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Förord 
Examensarbetet är en avslutande examination i Civilingenjörsutbildningen i 
Maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts 
under vårterminen 2018 vid Haldex Brake AB i Landskrona på företagets 
logistikavdelning.  

Jag vill rikta ett stort tack till min examinator Professor Jan Eric Ståhl vid 
avdelningen för industriell produktion på Lunds tekniska högskola. Jan Erics 
varma mentorskap har bidragit till att jag har känt mig som hemma i utbild-
ningsmiljön produktrealisering. Jag vill även rikta ett stort tack till mina 
handledare Anders Pålsson och Enes Hasic på Haldex Brake AB. Anders och 
Enes har hjälpt mig att realisera examensarbetet och har haft tillit och stöttat 
mig med mina idéer under examensarbetets gång.  

 

Jag vill även tacka Bert Sjögren, Rickard Kentander och Jörgen Svensson 
som har hjälp mig under utbildningens gång med att agera som bollplank, 
motivera och inspirera mig. Utan Er hade det inte gått, stort tack.   

 

 

Lund, december 2018 

 

Djanan Mokhtari 

 

 

 

 

 



 

ii 

  



 

iii 

Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om att undersöka hur användarna uppfattar ett 
nytt/uppgraderat affärssystem och ge rekommendationer utifrån Lean filo-
sofi hur det kan bli bättre. Främsta sökverktygen för att hitta lämpliga artiklar 
var LUBsearch och Google Scholar. Det teoretiska ramverket i detta arbete 
består av: ”Vad ERP system är, beskrivning av Microsoft Dynamics AX 12 
och hur en lyckad affärssystemsimplementering ska gå till”. 

Det teoretiska ramverket behandlar även Lean filosofier för att kunna ge re-
kommendationer hur användningen av affärssystemet kan bli bättre och stör-
ningar relaterade till affärssystem identifieras. Följande Lean filosofier har 
använts: Kaizen, Hansei, Genchi Genbutsu, Nemawashi, RCA, 5-Why, 
PDCA, Visualisering, Ishikawa och Poka Yoke. Genomförande av fallstudie 
har utförts i följande steg:  

- Praktiskt arbete: Erfarenheten från mitt praktiska arbete på Haldex 
år 2017 har hjälpt mig under examensarbetets gång. 

- Förberedande del: Jag hade kort samtal med personal på olika av-
delningar.  

- Samarbete logistik och Haldex Way: Ett samarbete mellan logisti-
kavdelningen och Haldex Way har startats på uppmaning av mig.  

- Intervju: Under studien utfördes 16 intervjuer med personalen.  

- Mätning: Affärsystemsstörningar mäts varje morgon.  

- Verkliga Case: Dagliga affärsystemsstörningar har följts upp under 
arbetet.  

- Fabriksledningsmöte: Under fabriksledningsmötet presenterades 
resultatet på mätningar som har utförts med detta arbete. 

- Kategorisering: Statistik har utförts på dagliga affärssystemsrelate-
rade problem.  

- Instruktioner: Med detta arbete har brister med nuvarande instrukt-
ioner undersökts och en åtgärdsplan har tagits fram. 
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Med detta examensarbete har följande rekommendationer framförts till 
företaget:  

- Fortsätta med morgonmötena.  

- Stärkt integration mellan olika avdelningar som tar fasta på tvär-
funktionalitet.  

- Det är viktigt att det finns bra instruktioner som kan användas av 
personalen.  

- Förståelsen för att identifiera ursprungsproblemet måste öka.  

- Det bör utbildas i hur affärssystemet arbetar för att personalen ska 
kunna komma med nya förslag om hur systemet kan bli bättre. 

 

Nyckelord: Lean, affärssystem, problemlösning, affärssystem ur använda-
rens perspektiv, problemlösning med Lean.   
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Abstract 
This thesis aims to investigate how users perceive a new/upgraded ERP sys-
tem and to make recommendation based on Lean philosophy how it can be 
made better. The database LUBsearch and Google scholar has been used to 
search relevant scientific articles. The theoretical framework for this thesis 
has been: What an ERP system is, description of Microsoft Dynamics AX 12 
and how to a successfully implement an ERP system. 

The theoretical framework for this thesis has also been Lean philosophies to 
give recommendation on how to take advantage of an ERP system in a better 
way and to help to identify problems related to the ERP system. The follow-
ing Lean philosophies have been used: Kaizen, Hansei, Genchi Genbutsu, 
Nemawashi, RCA, 5-Why, PDCA, Visualisering, Ishikawa and Poka Yoke.      

The case study has been in the following steps: 

- Practical work: My experience from my previous work at Haldex 
in 2017 has helped me during this thesis. 

- Preparatory part: I had short conversations with the staff at differ-
ent departments at Haldex. 

- Co-operation logistics and Haldex Way: A collaboration between 
logistics and Haldex Way has begun on my request. 

- Interview: I have interviewed 16 persons from the staff. 

- Measurement: Problems related to the ERP system has been noted 
every morning during the thesis.  

- Real Case: I have followed the daily problems related to the ERP 
system during the thesis. 

- Factory Meeting: The measurements were presented during the fac-
tory meeting.  

- Categorization: Data has been formed from the daily ERP issues. 

