.  

Piping 

För avdelningen Piping läggs respektive artikel som de behandlar in i DePlan och frisläppning 

sker.  

EIT 

Avdelningen EIT lägger in artikel för artikel med de kvantiteter som behövs för i DePlan och 

frisläppning till inköpsavdelningen görs. 

HVAC 

Även HVAC lägger in respektive artikel som de behandlar in i DePlan och frisläppning sker. 

Struktur 

Avdelningen Struktur använder inte DePlan i någon större omfattning, då de nästan enbart 

köper in material via en underentreprenör och då läggs oftast en artikel in i DePlan och 

hänvisning görs mot materiallista i ProArc. Ett annat fall som kan uppstå är om en snabborder 

behöver läggas från Struktur och då skapas en artikel i DePlan och även här hänvisas materialet 

mot en lista i ProArc. Skillnaden är att orderläggningen istället hanteras av Apply Emtunga.  

4.2.5 Orderläggning 

När materialet har frisläppts i DePlan för respektive avdelning kan underprocessen 

orderläggning starta och beställning av material kan ske. Det finns fem stycken olika fall kring 

hur orderläggning kan gå till och dessa är enligt följande: 

1. Inköpsavdelningen på Apply Emtunga sköter inköpet 

2. Förbrukningsmaterial beställs av produktionen 

3. UE blir inkopplade och sköter inköpet av material 

4. En del förbrukningsmaterial beställs genom inköpsavdelningen 

5. Snabborder tillsammans med inköpsavdelningen 

När Apply Emtunga sköter inköpet av material är det även företaget själva som ansvarar för 

godsmottagningen och därmed kontrollen över vilket material som har anlänt eller ej. När UE 

blir inkopplade och sköter inköpet ansvarar UE för godsmottagningen och materialet läggs inte 

in i Apply Emtungas datasystem microsoft dynamics AX. Förbrukningsmaterial beställs nästan 

enbart av produktionen för Apply Emtunga med undantagsfallet EIT där de uppmärksammar 

en del av det förbrukningsmaterial som behöver beställas. Det sista fallet som kan uppstå för 

underprocessen orderläggning är att avdelningen Struktur lägger en snabborder av material 

tillsammans med inköpsavdelningen. När orderläggningen har gjorts mot olika leverantörer 

eller att UE har fått ansvaret och materialet blivit beställt erhålls leveranstiden för olika artiklar 
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samt ett antal olika dokument upprättats. Hur hela orderläggningsprocessen hanteras inom 

Apply Emtunga visas i figur 45.  

 

Figur 45 - Matrisflödesdiagram av Orderläggning för Apply Emtunga 

4.2.6 Godsmottagning 

När orderläggningen hos Apply Emtunga är genomförd är nästa steg inom orderprocessen att 

godsmottagning av materialet som har beställts sker. Hur underprocessen godsmottagning sker 

för respektive avdelning inom Apply Emtunga visas i figur 46. Det material som anländer till 

godsmottagningen kan antingen läggas in på Apply Emtungas lager för att användas i 

produktion eller för hook-up. Med material till hook-up menas att det installeras senare och går 

mot packning till site. Med site menas att produktionen fortsätter någon annanstans i världen, 

vilket exempelvis kan vara sammansättning till en komplett oljeplattform. Respektive UE i 

varje projekt har en egen arbetsyta där de också kan lagra material som sedan skall användas i 

produktionen.  
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Figur 46 - Matrisflödesdiagram av Godsmottagning för Apply Emtunga 

Arkitekt 

Godsmottagningen av det material som har beställts från Arkitekt görs både av Apply Emtunga 

och UE.  

Piping 

Även på avdelningen Piping kan både Apply Emtunga och UE hantera godsmottagningen. 

Piping utför också utökade godskontroller för att kontrollera att materialet är korrekt.  

EIT 

Avdelningen EIT sköter all hantering och beställning av material inom Apply Emtunga och är 

den enda disciplinen som gör detta.  

HVAC 

För HVAC, precis som för piping, sköts godsmottagningen av både Apply Emtunga och UE. 

Även HVAC har utökade godskontroller för specifika material.  

Struktur 

För Struktur ansvarar inte Apply Emtunga för den första godmottagningen av materialet utan 

det hanterar UE. Däremot utför Apply Emtunga en sorts godsmottagning i nästa steg i 

orderprocessen vilken är produktion/packning. 

Hantering av materialet  
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I godsmottagningen får lagret för de större sändningarna besked om att en leverans är på väg 

från inköp. Mindre artiklar som levereras kontinuerligt sker löpande. 

Apply Emtunga har något som heter KK50-kvalitetskontroll eller utökad godskontroll, då måste 

delprojektledaren (DPL) göra en visuell kontroll på materialet vid godsmottagningen. Detta kan 

vara specialbeställningar, aggregat m.m. som behöver kontrolleras. Om en leverans som 

behöver kontrolleras är på väg meddelas lagret detta 

Det görs alltid en kontroll mot följesedeln att det materialet som levereras till Apply Emtunga 

är korrekt och i rätt antal. Ibland finns det inga följesedlar med i godset och då vänder sig 

ansvariga inom godsmottagningen till inköp och de i sin tur får kontakta leverantören och be 

om följesedeln. Om det inte finns någon följesedel med så sker ingen godsmottagning i systemet 

utan en följesedel behövs för att bocka av mot denna och kontrollera att rätt material har 

kommit.  

När materialet har bockats av och att allt har kommit läggs detta in i systemet och etiketter 

skrivs ut för materialet och sedan skannas alla följesedlar och läggs in i microsft dynamics AX. 

Materialet läggs in via inköpsordernummer och det är via detta system som etiketterna skrivs 

ut. Etiketterna används i nuläget endast för att exempelvis visuellt kunna se vilket material det 

är och vart någonstans i LQ:t som det ska vara. Hur en etikett ser ut från Apply Emtunga för 

olika artiklar visas i figur 47.    

 

Figur 47- Etikett från Apply Emtunga 

Apply Emtunga har ett etablerat handscanningssystem, men detta används inte fullt ut utan 

etiketterna används för närvarande endast visuellt.  

4.2.7 Produktion/Packning 

Det sista steget i orderprocessen är underprocessen produktion/packning, vilken illustreras i 

figur 48. Det materialet som avdelningarna Arkitekt, Piping, EIT och HVAC hanterar kan först 

börja installeras när Struktur har färdigbehandlat de olika modulerna som skall utgöra grunden 

till själva LQ:t.  
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Figur 48 – Matrisflödesdiagram av Produktion/Packning för Apply Emtunga 

Underentreprenören för Struktur monterar först färdigt stålet och när detta är gjort utför Apply 

Emtunga spot-checks av materialet. Detta innebär att en kontroll av materialet sker. När spot-

checken är utförd och godkänd genomförs en final welding inspection och detta är noggranna 

tester av svetsar, vilket även kan ses som en godsmottagning för Apply Emtunga under detta 

steg. Varför det kan ses som en godsmottagning beror på att de kontrollerar att materialet är 

korrekt. Tre olika fall för Struktur gällande vad som har tillverkats är moduler, base-frame och 

externa struktur samt material till site. Modulerna är de som de övriga avdelningarna inom 
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Apply Emtunga behandlar vidare när modulerna är färdigbehandlade från Struktur. Base-frame 

är det som alla moduler står på och utgör botten av ett LQ och tar upp lasten. Externa strukturer 

kan exempelvis vara ett trapphus som monteras utvändigt av modulerna. Det materialet som 

ska till site från avdelningen Struktur packas och det sker även en utökad kontroll här för att se 

att rätt material kommer till site.  

När UE för avdelningarna inom Apply Emtunga börjar inreda modulerna kan det uppstå fall 

där material inte kan installeras eller är besvärligt att montera. Då upprättas en redmark från 

produktionen som skall återkopplas till den ansvariga avdelningen för materialet. Beslut sker 

då om huruvida materialet skall installeras, designas om eller packas och installeras senare på 

site. Packning av material är något som varje avdelning gör för sig och produktionsavdelningen 

vet om material skall till packning eller ej genom att i DePlan sker val om materialet skall till 

Hook-Up (HU) eller till en specifik batch, vilket benämns Modul Fabrication (MF). För 

packningen utses en packningssamordnaren som ansvarar för att rätt material finns med vid 

transporter till site samt att korrekta packningslistor finns upprättade.   

När allt material har monterats klart och material som skall installeras på site har packats har 

en färdig produkt producerats och är redo för att skickas till platsen där monteringen av 

oljeplattformen sker. Därmed var den sista delen av orderprocessen klar.  

4.3 Problem som identifierats i samband med kartläggningen av 

Apply Emtungas orderprocess 

Under intervjuerna har ett antal olika problem i samband med Apply Emtungas orderprocess 

belysts. Problemen har framkommit och diskuterats under både intervjuomgång ett och två samt 

under enstaka ostrukturerade intervjuer av de tio personer som har intervjuats. De problem som 

har uppfattats under intervjuerna redovisas i punktform och samma problem har tagits upp i 

flera intervjuer och därför slås vissa av dessa samman enligt följande: 

 Samlingsartiklar (4 av 10 intervjupersoner): 

En samlingsartikel är en benämning som används av Apply Emtunga för att beskriva att 

flera artiklar endast är angivna som en gemensam artikel i DePlan och att hänvisning 

istället sker till ProArc. Problemet med en samlingsartikel uppstår när varorna skall 

levereras då godsmottagning får göras av en artikel när det kanske egentligen handlar 

om exempelvis tio olika artiklar. Skulle dessutom endast en del av leveransen ske kan 

inte en fullständig godsmottagning genomföras då det inte är möjligt att notera 

exempelvis 80 % av en leverans in i materialhanteringssystemet. Det är inte heller någon 

möjlighet att kunna använda handscanningssystemet på dessa artiklar på grund av att 

om en specifik artikel skall scannas blir hela samlingsartikeln registrerad istället.  

Problemet uppstår alltså i spårbarheten och grundar sig i hur olika artiklar behandlas 

och läggs in i DePlan. Det finns dock fall då Apply Emtunga anser att en samlingsartikel 

är ett bra alternativ och detta är exempelvis för väggpaneler, vilket beror på att 

väggpanelerna är likadana.  

 

 Dörr- och fönsterschema (1 av 10 intervjupersoner): 

Avdelningen Arkitekt har ett stort jobb med att skapa ett dörr- och fönsterschema, vilket 

kan göras i Excel som en materiallista. I DePlan läggs för exempelvis dörrar endast en 

artikel in och hänvisning görs mot materiallista i ProArc. När leverans sker och 
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godsmottagningen skall ta emot dörrarna kan det ofta saknas ett antal och därmed kan 

inte en korrekt godsmottagning göras. Detta beror på att respektive dörr inte är inlagd i 

DePlan och när exempelvis en leverans med endast 12 av 15 dörrar kommer uppstår 

fallet att antingen får godsmottagning göras av 15 dörrar eller så får godsmottagningen 

vänta med att registrera att dörrarna har kommit tills de sista har levererats. En stor orsak 

till varför inte både dörrar och fönster läggs in artikel för artikel är att dessa behandlas 

i olika programvaror och att det inte finns någon autogenerering mellan dessa. 

Exempelvis finns det ingen autogenering av det som ändras i CAD-verktyget och 

excellistan med dörr- och fönsterschemat. Grundproblemet är alltså att dörr- och 

fönsterschemat måste göras manuellt, vilket blir väldigt tidskrävande.   