- Instructions: Flaws with the current instructions has been identified 
and an action plan has been made. 
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Recommendations: 

- Continue with the morning meetings, 

- Distance between departments must be reduced, 

- It is important that there are good instructions which can be used by 
the staff, 

- A greater desire to identify the source of the problem is needed, 

- Education in how the ERP system functions is needed for the staff 
for them to come up with new suggestions on how the system can be 
improved. 

 

Keywords: Lean, ERP, problem solving, ERP from the user’s perspective, 
problem solving with Lean 
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Ordlista 

Vetenskaplig ordlista: 

ERP - Enterprise resource planning.  

EDI- Electronic Data Interchange. Genom EDI kan köpare och säljare skicka 
affärsinformation till varandra i elektronisk form. Informationen kan bestå 
av lagersaldo, kataloginformation, order, orderbekräftelse, leveransavisering 
och fakturor.  

Just in Time- Är ett synsätt och en filosofi som innebär att producera rätt 
mängd vid rätt tidpunkt. 

FIFO-First in first out innebär att de produkter och varor av samma slag som 
köps in till lagret först också ska säljas först.  

Paretodiagram- Paretodiagram är ett verktyg för att strukturera olika pro-
blem som identifieras i ett företags processer. Genom ett paretodiagram listas 
möjliga orsaker till ett problem i ett stapeldiagram.  

Total Quality Management- Är en grundtanke för kvalitetsarbetet i en or-
ganisation. Total Quality Management innebär att ständigt arbeta för att 
överträffa kundernas krav, behov och förväntningar med minsta möjliga re-
sursförbrukning. 

Master data- Innebär data om data  

Andon-Visuell signal som uppmärksammar att det har uppstått ett problem 
på en station och att det behövs hjälp.  

Super users- Är en roll som en eller flera personer får internt i företaget. En 
super user har till uppgift att utbilda slutanvändarna i användningen av det 
nya affärssystemet.  

Super super user- En person som är projektdeltagare i affärssystemspro-
jektet och har hand om utbildningen för super users.  

FVL- Färdigvarulager 

OEM- Original equipment manufacturer är ett företag som tillverkar delar 
och komponenter som ett annat företag säljer under eget varumärke.  
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Industriell ordlista: 

Licensplate- Licensplate är en metod för att hantera och gruppera pallar, 
containers och produktkartonger. Varje pall, container eller kartong tilldelas 
ett unikt licensplatenummer som innehåller information om pallen, kartong 
eller containern innehåll. Med hjälp av licensplate kan godset som förflyttas 
förbli spårbart under hela resan.  

Pickjobb-Affärssystemet skapar arbetsmoment till användaren att utföra 
som utgår från ett logiskt arbetssätt. Genom pickjobb kopplas varje pall till 
ett specifikt licensplatenummer och förblir spårbart under sin förflyttning i 
fabriken.  

Transfered in Warehouse (TIW)- Är en metod som affärssystemskonsulter 
har utbildat personal på Haldex som en sista utväg att använda för att lösa ett 
problem när det inte går att arbeta enligt pickjobb.   

Loads- Loads är ett förberedande jobb innan skanning av licensplate kan 
utföras in till företaget eller ut från företaget. Loads innehåller information 
om godset som ska skannas in till företaget eller ut till kunden.  
Loads innehåller information som utgår ifrån följesedel och består bland an-
nat av godsets kvantitet, innehåll och leveransdatum. 

Live-Stunden då affärssystemet implementeras.  
Exempelvis vi gick live igår = Vi implementerade affärssystemet igår 

Heat-En sida på företagets intranät som behandlar problem som rapporteras 
till företagets IT-avdelning. Exempelvis jag har problem med WIFI. Lägg ett 
heat till IT-avdelningen.  

Torget- Är en plats i fabriken där pallar placeras innan de förflyttas till fär-
digvarulagret. 

BOOM-lista- En lista i affärssystemet som anger vilka komponenter en 
broms innehåller.  

Flagga-Etikett som sätts fast på en färdigmonterad och packad broms. En 
flagga innehåller information om jobbnummer, artikelnummer och kundupp-
gifter. 

RFID- Radio Frequency Identification är en teknik för att läsa information 
på avstånd med hjälp av en läsare.  
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1. Inledning 
Följande avsnitt beskriver syftet med detta affärssystem samt vad examens-
arbetet avser att undersöka. Det beskriver också vilka avgränsningar som 
har utförts i detta examensarbete.  

1.1. Problemformulering 
Haldex Landskrona har implementerat ett nytt affärssystem: AX 12 R3 (tidi-
gare har företaget haft Axapta 3). Landskrona är första fabriken och Wey-
ersheim den andra fabriken som har implementerat AX 12, resterande fabri-
ker förväntas att implementera affärssystemet senare. Skillnaden mellan det 
nya affärssystemet och det gamla är bland annat att det nya är kompatibelt 
när det gäller att scanna in detaljer och på så sätt kan detaljerna vara spårbara 
under sin förädling och förflyttning i fabriken. Företaget har upplevt att im-
plementeringen av det nya affärssystemet inte är så bra som förväntat. Största 
problemet som företaget upplever är att systemets användarvänlighet inte är 
tillräcklig i kombination med tillgänglig information och fastställda rutiner. 
Medarbetarnas delaktighet måste stärkas när rutiner utvecklas för systemets 
användning. Nya rutiner som utvecklas måste säkerställa kvalitén på data, 
bl.a. i samband med intern hantering av detaljer, så att s.k. saldofel kan mi-
nimeras och helst elimineras. Vidare måste systemets tillförlitlighet ökas, 
primärt genom externa stödfunktioner och rutiner. 