 

 Förbrukningsmaterial (3 av 10 intervjupersoner): 

Med förbrukningsmaterial menas det material som krävs för att kunna montera fast och 

installera materialet i modulerna. Detta kan exempelvis vara buntband, tejp eller bult, 

vilket produktionsavdelningen har störst ansvar för att sköta beställningar av, men 

avdelningen EIT sköter beställningar av visst förbrukningsmaterial. Det kan uppstå 

problem med att ingenjörerna som ritar inte alltid tänker på vilket förbrukningsmaterial 

som krävs för både produktionen i Sverige och på site. Det kan även hända att 

produktionsavdelningen vänder sig till EIT för att fråga om buntband trots att det ligger 

mängder utspridda på byggarbetsplatsen.       

 

 Packningen (5 av 10 intervjupersoner): 

För packningen av material som skall till site utses en packningssamordnare, vilken får 

ett antal materiallistor från respektive avdelning inom Apply Emtunga samt från de 

underentreprenörer som har ansvar för material som skall till packning. När material har 

packats, skickats och anlänt till site kan det dock saknas material. Det kan även vara fel 

material eller saknas trots att det finns på packlistan. Att problem uppstår med 

packningen kan bero på bristande kunskap kring framförallt el-material hos den som är 

packningssamordnare eller att tidsplanen för packningen är alldeles för kort. Ytterligare 

ett problem med packningen är att när alla packningslistorna är insamlade skrivs nya 

packningslistor och i detta skede är det också lätt att det uppstår fel. 

 

 Slaskorder (3 av 10 intervjupersoner): 

En slaskorder är något som inköpsavdelningen på Apply Emtunga kan upprätta. Det här 

är en typ av snabborder vilket gör att det inte läggs särskilt mycket tid på ordern vid 

orderläggning. En slaskorder kan vara i princip vad som helst såsom tjänster, produkter 

eller fast pris för material.  Problemet med slaskordrar är att de saknar spårbarhet och 

det går inte att få ut någon etikett till material när det kommit till godsmottagningen och 

skall placeras i lagret. Det har varit en hel del material som har kommit som slaskordrar 

till godsmottagningen och detta är något som inköpsavdelningen på Apply Emtunga 

försöker att bli bättre på att inte använda.  

 

 Följesedlar från leverantör (2 av 10 intervjupersoner): 

För att godsmottagningen skall kunna genomföras korrekt genom kontroll av att rätt 

material har kommit vid en leverans krävs det att en följesedel finns med, vilket den inte 

alltid gör. Apply Emtungas artikelnummer och inköpsordernumret skickas alltid med 
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vid en order till en leverantör och på ordern finns det angivet att leverantören skall lägga 

med dessa två på följesedeln. Informationen gällande Apply Emtungas artikelnummer 

saknas ofta på följesedlarna som kommer, vilket blir ett problem vid ordermottagningen. 

 

 Återkoppling av mängd material (2 av 10 intervjupersoner):  

Idag sker ingen form av återkoppling via något informationssystem kring hur mycket 

material av en viss artikel som har gått åt. Den kontroll som sker är endast visuell och 

sker via kommunikation mellan Apply Emtungas avdelningar och produktions-

avdelningen samt godsmottagningen. Många av avdelningarna väljer att beställa lite 

extra material till tidiga batcher i projektet för att se hur många som går åt till senare 

batcher. En rutin för återkoppling av material är något som saknas och detta gör att 

arbetet med att veta hur mycket material som finns kvar i produktionen försvåras och 

skapar problem. Med återkoppling menas kommunikationen mellan lager och de olika 

avdelningarna på Apply Emtunga.  

 

 Material till MF eller HU (5 av 10 intervjupersoner): 

När Apply Emtungas olika avdelningar frisläpper material i DePlan till 

inköpsavdelningen för beställning sker val om materialet skall vara Hook-Up (HU) eller 

Modul Fabrication (MF). HU är det material som skall direkt till packning och MF är 

för produktionen. Precis som nämndes under problemet återkoppling av material kan 

beslut fattas från Apply Emtungas avdelningar att beställa mer material till MF i tidiga 

batcher för att de vet att materialet behövs senare i produktionen. Detta kan också ske 

genom att en större mängd av artiklarna väljs att läggas på MF för att det överblivna 

materialet sedan ändå skall till packningen. Här uppstår problem för att det inte är 

självklart för produktionsavdelningen att överblivet material av specifika artiklar skall 

skickas vidare för packning. På lagret sker det heller ingen skillnad på om en produkt 

skall packas eller användas för produktionen utan detta material ligger tillsammans.  

 

 Handscanningssystemet och godsmottagningen (4 av 10 intervjupersoner): 

Apply Emtunga har ett handscanningssystem etablerat och för att det ska fungera fullt 

ut måste artiklarna som behandlas av de olika avdelningarna på Apply Emtunga läggas 

in artikel för artikel i DePlan och inte via en hänvisning till materiallista. Om hänvisning 

till materiallista görs tappas artikelns spårbarhet. Det råder också delade meningar kring 

vad som är möjligt med handscanningssystemet gällande hantering av material som 

kommer till godsmottagningen. Om inköpsavdelningen exempelvis lägger en 

beställning av 12 meter stege och materialet anländer som 3 stycken 4 meters stegar, 

läggs materialet in i Microsoft Dynamics AX som 12 meter stege. Om materialet sedan 

skall plockas ut från lagret till produktion råder det sedan delade meningar om vad som 

är möjligt. Det ena alternativet är att det inte är några problem att göra ett lageruttag 

med det antal meter som avses med hjälp av handscanningssystemet och det andra är att 

man endast kan plocka ut hela 12 meter. Oavsett vilket alternativ som väljs, måste 

artiklarna som beställts läggas in konsekvent i DePlan, annars fungerar inte 

handscanningssystemet. 

 

 Kabel (3 av 10 intervjupersoner): 
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Problemet med kabel är något som kommit på tal i flertalet intervjuer, men framförallt 

med tre intervjupersoner. Vid användning av kabel i de olika byggprojekten som Apply 

Emtunga ansvarar för får det inte finnas några skarvar mellan två kablar. Detta innebär 

att om exempelvis en kabel på 90 meter behövs och det finns endast 85 meter kvar är 

Apply Emtunga tvungna att beställa ny kabel. Ett annat problem är att beställningar görs 

mot både MF och HU, vilket i vissa fall gör att packningen kan bli lidande om 

produktionen har använt för mycket kabel och det sedan saknas för packningen. Kabel 

som material har väldigt lång ledtid också och för vissa projekt behövs flera tusen meter 

kabel vilket gör det svårt att uppskatta exakt hur mycket kabel som krävs. Ytterligare 

problem kan exempelvis uppstå när det packade materialet kommer fram till site och 

visar sig vara felaktigt. Ett exempel från intervjuerna var då 90 meter kabel mottogs på 

site, men det var 9000 meter kabel som behövdes. 

 

 Logistiker och lagerplatser (3 av 10 intervjupersoner): 

För närvarande finns det ingen anställd på Apply Emtunga som ansvarar för att sköta 

logistik och kommunikation mellan produktion, lager, inköpsavdelningen samt mot de 

övriga avdelningar. Avsaknaden av denne helhetsansvarige logistiker utmynnar i 

bristande kommunikation kring ärenden som exempelvis huruvida det finns plats på 

lagret att hantera de beställda artiklarna eller inte. Det finns idag heller inget program 

som visar att det är fullt på lagret och ett grundproblem med detta är att det saknas 

lagerplatser.  

 

Lagerplatser är något som de anställda gärna hade haft på lagret hos Apply Emtunga för 

att kunna öka möjligheten till spårbarhet på materialet. Idag får de lageranställda leta 

efter materialet, då det inte finns något systemet som visar att en specifik artikel befinner 

sig på en specifik plats. Vad som dock kan vara svårt med förutbestämda lagerplatser är 

att Apply Emtunga har svårt att på förhand veta hur stort materialet som levereras är.  

 

 Arkitekt (2 av 10 intervjupersoner): 

För godsmottagningen har det nämnts att det framförallt uppstår problem med 

hanteringen av material för det som är beställt från avdelningen Arkitekt och då 

framförallt syftas det på artikelgruppen möbler då det inte är självklart hur ingående den 

bör vara.  

 

 CPI-material (1 av 10 intervjupersoner): 

CPI-material, vilket är det kundägda materialet, hanteras enligt flera av de intervjuade 

inte på ett bra sätt idag. Dock är det framförallt EIT som belyste att det finns en god 

rutin kring hur CPI-material skall hanteras men att det är svårt för Apply Emtunga får 

nästan aldrig tillräcklig information kring detta för att lägga in olika artiklar korrekt i 

DePlan. Detta leder till att godsmottagningen inte kan göra en ordentlig gods-

mottagning, vilket då ställer till problem både på lagret och i produktionen.    

 

 Material saknas till site (3 av 10 intervjupersoner): 

Att material saknas till site kan orsaka ordentliga problem då det ibland kan ta lång tid 

att leverera material till site samt att en specifik artikel kan ha lång ledtid, vilket för att 
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ge ett exempel kabel har som kan vara upp till 16 veckor. När packningen sker är det 

därför viktigt att detta blir rätt. 
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5 ANALYS 

Analyskapitlet är uppbyggt på den ovan redovisade empirin om Apply Emtunga i kapitel 4 samt 

teorin i kapitel 1. I analysen jämförs Apply Emtungas orderprocess med teorin och de upp-

komna problemen analyseras med en 5-varför-analys och orsaks-verkan diagram. Kopplingar 

mellan de analyserade problemen och kartläggningen av orderprocessen görs också för att 

lättare fastställa orsaker till uppkomna problem.  

I figur 49 illustreras hur respektive frågeställning för examensarbetet kommer att beaktas inom 

analyskapitlet. Detta för att visa hur analysen skall kunna användas för att besvara fråge-

ställningarna.  

 

Figur 49 - Hur olika delar inom teorin hjälper till att besvara frågeställningarna 

5.1 Apply Emtungas orderprocess 

5.1.1 Kopplingar mellan Apply Emtungas orderprocess och teorin 

I teorin om orderprocesser kunde det konstateras att uppfattningen kring exakt vilka 

huvudprocesser samt underprocesser dessa har kunde skilja sig åt. Orderprocessens olika 

underprocesser och steg är i stora drag gemensamma och likvärdiga. För Apply Emtunga har 

orderprocessen formats kring sju olika underprocesser, vilka kan jämföras med vad teorin säger 

att en orderprocess skall innehålla. Apply Emtungas orderprocess består av följande sju 

underprocesser:   

1. Orderbehandling 

2. Design  

3. Välja leverantör/UE 

4. Frisläppning av material 

5. Orderläggning  
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6. Godsmottagning 

7. Produktion/packning 

För examensarbetet har avgränsningar gjorts gällande Apply Emtungas orderprocess med att 

endast undersöka från dess att en kundorder har erhållits till dess att produkten är färdigställd. 

Viktiga delar som inte har beaktas är exempelvis anbudsförfarandet, transport av den färdiga 

produkten samt leverans till kunden. För att jämföra med teorierna som har beskrivits och Apply 

Emtungas orderprocess finns liknelser att hitta. Författarna Oskarsson et al. (2011) beskrev en 

order- och leveransprocess, vilken illustreras i figur 5, och för de stegen som Apply Emtungas 

orderprocess kan sägas vara liknande är från ordermottagning till färdigställande av order.   

Viktigt att belysa gällande skillnader mellan Apply Emtungas orderprocess och teorin om 

orderprocesser är att vissa delar är väldigt unika för företaget. De beskrivna teorierna för 

orderprocesser kan anses vara generella och därmed kan det uppstå skillnader mellan specifika 

fall och generella fall. I det stora hela kan dock konstateras att Apply Emtungas orderprocess 

innehåller många av de delar som teorin gör.  

Gällande processer i sin helhet var en av förutsättningar att de ska vara repetitiva. För Apply 

Emtunga är orderprocessen för olika projekt aldrig densamma. Projekten kan skilja sig åt 

ganska mycket, vilket gör att det är svårt att alltid behandla en specifik materialgrupp på ett 

visst sätt. Kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess är därför en generell bild av vad 

som genomförs i ett projekt och kan därmed inte med säkerhet appliceras på alla projekt rakt 

av. Detta beror på kundernas benägenhet av att vara delaktig och påverka i projektet varierar 

samt även kundernas kunskap kring olika områden för respektive avdelning inom Apply 

Emtunga.  

Ett antal olika fördelar med att arbeta mer processorienterat belystes i teorin och en vanlig 

skillnad mellan en organisation som anses vara funktionsorienterad eller processorienterad är 

ansvarsfördelningen. Många av avdelningarna på Apply Emtunga ser endast till vad de kan göra 

för att underlätta för sig själva istället för att se till helhetsbilden av företagets orderprocess, 

vilket anses vara ett funktionsorienterat arbetssätt. Exempelvis kan inköpsavdelningen beställa 

material via en slaskorder trots att de vet att godsmottagningen inte kan registrera artiklarna på 

ett korrekt sätt. Även att avdelningarna inte lägger in artiklarna i DePlan för att det är för 

tidskrävande, vilket orsakar problem i godsmottagningen.   

5.2 Problem i samband med orderprocessen 

I samband med kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess framkom olika problem vilka 

beskrivs i kapitel 4.3. De beskrivna problemen är endast sådana som de intervjuade har tagit 

upp. I vissa fall har några av problemen nämnts av flertalet intervjupersoner och många av 

problemen är relaterade till varandra. I analysen av problemen kommer en 5-varför-analys samt 

orsaks-verkan-diagram att genomföras för att hitta orsakerna till problemen. Ingen viktning av 

problemen görs då detta ändå speglar författarens uppfattning om vad som anses vara mest 

viktigt att beakta. Analysen av problemen utförs genom en RCA, vilket beskrevs i kapitel 2.2.1. 

Vid en RCA är det vanligt att använda 5-varför-analysen och orsak-verkan-diagram ihop för att 

hitta rotorsaken till ett problem. 

5-varför-analysen grundas på det som har sagts och diskuterats under intervjuerna. Frågan 

”varför” är dock inte ställd direkt till de intervjuade utan är författarnas egna uppfattningar och 
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tolkningar, grundade i intervjuerna. För att komma fram till grundorsakerna av ett problem 

ställs frågan varför på olika sätt och detta görs för respektive 14 problem.  

5.2.1 5-varför-analys: Samlingsartiklar 

Varför uppstår problemet med samlingsartiklar? 

Problemet med en samlingsartikel uppstår när varorna levereras och godsmottagning görs av 

en artikel i systemet, när det egentligen handlar om exempelvis tio olika artiklar. Skulle 

dessutom endast en del av leveransen ske kan inte en fullständig godsmottagning genomföras 

då det inte är möjligt att notera exempelvis 80 % av en leverans in i materialhanteringssystemet. 

Varför beställs material som samlingsartiklar? 

Att material beställs som samlingsartiklar från de olika avdelningarna hos Apply Emtunga beror 

till stor del på att det blir lättare för ingenjörerna att behandla materialet när de lägger in det i 

DePlan.  

Varför lägger avdelningarna in samlingsartiklar i DePlan? 

Trots att ingenjörerna på de olika avdelningarna vet om att det uppstår problem med 

godsmottagningen när en samlingsartikel läggs in i DePlan, görs detta ändå. Att en 

samlingsartikel läggs in kan bero på tidsbrist eller ren lathet.   

Varför har det inte skett någon fastställning kring vilka material som fungerar som 

samlingsartiklar och inte? 

För vissa av samlingsartiklarna som beställs fungerar hanteringen av artiklarna ändå bra. Dock 

finns det inte angivit någonstans vilka artiklar som kan beställas som samlingsartiklar och vilka 

som inte bör beställas som samlingsartiklar. Om detta skulle fastställas, vore problemet i princip 

löst. 

Varför låter Apply Emtunga leverantören mängda material? 

När leverantören väljs att mängda en specifik artikel läggs ofta materialet in i DePlan som en 

artikel med hänvisning till materiallista i ProArc. Detta görs alltså trots vetskapen om att när 

materialet sedan levereras till Apply Emtunga kommer godsmottagningen inte att kunna 

registrera artiklarna på ett korrekt sätt. Om Apply Emtunga istället skulle mängda alla artiklar 

själva eller i efterhand lägga in mängden i DePlan skulle många av de problem som finns med 

samlingsartiklar lösas. 

5.2.2 5-varför-analys: Dörr- och fönsterschemat 

Varför uppstår problem med dörr- och fönsterschemat? 

Arkitektavdelningen utför idag ett mycket krävande arbete med dörr- och fönsterschemat. Varje 

dörr som finns med i ett projekt har ett specifikt dörrnummer och dörrarna har olika egenskaper. 

Det är ett stort antal olika parametrar kopplade till ett stort antal dörrar i Apply Emtungas 

projekt och de behandlas i tre olika programvaror, vilka är Excel, CAD samt DePlan. Det sker 

ingen autogenerering mellan dessa, vilket gör att Arkitektavdelningen måste se till att när en 

ändring sker i CAD måste det också ändras i Excel, vilket gör att det blir väldigt tidskrävande. 

I DePlan läggs endast en artikel in och hänvisning sker mot materiallista i ProArc, vilket leder 

till att godsmottagningen inte kan ta emot en leverans av dörrar på ett korrekt sätt och föra in 

rätt information i materialhanteringssystemet.  
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Varför ställs det inte krav på leverantören att endast leverera en hel leverans och inget annat? 

Vid flertalet tillfällen har leveranser kommit med exempelvis 12 av 15 dörrar, vilket har gjort 

att godsmottagningen inte har kunnat registrera att dörrarna har kommit. Detta beror på att 

godsmottagningen inte kan ta emot 80 % av en leverans utan antingen får lagerpersonalen ta 

emot material och inte registrera att det har kommit tills de sista dörrarna levereras eller 

registrera att hela leveransen har kommit och då hålla koll på att de egentligen saknar tre dörrar. 

Om krav ställs på leverantören att de måste leverera en hel leverans och inte delleveranser kan 

en del av problemet lösas. Dock skulle detta krav istället kunna orsaka förseningar då det kanske 

är bättre att 13 dörrar kommer än inga alls.  

Varför ställer Apply Emtunga inte krav på leverantören att dörrar måste levereras uppmärkta 

med dörrnummer? 

Ett annat problem med dörrar är att varje dörr ska ha ett specifikt dörrnummer som skall 

upprättas av leverantören, vilket gör att godsmottagningen får det lättare att kontrollera att rätt 

material har levererats. Många gånger kommer dörrarna utan dörrnummer, vilket därmed 

skapar problem genom att det är svårt att urskilja vilken dörr som är vilken. Även om varje dörr 

hade registrerats som artikel för artikel i DePlan finns ändå problemet med att då urskilja att 

rätt dörrar har kommit då de kan se väldigt lika ut och exempelvis endast skilja i specifika 

egenskaper. Från leverantörens sida borde det inte vara svårt att efter att ha tillverkat en specifik 

dörr åt Apply Emtunga märka upp respektive dörr. 

Varför sker det ingen autogenerering mellan olika programvaror när möjligheten verkar finnas 

hos andra avdelningar?  

Att sköta hanteringen av dörrar samt fönster manuellt mellan olika programvaror är som upplagt 

för att det skall bli fel någonstans, även om flera personer arbetar med samma sak. Avdelningen 

Struktur har idag autogenerering mellan olika programvaror, vilket gör att när en ändring sker 

i ett program upprättas samma ändring i ett annat program.  

5.2.3 5-varför-analys: Förbrukningsmaterial 

Varför uppstår problemet med förbrukningsmaterial? 

Problem med förbrukningsmaterial har både noterats i produktionen i Sverige samt för 

packningen till site. I Sverige sköter produktionsavdelningen beställningar av de mesta 

förbrukningsmaterialen, men till site ligger det ett större ansvar på packningssamordnaren. För 

packningen av förbrukningsmaterial får packningssamordnaren aldrig exakt veta vad som bör 

finnas med utan ansvaret läggs på personen i fråga. Det finns heller ingen dokumenterad lista 

på vad som är vanliga förbrukningsmaterial till olika material utan detta får mängdas efterhand. 

Ett stort problem när leverans av material kommer till site och något saknas, eller då 

förbrukningsmaterialet är slut eftersom det kan ta mycket lång tid innan nytt kan beställas och 

levereras till site igen. 

Varför finns det ingen lista med vilka förbrukningsmaterial som avdelningarna på Apply 

Emtunga bör beställa och tänka på? 

Att upprätta en lista med vilka förbrukningsmaterial som är vanliga att använda till olika artiklar 

bör kunna upprättas och finnas tillhands. Det bör även finnas en tydligare fördelning mellan 
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vilket förbrukningsmaterial som skall beställas av Apply Emtungas olika avdelningar och vilket 

material som skall beställas av produktion och packningssamordnade. 

Varför är det endast upptill packningssamordnaren att tänka på förbrukningsmaterial? 

Om problem uppstår med att det saknas förbrukningsmaterial till site eller att det tar slut borde 

en hårdare kontroll finns över vad det är som används och till vad. Risk är att exempelvis en 

tejprulle som är avsedd för ett specifikt ändamål inte använd korrekt utan förbrukas till något 

annat eller slösas bort. För packningssamordnaren som inte är lika väl insatt som de ingenjörer 

vilka har designat olika material vore det kanske lättare för dem att mängda både hur mycket 

förbrukningsmaterial som krävs för att exempelvis installera en anordning eller vilken typ av 

förbrukningsmaterial som behövs. En tydligare kommunikation mellan packningsansvariga, 

produktionsavdelningen samt övriga avdelningar borde kunna lösa problemet med 

förbrukningsmaterial. 

Varför verkar det som att slöseri av förbrukningsmaterial i produktionen sker? 

Att produktionsavdelningen vänder sig till EIT och frågar om mer buntband trots att det kan 

ligga mängder utspridda kan enbart klassas som rent slöseri av material. Det finns olika metoder 

och tillvägagångssätt för att motverka detta, vilka inte har kommenterats i rapporten. En enkel 

lösning borde vara att bi tydligare med att lämna tillbaka överblivet material oavsett vad det är. 

5.2.4 5-varför-analys: Packningen 

Varför uppstår problemet med packningen? 

Att packningen för material som skall skickas till site blir rätt är ett väldigt viktigt moment för 

Apply Emtunga. Om det upptäcks att det saknas material när det har transporterats under lång 

tid till site kan det uppstå stora problem. När exempelvis endast 90 meter av 9000 meter kabel 

fanns med i packningen till site uppstod stora förseningar eftersom att vissa kablar har upp till 

16 veckors ledtid. Ett antal olika orsaker till varför problemen kan uppstå redogjordes under 

intervjuerna och det var exempelvis att packningssamordnaren har bristande kunskap gällande 

de olika materialen som skall packas eller att tidsplanen är alldeles för snäv.  

Varför finns det ingen från EIT som hjälper till med packningen? 

Om packningssamordnare har svårt att behandla materialet som har beställts från EIT och 

kommenterar att det borde finnas någon som är el-kunnig för att behandla deras material bör 

detta åtgärdas på något sätt. Här är det som upplagt för att det skall bli fel om kunskapen kring 

materialet inte är tillräcklig och dessutom en ny packningslista skall upprättas utifrån en 

materiallista.  