Examensarbetet avser att undersöka vikten av en bra affärssystemsprojekte-
ring samt vilka efterverkningar misstag under projekteringen kan skapa ur 
ett vetenskapligt och praktiskt synsätt. Examensarbetet avser även att under-
söka hur Lean production och dess underliggande idéer är kopplade till an-
vändningen av ett nytt affärssystem. Målet är att ta fram konkreta idéer och 
lösningar som tar sin grund i Lean och som kan föras in i hur användningen 
av affärssystemet kan bli bättre. De konkreta lösningarna kommer till exem-
pel att vara hur systemet kontinuerligt kan förbättras och hur involvering av 
alla medarbetare bör ske på bästa sätt. 

Samtliga frågor avses att undersökas ur ett vetenskapligt och praktiskt per-
spektiv. Examensarbetet kommer att utföras på företagets logistikavdelning 
i Landskrona. Problembild, figur 1 är hypotes för vilka parametrar som kan 
ligga bakom att Haldex inte är i samma nivå som det tidigare affärssystemet.  
Problembilden har formulerats tillsammans med logistikchefen Anders Påls-
son.  
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Forskningsfråga 1: Hur är den vetenskapliga synen på betydelsen av para-
metrarna i figur 1 och hur är det i praktiken? 

- Hur påverkar det verksamheten? 
- Vad kan företaget göra i nuvarande situation efter implemente-

ringen? 
- Vilka parametrar bör Haldex tillsätta resurser för? 

 

Forskningsfråga 2: Hur kan olika Lean-verktyg hjälpa till att identifiera 
problem? 

- Vilka störningar bör företaget prioritera för att lösa? 

 

 

Figur 1. Problembild. 
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1.2. Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att avgränsa sig till att mäta och identifiera stör-
ningar mellan funktionerna montering, logistik, bearbetning, godsmottag-
ning, centralförrådet och skeppning. Syftet med detta examensarbete är inte 
att lösa företagets problem som upptäcks under mätperioden utan endast ge 
vägledning och stöd till personalen för att lösa problemen själva. Denna rap-
port kommer att endast behandla en begränsad del av det vetenskapliga syn-
sättet på hur en implementering av ett affärssystem skall gå till och problem-
lösningsmodeller som har sin grund i Lean. Denna rapport kommer endast 
att behandla vetenskapliga modeller som är relevanta för detta arbete och 
som överensstämmer med företagets värderingar och arbetssätt. 

  



 

4 

  



 

5 

2. Företagsbeskrivning 
Följande avsnitt ger beskrivning om företaget, företagskulturen, produkt och 
fabrikslayout.   

2.1.1. Haldex AB 

Haldex grundades år 1887 under namnet Halda Fickurfabrik. Haldex är ett 
globalt företag med produktionsanläggningar i Brasilien, Kina, Tyskland, 
Ungern, Mexiko, USA, Indien och Sverige. Företaget tillverkar bromssystem 
och luftfjädringsprodukter för tunga fordon.  Bland Haldex större kunder i 
världen finns Daimler, Freightliner, Hendrikson, Krone, Paccar, SAF Hol-
land, Schmitz Cargobull, Volvo, Yutong. [1] 

 

 

Figur 2: Haldex bromshävarmar [2]. 

Haldex har 2200 anställa i 18 länder. Haldex Landskrona har ca 280 an-
ställda. Haldex är listat på Nasdaq Stockholm och har en försäljning på 4,4 
miljarder kronor. 

Haldex är en funktionsbaserad organisation med de globala funktionerna:  

- Inköp och logistik 
- Produktion och kvalitet 
- Forskning och utveckling 
- Ekonomi och Administration 
- Information. [3] 
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Figur 3: Funktionsbaserad organisation [3]. 

2.1.2. Logistikavdelningen 

Logistikavdelningen har hand om planering av inkommande råvaror, plane-
ringen av produktionen och transport av godset till kunden. Logistikavdel-
ning på Haldex består av två produktionsplanerare, tre materialplanerare, två 
skeppningsansvariga, en logistikchef och en logistikutvecklare.  
Produktionsplanerarna är ansvariga för att ta emot order från kunden genom 
EDI-planer, planera produktionen och de är ansvariga fram till dess att god-
set når kunden. Materialplanerarna är ansvariga för att följa upp inkommande 
råvaror från leverantörer och att skicka behovet av material till berörda leve-
rantörer. Logistikchefen är ansvarig för att den dagliga verksamheten sköts 
på rätt sätt, ansvarar för budget och kostnadsuppföljning inom avdelningen 
och är ansvarig för den egna avdelningens utveckling avseende personal, 
processer och kvalitet. Logistikutvecklaren är ansvarig för att analysera, op-
timera, utveckla och förbättra logistikflöden.  

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att driva utvecklingsprojekt och för-
bättra processer inom logistikområdet.  
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Figur 4. Logistikavdelningens organisationsform. 

2.1.3. Haldex Way 

Haldex Way arbetar för att minska slöseri, standardiserade metoder och ar-
bete samt för förbättrade processer. Avdelningen arbetar för att fabriken ska 
vara en säker arbetsplats. Tillverkningen ska ske under säkra förhållanden 
som inte äventyrar personalens hälsa och miljön negativt. Haldex Way består 
av en global chef och en stationerad tjänsteman i Landskrona som har hand 
om anläggningens Lean-arbete. Haldex Ways arbete kan beskrivas med hjälp 
av figur 5.  