Varför är tidsplanen för packningen alldeles för kort? 

Apply Emtunga skiljer på materialet som beställs genom HU och MF, vilket specificerar om 

det skall till packning eller produktion och därmed borde det finnas möjlighet att starta 

packningen tidigare av vissa artiklar. Dock kan problem uppstå då de olika avdelningarna inte 

alltid är konsekventa med att material som beställs mot HU endast skall användas för packning 

och inget annat. En fördel med att tidigarelägga packningen är också att det finns tid och 

möjlighet till att kontrollera huruvida det packade materialet är korrekt eller inte. 
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Varför sker det inga exakta kontroller med att rätt material har packats innan det skickas till 

site? 

Att endast 90 meter utav 9000 meter kabel finns medpackat när det levereras till site utan att 

det har framkommit några noteringar eller varningsklockor innan det skickats borde inte hända. 

Vid vetskapen om att korrekt material måste vara packat och då speciellt för de artiklar som har 

lång ledtid borde noggranna kontroller göras på att allt är rätt och riktigt. Om fallet med att det 

saknades kabel uppstod på grund av bristande kunskap gällande el-material är detta något som 

verkligen borde åtgärdas på något sätt för att förhindra liknande händelser i framtiden.  

Varför måste det upprättas nya packningslistor utifrån de som erhålls från de olika 

avdelningarna på Apply Emtunga? 

Idag sker packningen genom att respektive avdelning på Apply Emtunga skickar en 

materiallista på de artiklar tillsammans med kvantiteter av vad som skall finnas med. Även UE 

ansvarar för en del av packningsmaterialet. Om färdiga listor istället upprättas direkt från 

respektive avdelning och det packningssamordnaren endast behöver göra är att packa material 

borde risken minska med att det blir fel material som blir noterat i packningslistorna.  

5.2.5 5-varför-analys: slaskordrar 

Varför lägger inköpsavdelningen slaskordrar? 

En slaskorder kan innebära vad som helst, tjänster, produkter eller fast pris på material. 

Slaskordrar upprättas av inköpsavdelningen när något behöver beställas snabbt eller när endast 

enstaka material skall beställas. Dock är inköpsavdelningen medveten om att godsmottagningen 

inte kan ta emot materialet i slaskordrar på ett korrekt sätt. Från godsmottagningen framkom 

det att relativt mycket material har beställts på detta sätt, vilket orsakar problem med att ingen 

etikett kan erhållas samt att det inte finns någon som helst spårbarhet av materialet.  

Varför finns möjligheten till att lägga slaskordrar? 

Att en slaskorder läggs kan vara ett sätt för inköpsavdelningen att påskynda en order vid 

tillfällen då det inte finns särskilt mycket tid att spela på. Dock är slaskordrar något som orsakar 

problem gällande spårbarhet och även vid godsmottagningen, vilket gör att det hade varit 

intressant att undersöka hur många slaskordrar som läggs samt för vilka typer av artiklar. Att 

möjligheten finns kan vara en fördel, men om den missbrukas är det inte bra.  

Varför används inte endast slaskordrar till kritiska material och snabborder? 

Under intervjuerna har det framkommit att det är relativt vanligt att slaskorder läggs, vilket 

skapar funderingar kring om det är ren lathet som spelar in och att det är mycket enklare för 

inköpsavdelningen att lägga dessa ordrar. Ett tydliggörande av vilket typ av material som är 

okej att beställa via slaskordrar bör ske. Det material som kan vara okej skulle exempelvis vara 

material som inte kräver någon spårbarhet såsom kläder.  

Varför är det säkert att slaskordrar endast används för snabborder? 

Att möjligheten till att lägga slaskordrar finns främjar risken för att det utnyttjas på ett felaktigt 

sätt och missbrukas för att det är enkelt. En tydlig kommunikation gällande att det skapar 

problem för godsmottagningen när dessa läggs behöver finnas.   
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5.2.6 5-varför-analys: Följesedlar från leverantör 

Varför blir det problem om följesedlar från leverantören saknas? 

Apply Emtunga skickar alltid med deras egna artikelnummer till leverantörerna för att 

godsmottagningen skall bli lättare att utföra. Dock krävs inte detta för att kunna genomföra en 

korrekt godsmottagning utan inköpsordernumret räcker. Utan en följesedel kan inte 

godsmottagningen genomföras på rätt sätt och ibland vid leveranser saknas följesedeln vilket 

orsakar problem.  

Varför uppstår problemet med att följesedlar inte finns med i leveransen från leverantör? 

Apply Emtunga har kontaktat olika leverantörer om att skicka med en kopia av följesedeln när 

de levererar materialet för att försäkra sig om att den verkligen finns med. Andra tänkbara 

orsaker kan vara om exempelvis tullen kontrollerar vad det är som transporteras och att 

följesedeln då försvinner. Om hanteringen skulle skötas elektroniskt skulle problemet med att 

följesedlar inte finns med vid en leverans kunna undvikas.  

Varför sköts inte hanteringen av följesedlar elektroniskt? 

Om det uppstår problem med leveranser utan följesedlar finns det andra alternativ som att 

istället sköta hanteringen elektroniskt med att leverantörerna skickar följesedlarna till Apply 

Emtunga. Att det inte sköts elektroniskt idag skulle kunna bero på att det inte finns något 

tillräckligt utvecklat system och att företaget gör som de alltid har gjort.  

Varför upprättas inte någon leveransklausul om Apply Emtungas artikelnummer finns med? 

Apply Emtunga skickar alltid med sitt artikelnummer vid en beställning av material hos en 

leverantör. Det finns även med på ordern från Apply Emtunga som en text att Apply Emtungas 

artikelnummer skall vara med på följesedeln, men det är det oftast inte. Här finns kanske 

möjligheten att använda leveransklausuler för att leverantörer skall bli bättre på att skicka med 

Apply Emtungas artikelnummer och därmed förenkla godsmottagningen.  

5.2.7 5-varför-analys: Material till MF eller HU 

Varför skiljer Apply Emtunga på MF och HU? 

Apply Emtunga skiljer på material som skall till MF eller HU. Tack vare detta erhålls en bättre 

kontroll på vilka material som skall med till packningen.  

Varför är de olika avdelningarna på Apply Emtunga inte konsekventa med att enbart beställa 

material till MF eller HU? 

De olika avdelningarna på Apply Emtunga är inte konsekventa med att beställa exakta mängder 

till respektive batch på MF eller HU. En orsak kan vara osäkerheten med uppskattningen kring 

hur mycket material som kan tänkas gå åt i MF är oklar och därmed är det bättre att beställa 

några extra till MF och ändra eventuellt överblivet material till HU. Om extra beställningar 

läggs på MF på detta sätt är det otroligt viktigt att det sker en återkoppling på hur mycket 

material som har gått åt annars finns risken att materialet tappas bort eller läggs på någon annan 

plats.  

Varför är det inte självklart för produktionen att överblivet material från MF är HU? 
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Om produktionen har fått i uppgift att montera fem stycken ljusarmaturer och det blir en över 

vad är det då som säger att den överblivna skall skickas med för HU och inte bara var en 

felbeställning. Ingenjörerna kan enbart lägga in materialet i DePlan på MF och inte på HU, 

vilket gör att det inte är självklart att det överblivna materialet skall till HU. 

Varför sker det ingen uppdelning av material som skall till MF och HU på lagret? 

Idag sker det ingen uppdelning av material som skall till MF eller HU på lagret och en anledning 

till detta är att det saknas tillräckligt med plats. Hade det varit möjligt att dela upp materialet på 

detta sätt skulle produktionen med lätthet veta att det material som är placerat för MF skall 

installeras och det som är på HU skall packas.  

Varför sker ingen uppdelning på specifika material genom dessa kan inte börja packas förrän 

allt material är installerat i produktionen? 

Om Apply Emtunga skulle fastställa att dessa artiklar inte får packas förrän allt på MF är 

färdigmonterat kanske möjligheten till att enbart beställa mot MF och HU skulle fungera. 

Viktigt här är då att klargörande sker mellan produktionen, packning, lagret och de olika 

avdelningarna på Apply Emtunga så att beslutet verkligen följs. 

5.2.8 5-varför-analys: Handscanningssystemet och godsmottagningen 

Varför uppstår det problem med handscanningssystemet och godsmottagningen?  

Apply Emtunga har idag ett handscanningssystem etablerat som inte verkar användas fullt ut. 

Detta beror till största del på att många artiklar inte läggs in korrekt i DePlan, som exempelvis 

samlingsartiklar då hänvisning istället sker till en materiallista i ProArc. Det finns möjlighet att 

skapa lagerplatser och genom att använda handscanningssystemet kan en spårbarhet av 

materialet upprättas, men för att detta skall fungera krävs det att material beställs på ett korrekt 

sätt. För närvarande får lagerpersonal springa runt och leta efter material när något behövs 

istället för att kunna se i systemet vart ett visst material är placerat. 

Varför lägger vissa avdelningar på Apply Emtunga in en artikel i DePlan och hänvisar till en 

material lista i ProArc? 

När en slaskorder eller en artikel läggs in i DePlan och hänvisning sker till en materiallista i 

ProArc skapar detta problem i godsmottagningen samt minskar möjligheten till spårbarhet. Om 

en kvantitet av en specifik artikel vill plockas ut från lagret till produktion och artikel är en del 

av en samlingsartikel kommer hela samlingsartikeln att plockas ut. Detta gör att de olika 

avdelningarna samt inköpsavdelningen på Apply Emtunga måste bli konsekventa med hur de 

beställer artiklar och lägger in i DePlan för att handscanningssystemet skall kunna fungera fullt 

ut. Att en samlingsartikel skapas kan många gånger vara ett enkelt sätt att komma undan ett 

stort arbete med att lägga in respektive artikel med kvantiteter i DePlan. Problemet skjuts 

därmed endast längre fram i kedjan. Här bör dock ett ställningstagande tas till huruvida det är 

lönsamt att lägga mer tid från ingenjörernas sida mot att skapa spårbarhet av material på lagret 

och i produktionen.  

Varför verkar det finnas delade meningar kring vad som är möjligt att utföra med 

handscanningssystemet? 

Under intervjuerna framkom olika synpunkter kring vad som var möjligt att genomföra med 

handscanningssystemet. Om det finns kunskap inom företaget kring handscanningssystemet 
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som hade underlättat för godsmottagningen bör lagerpersonalen bli informerade om detta då 

det är en relativ enkel lösning på ett problem gällande utbildning.  

Varför används inte handscanningssystemet? 

Att inte handscanningssystemet används beror till största delen av att artiklarna som Apply 

Emtunga behandlar inte är konsekvent inlagda i DePlan. Följden av att inte använda 

handscanningssystemet är att materialet inte kan spåras och att det inte finns någon information 

om hur mycket som har förbrukats. 

Varför tappar man spårbarheten av material? 

Spårbarheten av material tappar man egentligen idag redan när material har godsmottagits då 

det inte sker något lageruttag till antingen produktionen eller packningen. Idag finns det alltså 

endast information om att materialet har kommit, men om det är installerat eller inte går ej att 

avläsa i Microsoft Dynamics AX. 

5.2.9 5-varför-analys: kabel 

Varför uppstår det problem med kabel? 

Kabel verkar vara ett material som det uppstår problem kring då det är ett material som har 

väldigt lång ledtid och är dyrt. Om exempelvis en kabel på 90 meter behövs och endast 80 meter 

finns måste en ny kabel beställas även om det finns 10 meter kabel någon annanstans. 

Problematiken beror på att kablarna som används på en oljeplattform inte får skarvas.  

Varför är det skillnad på kabel jämfört med andra material gällande hantering? 

Är ett av de typiska material som används både för MF och HU. I produktionen är det lätt att 

för mycket kabel används och därmed blir packningen lidande när allt skall skickas. När 

exempelvis en elektriker använder en kabel kan en viss mängd kabel lämnas kvar för att denna 

skall anslutas vid ett senare tillfälle någon annanstans. Hanteringen av kabel borde inte vara 

några problem om det sker återkoppling kring hur mycket som har förbrukats. Ett dilemma med 

just kabel är att Apply Emtunga är tvungna att beställa kabel långt innan projektet har startat 

produktionen, vilket beror på den långa ledtiden för vissa kablar. Detta gör uppskattningen av 

mängden som går åt mycket svår.  

Varför sker det ingen återkoppling kring hur mycket material som förbrukas i produktionen till 

EIT? 

Återkopplingen från produktion till EIT gällande hur mycket kabel som har förbrukats är idag 

bristfällig, vilket gör det väldigt svårt att planera för om nya beställningar av kabel behöver 

göras i ett projekt. Om en återkoppling på de mest kritiska kablarna skulle ske exempelvis 

veckovis skulle en långt bättre kontroll erhållas. 

Varför kontrolleras inte mängden förbrukad kabel löpande under ett projekt? 

Att återkoppla mängden kvarvarande material för ett sådant kritiskt material som just kabel är, 

borde vara självklart. På många kablar står det idag hur mycket av kabeln som har förbrukats 

eller finns kvar, vilket egentligen gör det enkelt för produktionen att rapportera in hur mycket 

som finns kvar.  
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Varför sker inte extra kontroller på material med långa ledtider för att inte dessa skall ta slut 

och det blir stopp i produktionen? 

Oavsett vilken typ av kritiskt material det handlar om (exempelvis material med lång ledtid) 

borde någon typ av uppföljning göras. Om en anställd utses att en gång varje vecka rapportera 

in till de olika avdelningarna hur mycket som har gått åt skapas en mycket bättre 

framförhållning och kontroll över material som finns i lager. 

5.2.10 5-varför-analys: Logistiker och lagerplatser 

Varför upprättas inte några lagerplatser? 

Trots att möjligheten till lagerplatser i Apply Emtungas materialhanteringssystem finns 

använder de inte dessa. Om lagerplatser skall användas krävs det att artiklarna går att behandla 

och att exempelvis lageruttag till produktion kan göras av den mängd av en specifik artikel, 

vilket för närvarande är svårt att få att fungera korrekt beroende på hur artiklar läggs in i DePlan. 

För att öka möjligheten till spårbarhet av material är lagerplatser en god åtgärd.    

Varför finns det ingen anställd som enbart arbetar med logistikfrågor? 

Under intervjuerna framkom avsaknaden av en logistikansvarig som sköter kommunikationen 

mellan produktion, lager, inköpsavdelningen samt mot de övriga avdelningarna inom Apply 

Emtunga. Därmed blir det bristande kommunikation gällande om det finns plats att hantera och 

lagerhålla olika artiklar som levereras till Apply Emtunga. Om en logistikansvarig funnits 

skulle det vara möjligt att vänta med en order som inte behövs förrän längre in i projektet, order 

som alltså hade kunnat levereras senare. Som det sker idag kan leveranser med material komma 

som inte behövs förrän ett halvår framåt, vilket inte bara skapar problem på lagret utan också 

är kapitalbindande.   

Varför skapas inte grova lagerplatser som exempelvis lager, produktion och packning? 

Om Apply Emtungas olika avdelningar lägger in olika artiklar på ett sätt som gör att 

godsmottagningen kan lägga in det korrekt och lageruttag kan göras skulle lagerplatser vara 

möjliga att upprätta. Ett problem som har framkommit är dock brist av plats på lagret. Apply 

Emtunga har inget hyllsystem idag, trots att de har en stor takhöjd. Om takhöjden utnyttjas 

skulle hanteringen av pallar underlättas och därmed skulle mer plats på markplan skapas.  

Varför skapas inte mer specifika lagerplatser i delar av lagret och för de material som är 

otympliga en större lagringsyta? 

Under intervjuerna framkom det att mycket av det material som Apply Emtunga behandlar är 

otympligt och att det kanske därför är svårt att få ett system av lagerplatser att fungera. En 

möjlighet är dock att dela upp i både specifika lagerplatser, samt lagerplatser som är större för 

de mer otympliga materialen. Om företaget skulle investera i ett hyllsystem kunde många av de 

artiklar som levereras på pall placeras på höjd istället för på markplan. 

Varför uppstår det problem med material på lagret? 

Det finns idag inget system som visar hur mycket material som finns på lagret och inte heller 

hur mycket plats som finns tillgängligt. Idag blir det istället ett pusslande med att material 

levereras till Apply Emtunga och då får lagerpersonal göra sitt bästa med att placera detta där 

det finns plats, även om de egentligen inte har möjlighet att ta emot materialet. Med både 
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lagerplatser, ett hyllsystem och en logistikansvarig som sköter kommunikationen mellan olika 

avdelningar kan många av problemen som uppstår på lagret lösas. 

5.2.11 5-varför-analys: Arkitekt 

Varför uppstår det problem med material som har behandlats av Arkitektavdelningen? 

Under intervjuerna kom det på tal att mycket av materialet som beställs från Arkitekt-

avdelningen ofta är svåra att behandla för godsmottagningen. En anledning till detta är att 

många artiklar läggs in som samlingsartiklar, vilket därmed gör att spårbarheten av dessa 

artiklar förloras.  

Varför går det inte att göra en korrekt godsmottagning av vissa artiklar som kommer från 

Arkitektavdelningen? 

När endast en artikel läggs in i DePlan och hänvisning sker mot materiallista i ProArc förloras 

spårbarheten på material och en korrekt godsmottagning kan inte genomföras. Under 

intervjuerna nämndes specifikt artikelgruppen möbler som en artikelgrupp det ofta uppstår 

problem kring.  

Varför blir det problem med artikelgruppen möbler? 

Att det blir problem med artikelgruppen möbler beror till stor del på huruvida den har blivit 

inlagd i DePlan som en samlingsartikel eller ej.  

Varför läggs inte respektive artikel in för sig i DePlan? 

Om varje artikel hade lagts in för sig, alltså inte som samlingsartikel, hade många av problemen 

som finns gällande hantering av material kunnat åtgärdas. För vissa artiklar, såsom väggpaneler, 

är dock samlingsartiklar ett bra alternativ. Att inte respektive artikel läggs in för sig beror bland 

annat på tidsbrist. 

5.2.12 5-varför-analys: CPI-material 

Varför fungerar inte hanteringen av CPI-material med Apply Emtunga och kunden? 

Kundägt material som skickas till Apply Emtunga för installation i LQ kan exempelvis vara en 

studioanläggning. När godsmottagning av CPI-material skall göras av Apply Emtunga är det 

idag väldigt svårt att veta om allt material är med samt om det är korrekt material som kommit. 

Trots att Apply Emtunga verkar ställa krav på att kunden skall skicka med tydliga listor på 

vilket material som levereras och även vad som skall till site, för att kunna göra en ordentlig 

godsmottagning, är dessa listor sällan med 

Varför ställer Apply Emtunga inte högre krav på kunden? 

Apply Emtunga borde ställa hårdare krav på kunden om att de skall på att kunden på ett bättre 

sätt skall meddela vilket material som levereras. Det bör inte vara för mycket begärt eftersom 

att det är Apply Emtunga som ansvarar för installation av CPI-material. 

Varför kan inte kunden skicka ordentliga listor med vilket material som de vill ha? 

En orsak till varför kunden kanske inte skickar ordentliga materiallistor till Apply Emtunga 

kring CPI-material kan vara för att de möjligtvis inte själva vet exakt vad som beställts. Om 

kunden kontaktar en leverantör och endast säger att de vill ha en studioanläggning med ett antal 

förutsättningar kanske högre krav bör ställas på kundens leverantörer av sådant material. 
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Kunden borde på något sätt kunna öka möjligheten för Apply Emtunga till att veta vad det är 

som levereras. 

Varför kan inte kunden själv ansvara för att CPI-material installeras? 

Om CPI-material endast är sådant som inte är byggtekniskt utan kan installeras i efterhand 

kanske en diskussion gällande om att Apply Emtunga inte bör ansvara för CPI-material bör 

göras. Oavsett vilket borde en tydligare kommunikation för CPI-material ske mellan kunden 

och Apply Emtunga.     

5.2.13 5-varför-analys: Material saknas till site 

Varför saknas material när en leverans anländer till site? 

När material som har packats i Sverige anländer till site har denna inte varit korrekt utförd alla 

gånger. Packningslistan har exempelvis visat att material skall vara med, men det är inte alltid 

den stämmer. Att packningen inte blir rätt utförd skulle kunna bero på tidsbrist, bristande 

kunskap eller rentav slarv. 

Varför informerar inte packningssamordnare om att det saknas material? 

När material som är beställt till site inte levereras och ingen information framkommer till de 

berörda från de som har packat leveransen kan stora problem uppstå. Framför allt med material 

som har långa ledtider, såsom kabel. Dessutom måste försenat eller icke levererat material 

transporteras till site vid ett senare tillfälle, vilket skapar stora extra kostnader. Dessa typer av 

problem bör inte uppstå utan grundar sig ofta i bristande kommunikation. 

Varför sker det inga exakta kontroller på att allt material finns med? 

Om det uppdagas att det är problem med material som packas i Sverige och skickas till site 

borde kanske noggrannare kontroller av packningen genomföras. Samtidigt bör personalen som 

arbetar på site kunna lita på att det materialet som finns med på packningslistan är korrekt och 

enligt det som är uppskrivit.  

Varför startar inte packningen av material tidigare om erfarenhet finns kring att det kan bli 

tidsbrist? 

Om detta problem till stor del uppstår på grund av tidsbrist bör det kunna lösas genom att 

packningen startar tidigare. Allt material behöver inte packas in samtidigt och Apply Emtunga 

beställer idag material genom att dela upp material på HU samt MF, vilket gör att för vissa 

artiklar bör packningen kunna starta tidigare.  

Varför blir packningen inte korrekt? 

Att inte packningen blir korrekt har diskuterats under intervjuerna och några orsaker till detta 

kan vara ren okunskap kring framförallt material från EIT, tidsbrist eller rentav slarv.   

5.2.14 5-varför-analys: Återkoppling av mängd material 

Varför sker det ingen återkoppling av hur mycket material som finns kvar? 

Under intervjuerna framkom det att återkoppling av hur mycket material som har förbrukats i 

produktion till Apply Emtungas olika avdelningar är bristfällig. Det finns idag inget system 

som visar hur mycket material som har använts, men detta skulle kunna nästan kunna ske genom 

att använda lageruttag med hjälp av handscanningssystemet. Kommunikationen brister då det 
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inte finns någon person som berättar hur mycket som finns kvar av exempelvis kabel förrän när 

det nästan är slut. Om kabeln tar slut och ingen återkoppling har skett skulle produktionen som 

arbetar med denna kunna få stoppa länge på grund av den långa ledtiden för kabel.  

Varför finns det inget system som visar hur mycket material som har förbrukats? 

Apply Emtunga har inget uttalat system som visar hur mycket material som har använts, men 

genom materialhanteringssystemet och dess spårbarhet på material genom lagerplatser kan en 

bättre kontroll upprättas.  

Varför finns det ingen logistikansvarig? 

Om det hade funnits en logistikansvarig person eller en anställd som fick i uppgift att 

kontrollera material skulle det vara möjligt att få bättre förutsättningar för att inte material skall 

ta slut.  