 
Figur 5. Haldex Way [4]. 

Haldex Way är ett ramverk för implementering av strategi och resultatdrivna 
förbättringar för alla funktioner och processer hos Haldex.  

Logistikchef
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Haldex värderingar är gemenskap, kunden först, respekt för individen och 
”Passion for Excellence”. I mitten av Haldex huset finns gemensamma pri-
oriteringar: Säkerhet, Kvalitet och Miljö som beaktas i allt Haldex gör.  
Det vita Haldex “H:et” symboliserar hur Haldex är brobyggare genom sin 
företagskultur 5C. Den ljusblå pilen är Haldex strategiska riktning; 

produktledarskap, kundfokus, eftermarknadsexpansion, operativ excellence 
och en brobyggarkultur.  

Den orange bollen symboliserar Haldex arbetssätt för resultats drivna för-
bättringar, RADAR. Den börjar och slutar med det resultat som önskas att 
uppnås och Haldex utvärderar och förbättrar ständigt sina angreppssätt och 
hur effektiv dess implementering är. Den lila kilen som håller bollen på plats 
är Haldex normala arbetssätt som definierats genom roller och ansvarsområ-
den, processer, rutiner, standarder och metoder. Att ha kilen på plats gör det 
uppenbart om avvikelser sker från företagets normala situation.  [5]  

Haldex Way har väletablerade metoder som har sin grund i Lean och Six 
sigma. Figur 6 visar de verktyg och metoder som Haldex Way tillämpar i 
företagets förbättringsarbete.  

 
Figur 6. Haldex Way verktygslåda [6]. 

Haldex Way har också en väletablerad kultur som är Haldex konkurrenskraft. 
Haldex beskriver på sitt intranät: 

”Företagskulturen innehåller allt det som gör vår organisation till vad den 
är, till exempel vår mission, våra visioner för framtiden, våra värderingar, 
våra delade synsätt, hur vi etiskt agerar och hur vi samarbetar.  
Vår företagskultur är Haldex personlighet och den visar, ur ett medarbetar-
perspektiv, hur det är att arbeta hos oss. Nästan allt vi gör kan kopieras - 
vår strategi, våra produkter och vår struktur. 
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 Det enda som andra inte kan kopiera är vår företagskultur, medarbetarna 
och hur vi arbetar tillsammans!  I själva verket är det vår starka företags-
kultur som gör oss mer konkurrenskraftiga och därmed fortsatt framgångs-
rika.” 

Lena Nordin, SVP Human Resources beskriver att Haldex företagskultur är 
att vara brobyggare.  

”Haldex börjar med bokstaven H som ser ut som en bro vilket ger ett mer 
personligt sätt att visualisera vår brobyggarkultur här på Haldex.” [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Bokstaven H brobyggare [7]. 

Hos Haldex har fem specifika förhållningssätt valts ut som är viktiga för fö-
retaget och dess fortsatta framgång. Dessa förhållningssätt reflekteras i 
Haldex företagskultur och vägleder i hur företaget ska arbeta tillsammans 
både internt och externt.  

De fem förhållningssätten kallas för 5C och är: ” 

 

 
 

 Connect [Koppla samman]  
Förstå helheten 
Connect, handlar om att förstå helheten, dvs. att alla medarbetare ska 
förstå vår strategi, vår industri, våra konkurrenter och våra produk-
ter. Det handlar också om att arbeta tillsammans över funktioner och 
regioner samt att förstå hur var och en av oss som arbetar på Haldex 
bidrar till företagets resultat genom våra individuella mål.  
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 Communicate [Kommunicera] 
Dela med dig och engagera dig 
Communicate, handlar om hur vi kommunicerar internt och externt. 
Att vi har en öppen och transparent kommunikation, att vi lyssnar på 
andra, delar med oss av viktig information och kunskap för att alla 
ska känna sig involverade. Aktiv kommunikation är nyckeln till 
framgång. 
 

 
 Collaborate [Samarbeta] 

Knyt kontakter och skapa insikt 
Collaborate, handlar om att säkerställa att vi internt har ett bra sam-
arbete mellan olika team, funktioner och regioner. Att vi genom att 
skapa nätverk och arbeta tillsammans med människor från olika nat-
ionaliteter och kulturer med olika erfarenheter bli ett ännu starkare 
team. 
 

 
 

 Coach 
Stöd och förbättra 
Coach, handlar om att bygga en kultur där vi kan ge varandra feed-
back och coacha varandra på ett konstruktivt sätt för att tillsammans 
leverera ett bättre resultat. 
 

 
 Create [Skapa] 

Utmana traditionerna 
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Create, handlar om att utmana det traditionella, våga tänka an-
norlunda och alltid vara kreativa i det vi gör. Smått som stort. Det 
handlar om att vara öppen för nya idéer och fokusera på ständiga 
förbättringar som en del av det dagliga arbetet. ” [7] 

2.2. Produktbeskrivning 
Haldex Landskrona tillverkar sina bromssystem i två produktstorlekar, 19-
tumsbromsar och 20-tumsbromsar. Både storlekarna innehåller samma kom-
ponenter men i olika storlekar. Främsta komponenterna i en broms är caliper, 
hållare och belägg. Figur 8 visar hur en färdigmonterad broms ser ut. Figur 
9 visar en färdigbearbetad och lackerad caliper. Figur 10 visar en färdigbe-
arbetad hållare och figur 11 visar bromsens belägg, som köps färdiga av le-
verantören.  Figur 12 visar övriga komponenter i bromsen. 