Varför sker det ingen återkoppling på kritiskt material?  

För att lösa problemet skulle en möjlig lösning kunna vara en löpande återkoppling kring 

framför allt kritiskt material. Detta för att skapa förutsättningar till ökad framförhållning där 

man kan vara ute i god tid om det är så att materialet inte verkar räcka. 

5.2.15 Orsaks-verkan-diagram  

För respektive problem som analyserades med 5-varför-analys diskuterades ett antal olika 

orsaker kring vad som kan anses vara grundproblemet. För att tydliggöra vad som kan vara 

potentiella orsaker till varje problem har ett orsaks-verkan-diagram gjorts utifrån 5-varför-

analyserna. Vid analys av alla problem kan det sammanfattningsvis sägas att alla problem 

grundar sig i hur materialet hanteras. Figurerna 50-51 visar hur orsaks-verkan-diagrammet 

hänger ihop.  

 

Figur 50 – Orsaks-verkan-diagram 
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Figur 51 – Orsaks-verkan-diagram 

Varje orsak som tas upp och redovisas i orsaks-verkan-diagrammet är sådana som har tagits 

upp under intervjuerna och består även av författarens egna uppfattningar om vad som kan vara 

grundorsaken. Utformningen av orsaks-verkan-diagrammet är gjord enligt vad författaren anser 

är den gemensamma nämnaren och denna är hantering av material. Om fem-varför-analysen 

hade utförts genom att respektive intervjuperson hade besvarat frågorna är det möjligt att 

diagrammets utformning blivit annorlunda samt att andra orsaker skulle kunna ha uppdagats.  

5.3 Kopplingar mellan problem och orderprocessen 

Ett stort antal olika problem har tagits upp och diskuterats under intervjuerna och genom 5-

varför-analysen samt orsaks-verkan-diagrammet har dessa problem analyserats. Det är tydligt 

att ett grundläggande problem för Apply Emtunga är att avdelningarna inte är konsekventa med 

hur de lägger in artiklar i DePlan, vilket i sin tur orsakar problem för godsmottagningen och det 

blir svårt att spåra materialet. Vid en jämförelse mellan de uppdagade problemen och 

kartläggningen av orderprocessen (i kapitel 4) framgår det att vissa likheter finns. I figur 52 

visas underprocessen för frisläppning av material. Ett stort problem som har tagits upp är 

möjligheten till att göra en korrekt godsmottagning. När en artikel läggs in i DePlan och 

hänvisning sker mot en materiallista i ProArc tappas spårbarheten och det går inte att hantera 

materialet med handscanningssystemet på ett korrekt sätt. I figur 52 tydliggörs det att 

avdelningarna arkitekt samt struktur använder detta förfarande, vilket kan påstås förenkla deras 

egna arbete och därmed skjuta problemet längre fram i orderprocessen.    
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Figur 52 – Frisläppning av material 

För kartläggningen av orderprocessen skall hänsyn tas till att det enbart är de intervjuades 

kommentarer som ligger till grund för kartläggningen. Det finns en risk i att intervjupersonerna 

omedvetet eller medvetet har försökt uppnå ett optimalt flöde och därmed sett till sina egna 

intressen för avdelningen. Det går dock att finna tydliga kopplingar mellan de uppdagade 

problemen från de olika intervjuerna, samt kring vad som har kartlagts i orderprocessen, vilket 

visas i figur 52. 

För själva kartläggningen är det svårt att lika precist som för hur artiklar läggs in i DePlan och 

problem kopplade till dessa hänger samman att göra någon mer tydlig koppling. Många av de 

uppdagade problemen är rena kommunikationsproblem. Att endast 90 meter kabel av 9000 

meter finns medskickat när vetskapen om att kabel har en lång ledtid får ske är oacceptabelt. 

Om en packningssamordnare har ansvar för att det material som packats med är korrekt och 

stämmer överens med packningslistorna bör de övriga anställda kunna lita på detta. Rent 

kommunikationsmässigt verkar saknaden av en person som ansvarar för logistikfrågor vara 

stor. Att material som inte behövs förrän långt fram i ett projekt beställs och binder både kapital 

och tar upp plats (på ett redan trångt lager), borde kunna undvikas och lösas på ett bättre sätt. I 

figur 53 illustreras det ganska väl att Apply Emtungas olika avdelningars arbetsförfarande 

skiljer sig åt. Respektive avdelning har hand om sitt eget material, vilket gör att arbetssättet hos 

Apply Emtunga kan klassas som funktionsorienterat än mot ett processorienterat arbetssätt. 

Detta är också något som blir ännu tydligare i och med att olika avdelningar inte tar direkt 

hänsyn till vad som händer längre fram i orderprocessen och därmed inte ser till helheten. Att 

Apply Emtungas inköpsavdelning lägger slaskordrar för snabborder av något material är en sak, 

men om detta missbrukas genom att istället lägga en slaskorder för att det är enklare 

uppkommer problem för godsmottagningen. Några fler tydliga kopplingar mellan 

orderprocessen och uppdagade problem är svåra att hitta.      



86 

 

 

Figur 53 – Illustration för att visa skillnaden mellan de olika avdelningarnas aktiviteter  
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I följande kapitel beskrivs examensarbetets resultat och det förs även en diskussion kring vad 

som hade kunnat göras annorlunda samt tänkbara felkällor. Respektive frågeställning som 

ligger till grund för examensarbetet besvaras och det ges även förslag på vad som vidare skulle 

kunna utvecklas hos Apply Emtunga. 

Examensarbetet grundade sig i följande tre frågeställningar: 

 Hur ser orderprocessen ut? 

 Vilka problem med orderprocessen kan identifieras? 

 Vilka förslag på åtgärder kan ges för de identifierade problemen?  

Respektive frågeställning kommer att besvaras i ett eget delkapitel för att tydligt kunna följa 

med i resonemanget kring både resultat samt diskussion. 

6.1 Orderprocessen 

Den första frågeställningen angående hur orderprocessen för Apply Emtunga ser ut besvarades 

genom intervjuer av tio olika personer med olika befattningar och genom kartläggningen av 

orderprocessen. Kartläggningen gjordes med hjälp av ett matrisflödesdiagram då detta tydligt 

visar vilka aktiviteter i orderprocessen respektive avdelning inom Apply Emtunga har hand om. 

Kartläggningens resultat uppfyller frågeställningen med reservation för att olika steg inom 

orderprocessen skulle kunna förtydligas och undersökas mer noggrant. Kartläggningen grundar 

sig i vad författaren har uppfattat framkommit under intervjuerna, vilket kan vara en brist vid 

studerandet av orderprocessen. För att stärka själva förfarandet av de olika avdelningarnas 

aktiviteter hade observation av olika ordrar för respektive avdelningen varit bra, men detta fanns 

inte inom tidsramen. Det finns även en risk för att intervjupersonerna vill framföra ”det 

optimala flödet”, istället för att återge hur den nuvarande processen faktiskt ser ut. Hur 

orderprocessen kartlades med matrisflödesdiagrammet illustreras i kapitel 4. Under 

intervjuerna diskuterades hur de olika materialgrupperna beställdes och det framkom att 

avdelningarna inte är konsekventa i hur de använder beställningssystemet DePlan, vilket bidrar 

till problem för godsmottagningen.  I Bilagorna 2-6, som inte följer någon specifik 

kartläggningsmetod, gjordes i den mån det var möjligt en detaljerad kartläggning för respektive 

avdelning och dessa kartläggningar utgör också utgångspunkt för de redovisade 

matrisflödesdiagrammen i kapitel 4. Beslut fattades att endast redovisa övergripande vilka 

dokument samt aktiviteter som varje avdelning genomför i matrisflödesdiagrammen, istället för 

att visa förfarandet med materialgrupper. I teorin togs det upp att det är viktigt att en likvärdig 

nivå hålls för kartläggning av processer, vilket inte anses vara möjligt om respektive förfarande 

för respektive materialgrupp för avdelningarna skulle ha redovisats.  

6.2 Identifierade problem 

Den andra frågeställningen behandlar vilka problem som kan identifieras i orderprocessen och 

här framkom ett antal olika problem. I kapitel 5 gjordes en 5-varför-analys för respektive 

problem samt ett orsaks-verkan-diagram för att tydligare se orsakerna bakom problemen. 

Gemensamt för alla problem var att de alla berörde materialhanteringen och genom analysen 

framställdes tydliga kopplingar mellan hur material läggs in i DePlan och hur 

godsmottagningen samt spårbarheten påverkas negativt av detta. Två avdelningar som 
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framförallt brister i att konsekvent lägga in material i DePlan är arkitekt och struktur. Även 

inköpsavdelningen bidrar till problemet då de beställer en mängd av sitt material som 

slaskordrar, vilket innebär att godsmottagningen ej kan skriva ut etiketter för materialet som 

levereras. Många av problemen grundar sig i bristande kommunikation och tidsbrist. Att 

samlingsartiklar skapas verkar underlätta för ingenjörerna som lägger in materialet i DePlan 

genom att hänvisa till en materiallista i ProArc istället för att lägga in respektive artikel i 

DePlan. Om hanteringen av DePlan ses över och likställs för alla avdelningar skulle det bli 

enklare att spåra material och det skulle även underlätta för godsmottagningen. Värt att nämna 

är också att det kan vara lönt att undersöka huruvida företaget skulle tjäna på att ingenjörer tar 

extra tid för att lägga in och kontrollera materialet i DePlan för att uppnå en högre kontroll på 

materialet i lager och i produktionen. 

Som tidigare nämnt är en hel del av problemen även grundade i bristande kommunikation. Att 

packning av material utförs på ett felaktigt sätt och skickas iväg till site borde inte kunna få 

hända. Packningen av material är något som Apply Emtunga bör se över för att undersöka vad 

som kan förbättras för att inte liknande fall skall uppstå igen. Det framkom under intervjuerna 

att packningssmordnaren saknar tillräcklig kunskap gällande el-material som exempelvis kabel 

och att det är tidsbrist som kan vara tänkbara orsaker till att packningen inte blivit korrekt utförd.  

En mängd olika orsaker diskuterades i 5-varför-analyserna och illustrerades även i orsaks-

verkan-diagram. Viktigt att nämna är att analysen endast är grundad i författarens egna 

värderingar och tankar från vad som har tagits upp under intervjuerna. Tydligt för problemen 

är att Apply Emtunga bör se över hanteringen av material i underprocessen frisläppning av 

material.  

6.3 Förslag på förbättringsåtgärder  

Den tredje och sista frågeställningen gällande vilka förslag på förbättringsåtgärder som kan 

göras för de identifierade problemen är endast grundade i förslag från vad som uppkommit 

under intervjuerna samt författarens egna tankar och förslag. Därför bör dessa endast ses som 

just förslag, eftersom att de inte är grundade i några tester eller försök som visar på vad som 

skulle vara bäst för företaget. Respektive problem som har analyserats kommer att beaktas.  

Ingen analys i form av viktning kring vilka problem som anses vara de mest kritiska har gjorts, 

men i tabell 2 rangordnas vilka problem som anses vara relativt enkla att åtgärda samt de 

problem som kanske bör åtgärdas på längre sikt. Denna rangordning grundar sig inte på någon 

undersökning, utan är skapad för att Apply Emtunga skall få en uppfattning om vilka problem 

som är mer lättlösta och svårlösta. Det är författarens egna formuleringar, grundade i 

intervjupersonernas resonemang som skapat rangordningen. Den första kategorin, lättlösta 

problem, är de problem som anses kunna lösas snabbt och med relativt små medel. Kategorin, 

svårlösta problem, är de problem som anses ta längre tid att åtgärda. Vilka problem som tillhör 

vilken kategori visas i tabell 2. För respektive problem lämnas åtgärdsförslag, vilket redovisas 

i kommande delkapitel. 