 

Figur 8. Färdigmonterad broms [8]. 

 

Figur 9. Färdigbearbetad och lackerad caliper [8]. 
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Figur 10. hållare [8]. 

 

 

Figur 11. belägg [8]. 

 

  

      

     

Figur 12. Övriga komponenter [8]. 
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2.3. Fabrikslayout 

 

Figur 13. Fabrikslayout Haldex Landskrona [9]. 

Figur 13 visar hur material förflyttas mellan olika avdelningar i fabriken. 
Examensarbetet är begränsad till endast fem avdelningar. Dessa avdelningar 
har markerats ut på figur 13. Figur 13 visar hur material förflyttas under sin 
förädling i fabriken. Inkommande råmaterial tas emot vid avdelningen 
godsmottagning som skannar in material in till fabriken och lägger in dem i 
affärssystemets saldo. Sedan lagerförs de av centralförrådet som består av 
samma personal som godsmottagning. Centralförrådet har till uppgift att 
förse avdelningen bearbetning med råmaterial som placeras i avdelningens 
rullbanor. Avdelningen bearbetning plockar råmaterial och förädlar det till 
caliper och hållare, (se figur 9 och 10). Därefter förflyttar centralförrådet fär-
digbearbetade hållare till avdelningen montering och färdigbearbetade cali-
pers skickas till ett externt lackeringsföretag som lackerar dem och skickar 
tillbaka det till Haldex efter några dagar. När de färdiglackerade caliperna 
kommer tillbaka till Haldex tar avdelningen godsmottagning emot de färdig-
lackerade caliperna och centralförrådet förflyttar dem till avdelningen mon-
tering. Ett undantag finns för 19-tumscalipers som används för 19-tums-
bromsar. Dessa köps in färdigbearbetade och lackerade av en leverantör. När 
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19-tumscalipers inkommer till avdelningen godsmottagning förflyttas de di-
rekt till avdelningen montering av centralförrådet. Avdelningen montering 
monterar dessa komponenter i sina tre monteringslinor som har olika kapa-
citet och är anpassade till olika produkter. Färdigmonterade produkter för-
flyttas sedan till FVL av centralförrådet. Färdigvarulagret tillhör avdelningen 
skeppning som är ansvarig för allt utgående gods från företaget. Avdelningen 
skeppning är ansvarig för bokning av transportör, tulldeklaration för gods 
som ska skickas utanför EU och skapande av loads för utgående gods. Av-
delningen skeppning är även ansvarig för att gods som lämnar företaget skan-
nas ut från företagets affärssystem. 
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3. Metod 
Det här avsnittet behandlar examensarbetets metodik. Studien har utförts i 
två delar. Första avsnittet består av en vetenskaplig undersökning av existe-
rande litteratur och andra avsnittet består av genomförande av fallstudie på 
företaget.  

3.1. Genomförande av litteraturstudie 
I litteraturundersökningen undersöks det hur en lyckad ERP-implementation 
skall gå till, vilka fällor företag brukar hamna i och konsekvenserna av en 
misslyckad ERP-implementation. Det utförs även en litteraturundersökning 
på användbara Lean-verktyg och filosofier för att ta itu med företagets pro-
blem.   

3.1.1. Urval 

Urvalet av lämplig litteratur utfördes genom att översiktligt gå igenom en 
stor mängd artiklar. Artiklar som var relevanta till Lean och affärssystem 
undersöktes noggrant. Det utfördes sedan en noggrannare litteraturgransk-
ning för att säkerställa att informationen var relevant till examensarbetet. För 
att säkerställa att litteraturen höll hög tyngd granskades endast artiklar som 
var ”Peer reviewed”. Litteraturstudie utfördes även genom att undersöka 
lämpliga böcker inom området Lean.  

För att spara tid i litteratururvalet utfördes det även granskning av gamla ex-
amensarbeten inom ämnet Lean och affärssystem. Referenser till gamla ex-
amensarbeten som hade intressanta punkter relevanta till mitt examensarbete 
studerades. Genom detta tillvägagångssätt kunde relevanta artiklar och 
böcker upptäckas väldigt snabbt. 

Främsta sökverktygen för att hitta lämpliga artiklar var LUBsearch och 
Google Scholar, som är tillförlitliga databaser. 

Nyckelord som har använts är: 

- ERP. 
- ERP user. 
- Critical sucess factor ERP. 
- AX. 
- Microsoft Dynamics.  
- What happens after ERP-implementation.  

Andra tillvägagångssätt för att hitta lämpliga artiklar relevant till examens-
arbetet var att titta i Lunds universitets publikationer, filtrerat på institutioner 
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som var relevanta till ämnet. Publikationer från institutionen teknisk logistik 
och industriell produktion undersöktes extra noggrant. Docenten Dag 
Näslunds artikel [16] om ERP-system under namnet: ”The Importance of 
Culture and Change Management in Planning for an ERP-implementation” 
upptäcktes och har använts som bas för litteraturstudien för implemente-
ringen av ett nytt affärssystem.  