 

 

 



89 

 

 

Lättlösta Svårlösta 

Samlingsartikel Dörr- och fönsterschema 

Packningen Handscanningssystemet och 

godsmottagningen 

Förbrukningsmaterial Logistiker och lagerplatser 

Följesedlar från leverantör Arkitekt 

Slaskordrar CPI-material 

Material till MF eller HU  

Kabel  

Material saknas till site  

Återkoppling av mängd 

material 

 

Tabell 2 – Kategorisering av problem 

6.3.1 Samlingsartiklar 

Användning av samlingsartiklar har diskuterats som både bra och dåligt under intervjuerna. För 

de anställda som lägger in materialet i DePlan blir det enklare att skapa en samlingsartikel, men 

vid lagerhanteringen minskar spårbarheten och materialhanteringssystemet kan visa 20 olika 

artiklar som en och samma artikel. Om Apply Emtunga skall använda det etablerade 

materialhanteringssystemet på ett korrekt sätt bör det tydligt framgå vilka artiklar som kan 

beställas som samlingsartiklar och vilka som inte kan det. Ett möte med respektive avdelning, 

produktionsavdelningen samt personalen på lagret som tar hand om materialet skulle kunna 

generera i att alla avdelningar börjar jobba på ett mer likvärdigt sätt och att en gemensam plan 

arbetas fram för hur respektive artikel skall beställas. I intervjuerna framgick det att det främst 

var arkitektavdelningen som använder samlingsartiklar vid beställning. 

6.3.2 Dörr- och fönsterschema 

Arkitektavdelningen lägger ett stort jobb på att skapa ett dörr- och fönsterschema i de olika 

projekten. Varje dörr är unik i sig, men läggs inte in som artikel för artikel i DePlan, vilket 

därmed orsakar ett liknande problem som samlingsartiklar gör. Att arkitektavdelningen skall 

behöva uppdatera information i tre olika programvaror manuellt är som upplagt för att fel skall 

uppstå och är även mycket tidskrävande. En undersökning borde göras för att se huruvida det 

är möjligt att genomföra någon slags autogenerering mellan programmen. En autogenerering 

skulle minska risken för att uppdateringar missas och bidra till en ökad möjlighet för att varje 

dörr kan läggas in för sig i DePlan. Strukturavdelningen använder idag autogenerering mellan 

olika programvaror och därmed borde det finnas en kunskap och en möjlighet inom företaget 

att utveckla detta även för arkitektavdelningen.  

6.3.3 Packningen 

Att packningen inte alltid fungerar har framkommit i rapporten. Respektive avdelning skickar 

idag en lista med material till packningssamordnaren som sedan ansvarar för att upprätta 

korrekta packningslistor. Här borde kanske en annan lösning göras genom att varje avdelning 

får fylla i förutbestämda listor som innehåller all information för att exempelvis kunna 

godkännas av tullen och sedan skicka detta till packningssamordnaren. Risken för att fel 

information upprättas minskar och istället behöver packningssamordnaren endast packa 

materialet exakt enligt de packningslistor som erhållits. Det framkom framförallt att packning 

av el-material kan vara svårt på grund av bristande kunskap och detta är något som Apply 
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Emtunga också behöver rätta till. En lösning skulle kunna vara att de material som är svåra att 

hantera i packningen på grund av att de är för lika varandra, eller för att det är oklart vad det är, 

skulle kunna noteras på en särskild lista för att någon från EIT sedan skulle kunna gå igenom 

denna lista och korrigera eventuella fel, samt se till att packningen blir korrekt. 

Om något material saknas, eller packningen inte stämmer när materialet levereras till site bör 

det finnas en rutin över vem som skall kontaktas för att korrigera felet. En packningslista är ett 

steg i rätt riktning, men det behövs bättre kommunikation också. Om en packningssamordnade 

blir utsedd till att packa ett visst material bör Apply Emtunga kunna lita på att det som finns 

med på packningslistorna är det material som finns med vid leverans till site.  

Det framkom även att tidsplanen för packningen är alldeles för snäv. Om det uppstår fel med 

packningen på grund av att det saknas tid borde denna tidigareläggas för att skapa möjligheten 

till att verkligen en korrekt packning kan utföras. Risken finns att grunden till att inte 

packningen varit korrekt i vissa projekt kan bero på att material har fått plockas ihop för snabbt 

och det finns i och med den korta tiden risk för att fel inträffar. Apply Emtunga beställer idag 

material via batcher som skiljer på HU och MF, vilket faktiskt gör att visst material skulle kunna 

packas tidigare än i slutet av projektet 

6.3.4 Förbrukningsmaterial 

Förbrukningsmaterial är ingen stor post att beakta för Apply Emtunga, men bör ändå nämnas. 

Under intervjuerna framkom det att produktionen sköter de flesta beställningarna av 

förbrukningsmaterial själva, vilket kanske också bör vara fallet för vanligt förbrukningsmaterial 

såsom tejp eller bult. Om det exempelvis krävs en speciell skruv som inte är vanlig att använda 

borde kanske istället Apply Emtungas olika avdelningar som designar projekten själva ansvara 

för beställning av denna skruv genom DePlan. EIT sköter vissa beställningar av 

förbrukningsmaterial, men det finns ingen dokumenterad lista över vilka förbrukningsmaterial 

som avdelningarna själva borde ansvara för. Det framkom under intervjuerna att när packning 

sker finns det listor över vilket material som skall med, men inte vilket förbrukningsmaterial 

som behövs för att exempelvis hänga upp en kabelstege. Förslaget för att lösa problemet är att 

se över huruvida det finns förbrukningsmaterial som de olika avdelningarna själva borde 

beställa istället för att produktionen skall ansvara helt för detta. 

Det finns ett antal olika metoder för att minska slöseri av förbrukningsmaterial, dessa tas dock 

inte upp i rapporten. En metod att använda kan exempelvis vara 5S om inte något liknande finns 

hos Apply Emtunga idag. 

6.3.5 Följesedlar från leverantör 

Vid flertalet tillfällen saknas det följesedlar från olika leverantörer, vilket är ett problem för 

godsmottagningen. Detta problem skulle kunna reduceras om ett register uppförs över vilka 

leverantörer som ofta missar att skicka med följesedel. Apply Emtunga behöver vända sig direkt 

till dessa leverantörer för att få dem att skicka med kopior på följesedlarna. För att ytterligare 

försäkra sig om att få dessa skulle leverantörerna kunna skicka dem elektroniskt, detta skulle 

även minska hanteringen av papper. 

Om material inte levereras i tid eller om delleveranser sker kan Apply Emtunga också se över 

möjligheten att använda leveransklausuler för att därmed lägga en ökad press på leverantören 

att leverera i rätt tid och till rätt plats med rätt material.  
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6.3.6 Slaskorder  

Att lägga en så kallad slaskorder skall endast göras av inköpsavdelningen då material saknas i 

någon order, eller när snabborder skall göras. Slaskordrar kan även användas om spårbarheten 

av materialet är oväsentlig, vilket exempelvis kanske kan vara kläder. Det framkom att relativt 

många materialbeställningar har skett via slaskordrar, vilket skapar problem för 

godsmottagningen när de skall lägga in materialet på ett korrekt sätt i material-

hanteringssystemet. Här borde Apply Emtunga göra ett förtydligande till sina anställda att 

endast använda slaskorder vid speciella tillfällen. Risk finns idag att slaskordrar utnyttjas då de 

kräver relativt lite jobb, vilket därmed kan underlätta för de personer som arbetar med inköp. 

För att följa upp hur hanteringen av slaskordrar har skett borde historik kring hur många och 

vilka material detta har gjorts för vara möjligt att ta fram.   

En annan möjlig lösning är att slaskordrar kanske inte ens skall kunna användas av 

inköpsavdelningen för att därmed bli av med problemet helt och hållet.  

6.3.7 Handscanningssystemet och godsmottagningen 

Idag finns ett handscanningssystem etablerat hos Apply Emtunga och under intervjuerna 

framkom det olika uppfattningar om vad som är möjligt när det gäller hantering av material 

samt vad som faktiskt sker idag. Från godsmottagningen framkom det att handscannings-

systemet inte används idag. Om handscanningssystemet skall användas bör Apply Emtunga se 

över hur material läggs in i DePlan för att kunna göra lageruttag. Om det finns kunskaper kring 

hur hantering av godsmottagning kan ske bör detta komma fram till anställda vid 

godsmottagningen. Det saknas idag ett system som innebär en enkel lagerhantering och de 

anställda tvingas gå runt och leta efter material som behövs. Detta måste ändras och en möjlig 

lösning skulle vara att ändra på hur respektive materialgrupp läggs in i DePlan för att kunna 

öka spårbarheten.  

6.3.8 Material till MF eller HU 

Apply Emtunga skiljer på material som skall till MF och HU, men under intervjuerna framkom 

det att de olika avdelningarna kan välja att beställa mer material till MF för att det ändå sedan 

skall till HU. Det är möjligt att detta inte är något problem i sig, men det är däremot inte 

självklart för produktionen och packningen att material som har blivit över från MF skall till 

HU, vilket vissa gånger är fallet. Här är det återigen en fråga om kommunikation och problemet 

grundar sig i hur materialet läggs in i DePlan. Det kan vara svårt att på förhand veta exakt hur 

mycket material som kommer att gå åt, men för att underlätta för packningen kanske ett 

bestämmande eller test i ett projekt skulle göras. Det material som är lagt på HU skall gå till 

packning och det material som är lagt på MF skall endast gå till produktionen.   

6.3.9 Logistiker och lagerplatser 

Avsaknaden av både lagerplatser och logistiker hos Apply Emtunga har blivit märkbar under 

flertalet av de olika problemen som har uppdagats. Om en logistikansvarig funnits som hade 

kunnat sköta kommunikationen mellan Apply Emtungas olika avdelningar och lager skulle 

detta skapa en större möjlighet till att skapa mer yta på lagret. Att material som inte behövs 

förrän ett halvår in i projektet och tar plats på ett redan trångt lager samt binder kapital hade 

kunnat undvikas eller avhjälpas med en logistiker genom att låta leverantörer vänta med 

leverans av vissa artiklar.   
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Om Apply Emtunga upprättar lagerplatser skulle möjligheten till att få större kontroll på vart 

material på lagret finns öka. För att få systemet med lagerplatser att fungera måste produktionen 

och lagret använda handscanningssystemet frekvent när de gör lageruttag, annars kommer ingen 

förändring ske.  

6.3.10 Kabel 

Kabel var ett material som specifikt kom på tal under intervjuerna. Kabel har mycket lång ledtid 

och är dyrt för Apply Emtunga att beställa och därför är det viktigt att det inte finns för lite 

kabel, samtidigt som det är viktigt att inte överkvantifiera. På Apply Emtunga sker ingen 

återkoppling mellan produktionen och de olika avdelningarna angående materialförbrukning. 

Dock borde detta ske, framför allt för kritiskt material som kan påverka produktionen om det 

saknas. Om bestämmelser kring specifika kritiska material skulle upprättas och en ansvarig 

person löpande rapporterar vilken mängd material som har förbrukats, borde problemet med att 

kabel beställs för sent kunna undvikas. Detta skulle skapa möjlighet till en bättre 

framförhållning. 