Böcker och annat relevant material har också rekommenderats och lånats ut 
till mig av personalen på Haldex Way.  

3.1.2. Källkritik 

Artiklar och böcker som har nyttjats för detta arbete är Peer reviewed. Peer 
reviewed innebär att artiklarna har granskats av andra forskare som är sak-
kunniga inom området. Men även inom vetenskaplig litteratur kan det finnas 
underliggande motiv som påverkar dess innehåll. Av denna anledning har en 
del källor på Peer reviewed artiklar undersökts för att säkerställa att innehål-
let är objektiv. Denna metodik har främst utförts vid undersökning av artiklar 
relaterad till affärssystem. Peer reviewed artiklar som har undersökts för om-
rådet Lean har inte granskat genom denna metodik eftersom det redan funnits 
förkunskap från kurser från universitetet och vinklat innehåll har lättare 
kunna identifierats.  

3.2. Genomförande av fallstudie  
Fallstudien bestod av den mest omfattande och tidskrävande delen i exa-
mensarbetet. Fallstudien på Haldex utfördes i åtta olika steg: 

 Förberedande del. 
 Samarbete logistik och Haldex Way. 
 Intervju. 
 Verkliga Case. 
 Mätning. 
 Fabriksledningsmöte.  
 Kategorisering. 
 Instruktioner. 
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4. Teori 
Följande avsnitt behandlar examensarbetets teoretiska ramverk. Affärssy-
stem är ett ämne som har forskats på under en längre tid men det saknas 
fortfarande kunskap bland företag om hur en lyckad implementering skall gå 
till. Den vetenskapliga teorin om affärssystem bygger mestadels på forskning 
på hur en lyckad affärssystems-implementering skall gå till. Forskning på 
hur företag bör agera efter en misslyckad affärssystemsimplementering är 
liten till antalet. Därför kommer även teoretiskt ramverk från Lean filosofi 
att studeras för att kunna ge rekommendationer utifrån Lean filosofi som kan 
föras in i hur användningen av affärssystemet kan bli bättre och störningar 
relaterade till affärssystem identifieras.  

4.1. ERP 
Ett ERP-system eller affärssystem är ett system med flera moduler som hjäl-
per företag att hantera information, ekonomistyrning och administration.  

Ett affärssystem har stöd för: 

Finansiell: 

- Kundfordringar och betalningsfordringar. 
- Prognos. 
- Kostnadselement och redovisning. 
- Lönsamhetsanalys. 

HR: 

- Tidräkning för personalresurser. 
- Löner. 
- Personalplanering. 
- Resekostnader. 

Logistik: 

- Lagerhantering. 
- Materialbehovsplanering. 
- Materialhantering. 
- Produktionsplanering. 
- Projektplanering. 
- Inköp. 
- Kvalitetshantering. 
- Dispatch. 
- Leverantörsutvärdering. 
- Prognos. 



 

18 

- Försäljning & marknadsföring. 
- Orderhantering. 
- Prissättning. 
- Försäljningshantering. 
- Försäljningsplanering. [10] 

 

Figur 14 visar uppbyggnaden av ett ERP-system. ERP-system består av en 
central databas som är hjärtat i affärssystemet. Databasens uppgift är att han-
tera information och kategorisera det på ett översiktligt sätt. [10]     

 

Figur 14. Strukturen av ett ERP-system [10]. 

Syftet med ett affärssystem är att stödja ett företags verksamhet och minska 
manuellt arbete. Ett framgångsrikt integrerat ERP-system kan ge upphov till 
operativ effektivitet genom att stödja företagets affärsprocesser samt skapa 
konkurrensfördelar. [11]  

Det finns väsentliga bevis för att ERP-system kan leverera stora förbättringar 
men samtidigt finns det risker associerat med implementering av det [12]. 

Yang et al [11] skriver i sin artikel att 40 % av alla ERP-implementeringar 
misslyckas. En ERP-implementering anses vara misslyckad om det inte kan 
ge fördelar till verksamheten. Yang et al [11] beskriver att ett företag behöver 
hantera sitt ERP-system som ett löpande projekt som inbegriper krav, för-
ändringshantering och support av användare samt underhåll och uppgrade-
ringar. [11] 
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Mätning och utvärdering av affärssystemets kapacitet är en viktig faktor för 
att säkerställa att implementeringen av affärssystemet har varit lyckad. [12]  

Häkkinen [12] beskriver i sin artikel att det belyses i flera studier att ett af-
färssystem genomgår en ”shakedown phase” direkt efter implementeringen 
och därefter återgår det till ”later post-implementation phase” när systemet 
har använts under en tid och blivit stabilare.  

Häkkinen [12] påpekar att det är viktigt att redan under ”shakedown phase” 
få återkoppling av användarna. Genom att få återkoppling under ”shakedown 
phase” kan:  

- Förbättringar ske och upptäckas under skeendet  
- Problem förhindras att trappas upp 
- Användarnas acceptans och insikt öka  

Häkkinen [12] har studerat shakedown-fasen två månader efter implemente-
ringen och later post-implementation-fasen två år efter implementeringen på 
ett OEM företag. Häkkinen påpekar att för att kunna mäta och utvärdera af-
färssystemet vid shakedown-fasen bör det definieras vad som är ett lyckat 
affärssystem. Det bör definieras parametrar som är mätbara exempelvis: in-
formationskvalitet, systemkvalitet och användartillfredsställelse.  

4.1.1. Microsoft Dynamics AX 12 

Microsoft Dynamics AX 2012 är ett affärssystem skapat av företaget Micro-
soft. AX 12 lanserades år 2012 och ersatte föregående system AX 9 [13]. 
Olika versioner av Microsoft Dynamics visas i nedanstående tabell.  

Tabell 1. Olika versioner av AX/Microsoft Dynamics [14]. 

Version Datum 

AX 1.0 Mars 1998 

AX 1.5 November 1998 

AX 2.0 Juli 1999 

AX 2.1 Januari 2000 

AX 2.5 December 2000 

AX 2.5 Market Pack Oktober 2001 

Axapta 3 Oktober 2002 

Microsoft Dynamics AX 4.0 Mars 2006 

Microsoft Dynamics AX 2009 (version 5) Juni 2008 

Microsoft Dynamics AX 2012 September 2011 
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Microsoft Dynamics AX 2012 Feature pack Februari 2012 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 December 2012 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Maj 2015  

Microsoft Dynamics 365 Mars 2016 

   

Microsoft Dynamics AX 12 R3 erbjuder: 

 Lagerhantering. 
 Transporthantering. 
 Budgetplanering. 
 Prognos på efterfrågan. 
 Hantering av produktförändringar.  
 Spårningsförbättringar för service och garantiärenden. 
 Hantering för leverantörsrabatt. 
 Modern Point of Sale* (POS). 
 E-handel och social media integration. 
 HR-funktioner. 
 Material och produktionsplanering. [13] 

Figur 15 visar grundmenyn som är affärssystemets första sida.  
Genom grundmenyn kan olika moduler öppnas. Figur 16 visar ett företags 
leverantörer. Denna information ligger under affärsområdet account payable 
som kan studeras under det gulmarkerade området i figur 16.  
Det rödmarkerade området i figur 16 visar affärssystemets manövrerings-
meny.    

 

Figur 15. Microsoft Dynamics 2012 grundmeny [15]. 



 

21 

 

Figur 16. Microsoft Dynamics 2012 Åtgärdspanel [15]. 

4.1.2. Implementation av ett nytt affärssystem 

Implementationen av ett nytt affärssystem påverkar en organisation på flera 
olika sätt. Organisationen förändras och personalens dagliga arbete påverkas 
av bytet. Ett byte av ett affärssystem har stor påverkan på organisationens 
personal, kunder och leverantörer. När ett nytt affärssystem implementeras 
kan varje arbetsuppgift inom organisationen förändras eftersom informat-
ionsflödet förändras i samband med bytet. [16] 

Näslund [16] belyser i sin artikel att ERP-implementeringar skiljer sig från 
andra stora systemutvecklingsprojekt på grund av dess omfattning och stora 
förändringar i arbetsuppgifter, teknik och struktur. Näslund påpekar att trots 
de tekniska förändringarna visar forskning på att det är organisationens kul-
tur och förändringsbenägenhet som är avgörande för om implementeringen 
av ett nytt affärssystem blir lyckad eller inte.  

En studie som genomfördes av Deloitte & Touche på 62 av ”Fortune 500 
companies” visar att endast 12 % av affärssystemsproblemen var orsakade 
på grund av IT-problem och 62 % på grund av användarproblem. En del kri-
tiker anser att hälften av ERP-implementeringar misslyckas på grund av att 
ledningen underskattar omfattningen av hur implementering av affärssyste-
met förändrar organisationen [37]. 

Näslund [16] påpekar att vid ERP-projekt läggs det primärt fokus på de tek-
niska och finansiella frågorna medan de icke tekniska frågorna, exempelvis 
företagskultur och processförändringar glöms bort.  
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Enligt Esteves & Pastor [38] innefattar en ERP-implementation sex faser: 
adoption, acquisition, implementation, use and maintenance, evolution and 
retirement phase. 

Weston [39] definierar stegen i en ERP-implementation som: 

- Koncept och initiering. 
- Utveckling. 
- Genomförande. 
- Stängning och drift samt underhållsfas. 

Näslund belyser att implementationsfasen är den mest avgörande fasen men 
påpekar att man måste utföra noggranna förberedelser före implemente-
ringen. Förberedelsen bör bland annat innehålla en psykosocial undersök-
ning som bedömer hur den rådande kulturen är hos organisationen och hur 
förändringsbenägenheten är hos personalen. [16] 

Den planerade fasen kan delas in i fyra delar enligt tabell 2 [16]. 

Tabell 2. Modifierad version av Change management components for an 
ERP project. [16]. 