Oavsett vilket material det handlar om bör strikta kontroller ske i packningen, särskilt när det 

gäller packning av material med lång ledtid. Det vore intressant att undersöka huruvida det hade 

lönat sig att överkvantifiera kabel i de fall som kabel hade varit slut och Apply Emtunga istället 

blivit tvungna att vänta på material, vilket kanske stannar upp packningen eller produktionen 

på site istället. Det vore också intressant att undersöka hur stor kostnaden skulle bli till skillnad 

från de fall då kabel saknats helt, men materialet ändå skickats till site och de fall då en separat 

beställning gjorts enbart för HU. 

6.3.11 Material saknas till site 

Att material saknas när det kommer till site har redan beaktats i de tidigare givna förslagen på 

åtgärder till problemen och inget vidare resonemang sker här.  

6.3.12 Arkitekt 

Under intervjuerna framkom det att många av de problem som uppstod gällande hantering av 

material på godsmottagningen och lager kom från arkitektavdelningen. En specifik artikelgrupp 

som nämndes var möbler som ofta kom som en samlingsartikel med massor av olika artiklar 

fast då angiven som en i DePlan. Återigen skulle Apply Emtunga behöva se över vilka artiklar 

som bör läggas in artikel för artikel för att kunna få handscanningssystemet fullt fungerande. 

Här blir det väldigt tydligt att en specifik artikelgrupp är inlagd på ett sätt som uppenbarligen 

inte fungerar. Det bör också fastställas huruvida detta beror på rena kommunikationsmisstag, 

slarv eller tidsbrist. 

6.3.13 CPI-material 

Under intervjuerna framkom det att behandlingen av CPI-material idag inte sker på ett 

fungerande sätt. På godsmottagningen kan de inte göra ett korrekt godsmottag då de artiklar 

som anländer inte finns inlagda i systemet. Apply Emtunga bör ställa högre krav på att kunden 

måste bli tydligare med vad de beställt och vad som skall installeras av produktionsavdelningen 

för att CPI-material skall kunna hanteras på ett bättre sätt. Det finns uppenbarligen en rutin för 

hur CPI-material skall hanteras, men denna rutin följs ej på grund av för lite information. En 

fundering kanske också bör ske över huruvida Apply Emtunga bör installera CPI-material över 

huvud taget, eftersom det idag inte sker på ett fungerande sätt.   



93 

 

6.3.14 Återkoppling av mängd material 

Idag finns inget system som visar hur mycket material som har förbrukats hos Apply Emtunga. 

Om ett system med lagerplatser och handscanning sätts igång, skulle möjligheten till att se vart 

material befinner sig öka. En idé som nämndes tidigare är att utse en person som löpande 

rapporterar hur mycket material som har förbrukats. Detta vore bra både för framförhållningen 

och för att minska antalet snabbordrar och slaskordrar.   

6.3.15 Övriga förslag 

Ett antal olika förslag och diskussioner kring förbättringsåtgärder har lämnats för de olika 

problemen i examensarbetet. Utöver de beskrivna problemen lämnas här övriga 

förbättringsförslag som kanske skulle kunna vara intressanta att undersöka. 

 Objektbaserat 

Apply Emtungas olika avdelningar sitter idag i en mängd olika program för att både 

hantera dokument och design kring olika projekt. En idé är att arbeta mer objektbaserat 

för att undvika fallen med att information kan missas att uppdateras i ett program då 

arbetet sker parallellt. Intressant vore att om möjligt vända sig till liknande företag och 

undersöka hur de arbetar.   

 

 Hyllsystem 

Apply Emtunga har idag, vilket uppdagades under intervjuerna, problem med platsbrist 

på lagret. En investering i ett hyllsystem är något som bör undersökas närmare då det är 

högt i tak och finns utrymme som inte utnyttjas på ett effektivt sätt idag. Många av 

artiklarna har konstaterats vara otympliga, men mycket levereras också på pall. 

Möjlighet att få undan mer material på pallar skulle finnas om en sådan investering 

skulle göras. 

6.4 Diskussion kring examensarbetet 

En del av den teori som tas upp i teorikapitlet används inte i analysen, men nämns för att kunna 

jämföra samt visa på vilka möjligheter som finns att tillgå. De tas även upp för att läsaren skall 

kunna skapa en uppfattning kring vad som är mest relevant för examensarbetet. Beslut fattades 

under examensarbetets gång att inte gå in på detalj hur produktionen och packningen går 

tillväga då detta kan anses vara ett examensarbete i sig.   

Angående de problem som har uppkommit och diskuterats under intervjuerna bör det finnas i 

åtanke att de kanske är starkt kopplade till det projektet som respektive intervjuperson arbetade 

med just då. Om intervjuerna genomförts vid ett annat projekt kanske andra svar hade 

framkommit eller andra problem uppdagats. Under intervjuerna har dock frågan gällande vilka 

problem som upplevs i samband med orderprocessen ställts på ett sätt som genererat så 

generella svar som möjligt.   

För de problem som uppdagades hade en pareto analys med nya intervjuer där de olika 

intervjupersonerna hade fått vikta vilka problem de anser har störst inverkan på Apply Emtunga 

varit bra att genomföra. En viktning skulle tydliggöra vilka intervjupersonerna anser är de 

viktigaste problemen och därmed skulle företaget kunna lägga mer kraft på dessa. Tyvärr fanns 

det inte tillräckligt med tid att genomföra en pareto analys, vilket var synd då det hade kunnat 

skapa mer tyngd i rapporten.              
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Vid en tillbakablick över examensarbetets utfall hade vissa förändringar kunnat stärka 

resultatet. En observation av hur Apply Emtungas avdelningar behandlar specifika ordrar hade 

exempelvis varit bra för att styrka kartläggningen. Det som har framkommit under intervjuerna 

är det som ligger till grund för kartläggningen och det finns en risk för att några av 

intervjupersonerna försökte framställa en optimal orderprocess istället för den faktiska 

orderprocessen. Dock finns det tydliga kopplingar att hitta mellan de problem som angavs under 

intervjuerna och hur bland annat arkitektavdelningen lade in artiklar i DePlan. Om en 

observation av hur orderläggningen går till skulle ha genomförts, hade resultatet kunna styrkas 

ytterligare.        

Värt att nämna är också avsaknaden av en VSM i examensarbetet då detta hade kunnat 

åskådliggöra vad som sker i både produktionen och packningen. Att inte en VSM gjordes beror 

till stor del på att kartläggningsarbetet gällande Apply Emtungas orderprocess startades tidigt 

och det var senare i arbetet med examensarbetet som ett konstaterande kunde göras av att en 

VSM hade kunnat vara en nyttig studie att genomföra. Återigen saknades tiden för att hinna 

genomföra en omfattande analys genom VSM.      

PDCA-cykeln är ett verktyg inom förbättringsarbeten som är välkänt och beskrevs i kapitel 

2.2.3. Om en specifik förändring skulle genomföras, studeras och sedan utvärderas hade PDCA-

cykeln kunnat vara tillämpbar under examensarbetet, dock var det även här tidsbrist vilket gör 

att det endast nämns i teorikapitlet och inte används i analysen.    

6.5 Förslag på fortsatta studier 

I rapporten har teori kring ett antal olika metoder och tillvägagångssätt tagits upp, men alla har 

inte använts. Vidare studier gällande Apply Emtungas orderprocess kan göras och detta 

examensarbete skulle då kunna ses som en utgångspunkt.  

I diskussionskapitlet nämndes både VSM och pareto diagrammet som möjliga analyser att 

genomföra, men vilka inte rymdes inom tidsramen för detta examensarbete. Om Apply 

Emtunga använder detta examensarbete som utgångspunkt för förändring vore det en god idé 

att genomföra en analys med hjälp av ett pareto diagram, vilket skulle beakta och vikta de olika 

problemen som har uppdagats i examensarbetet. De anställda inom företaget skulle få vikta 

vilka problem som de anser är viktigast och som kan ge störst åverkan vid en förändring eller 

förbättringsarbete. Förslag ges också på att undersöka tillvägagångssättet i produktionen och 

packningen med hjälp av VSM. I detta examensarbete har tydliga problem lyfts gällande hur 

packningen av material som skall till site sker samt hanteringen av material på både lagret och 

i produktionen. Med VSM kan detta examensarbete finnas som grund och genom 

analysverktyget kan exempelvis onödiga transporter eller slöseri av material uppdagas. Att 

upptäcka aktiviteter som kan anses vara icke-värdeskapande är en viktig del i ett 

förbättringsarbete och detta är något som är möjligt att finna med hjälp av VSM. 

Det hade även varit intressant att undersöka hur andra företag med liknande situation som Apply 

Emtunga med en mängd olika artiklar och storlek på materialet hanterar dessa på lagret. 

Undersökningen skulle sedan kunna utmynna i olika förslag vilka kan vara tänkbara att 

applicera på Apply Emtungas lager.       
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8 BILAGA 1 

Intervjuguide – Apply Emtungas orderprocess 

Syftet med intervjun är att samla data för att kunna kartlägga Apply Emtungas orderprocess och 

de aktiviteter som sker under hela dess process. Svaren från intervjun kommer att ingå i en 

rapport till mitt examensarbete som genomförs på Apply Emtunga, vilken kommer att bli 

offentlig. Intervjun kommer att spelas in, vid samtycke från den intervjuade, och kommer endast 

att användas för ändamålet att besvara frågeställningen och inget annat. Gällande anonymitet 

kommer inga namn att tas upp i rapporten utan endast avdelningar och möjligtvis olika 

befattningar inom Apply Emtunga för att kunna visa kartläggningen av orderprocessen.   

När examensarbetet är färdigställt kommer den intervjuade få möjlighet att ta del av 

informationen.  

Intervjun kommer ungefär att ta en och en halv timme.  

 

Intervjuare: Dennis Hermansson, examensarbete på Apply Emtunga 

 

Intervjudeltagare: x 

 

Intervjudeltagares befattning: DPL  

 

Avdelning: x 

 

Datum: x 

 

Plats: x 

 

Intervjudeltagares mail: x 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Frågor – Avdelning x inom Apply Emtunga 

1. Hur sker orderprocessen gällande design för respektive materialgrupp inom er 

disciplin? 

 

2. Hur initieras en orderläggning, när vet ingenjören vad som behöver designas och 

varifrån kommer initiativet?  

 

3. Hur detaljerat behöver ni definiera artikelgrupperna för respektive materialgrupp för 

att lagret skall kunna hantera artiklarna i godsmottagningen? 

 

4. Vilka materialgrupper upplever ni att det uppstår problem kring från lagret? 

 

5. Hur stor produktstruktur kan ni få för olika produkter? Alltså en produkts uppbyggnad 

med ingående artiklar och kvantiteter för de olika materialgrupperna?  

 

6. Vad kan ni göra på er avdelning för att underlätta kommande uppgifter eller aktiviteter 

gällande orderprocessen? 

 

7. Hur hanteras specifikationen kring materialet och var finns den? 

 

8. Finns det tydligt angivet vad som ska vara med i specifikationen när material läggs in i 

inköpssystemet? 

 

9. Delar ni upp artiklar som skall till produktion här i Sverige och de som ska till Site när 

material designas? 

 

10. Vilket/vilka system använder ni idag för att hantera material? 

 

11. Knyts materialet alltid mot minst en batch? 

 

12. Påverkar kunden hur ni ska hantera de olika materialgrupperna? 

 

13. Avslutande fråga - Har du någon kommentar eller något att tillägga kring intervjun 

och orderprocessen?   
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9 BILAGA 2  

Orderprocessen för Arkitekt  
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10 BILAGA 3 

Orderprocessen för EIT 
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11 BILAGA 4 

Orderprocessen för HVAC 
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12 BILAGA 5 

Orderprocessen för Piping 
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13 BILAGA 6 

Orderprocessen för Struktur 

 