ERP and Change  
management 

Problem 

Organisatoriska hinder Top management Issues: 

 Brist på vision och gemensamma vis-
ioner i projektet 

 Tillhandhåller inte tillräckligt med re-
surser 

 Brist på engagemang för att skapa för-
utsättningarna till förändringar 

Project Management Issues: 

 Brist på tvärfunktionell samordning och 
processorientering 

 Brist på rätt personer i teamet 
 Förlust av nyckelpersoner under projekt 
 Tunnelseende och viljan att erhålla 

omedelbara resultat 

Övervinna individuellt mot-
stånd och rädsla 

 Hantera förväntningar genom att införa 
en formell kulturförändringsprocess 

 Användning av marknadsföringsstrate-
gier 

 Engagera användare tidigt 
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Utbildning  Vad ska utbildas 
 Vem ska utbildas 
 Hur ska utbildning ske 
 När ska utbildningen ske 

Kommunikation och kun-
skapsöverföring: 

 Formell kommunikationsplan 
 Metoder för kunskapsöverföring 
 Hantering av konsulter 

 

Organisatoriska hinder: 

 
Top management Issues: 

För att lyckas med en ERP-implementation krävs det att ledningen visar sitt 
fulla stöd och engagemang för projektet. [16]  

Ledningens brist av stöd består av: 

 Brist på vision och gemensam vision i projektet 
Det måste finnas ett godtagbart skäl till varför affärssystemet skall bytas 
ut och hur det uppfyller organisationens behov. Ett stöd kan inte erhållas 
från organisationen utan ett giltigt skäl till bytet. Enligt Näslund [16] 
räcker det inte att bara ha en klar vision för projektet utan det är av största 
vikt att organisationen delar samma vision och förstår vart företaget är på 
väg.  

 
 Tillhandhåller inte tillräckligt med resurser 

Ett ERP-projekt kräver ledningens fulla stöd och det är väsentligt att led-
ningen ger projektet topprioritering. Genom att ledningen tillhandahåller 
tillräckligt med resurser för projektet i form av tid, pengar och personal 
blir resultatet positivt. [16] 
 

 Brist på engagemang för att skapa förutsättningarna till föränd-
ringar 
ERP-implementeringar skapar organisatoriska förändringar och Stewart 
et al [40] belyser att sådana förändringar kräver ett effektivt och öppet 
ledarskap. Rätt ledarskap skapar förutsättningar för att ERP-implemen-
tation en blir lyckad.  
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Project Management Issues: 

ERP-implementation är ett komplext projekt som kräver stöd från alla sek-
torer inom organisationen. Projektledningens uppgift är att tillsätta en styr-
grupp och en projektmästare för att skapa riktlinjer. Styrgruppen har till upp-
gift att se till så att både interna och externa intressenter håller sig intresse-
rade av projektet. Styrgruppen bör ledas av en projektmästare som även ska 
se till så att gruppen marknadsför projektet. En projektledare har inte samma 
roll som en projektmästare. En projektmästare bör vara en person som äger 
resurser och har ansvaret för dem, en person med auktoritet som kan se till 
så att saker och ting sker.  En projektledare har till uppgift att planera, leda 
och kontrollera projektet. [16] 

På grund av komplexitet i ERP-projekt kan följande uppstå: 

 Brist på tvärfunktionell samordning och processorientering 
Det är av stort värde med en samordning mellan olika funktionella grup-
per för att få en större acceptans och stöd i organisationen. Risken med 
ett funktionsbaserat arbetssätt är att en process på en avdelning kan bli 
mycket bättre medan det orsakar en försämring i resterande avdelningar. 
Genom ett tvärfunktionellt arbetssätt kan en större förståelse erhållas över 
organisationens processer och större kunskap om hur olika komponenter 
är kopplade till en process. Därigenom fås bättre lösningar som gynnar 
hela organisationen. [16] 
 

 Brist på rätt personer i teamet 
Ett ERP-projekt fordrar att interna kompetenta personer är med och ut-
formar projektet. Projektets komplexitet kan inte överlämnas till vem som 
helst och det är av stor betydelse att projektet består av tvärfunktionella 
personer som har en bred kompetens. Robey et al [41] påpekar att invol-
vera alla avdelningar är en självklarhet men i verkligheten är det inte så 
lätt på grund av personliga och politiska skäl samt resurser och schema-
begränsningar.   

 

 Förlust av nyckelpersoner under projekt 

Förlust av nyckelpersoner under projektets gång kan ge upphov till stora 
problem. Eftersom de är en viktig framgångsfaktor i projektet är det vik-
tigt att försöka behålla nyckelpersoner. Företag bör se till att behålla kvar 
nyckelpersoner genom exempelvis: bonusar, aktieoptioner och karriärut-
veckling. Väljer personerna att inte stanna bör företaget anställa en person 
med liknande kunskaper eller hyra in en konsult. [16] Enligt Skok and 
Legge [42] är kontinuitet ett annat stort problem med ERP-projekt. Oftast 
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fäster inte företag stor vikt vid att behålla anställda som har rätt kompe-
tens, efter ERP-implementationen. Koch [43] framhäver att många före-
tag ser ERP-projekt som vilka andra som helst mjukvaruprojekt, där per-
soner involverade i projektet får återgå till sina vanliga arbetsuppgifter 
efter implementeringen. Koch [43] betonar att anställda som är involve-
rade i ett ERP-projekt är värdefulla och att de får fortsätta med projektet, 
även efter implementeringen, är av största vikt eftersom de fungerar som 
pågående support för organisationen. 

 
 Tunnelseende och viljan att erhålla omedelbara resultat 

Näslund belyser i sin artikel att företag förväntar sig ett mervärde direkt 
efter införande av ett ERP-system. Företag bör använda det nya affärssy-
stemet i några månader upp till ett år innan mervärde kan förväntas.  
Näslund förklarar vidare att de flesta företag drabbas av nedgång i kapa-
citet efter verkställande. Det tar tid att anpassa en ny process och system 
till organisationen. Att upprätta realistiska förväntningar kan hjälpa orga-
nisationen att förstå projektets komplexitet och minska den individuella 
resistansen och rädslan. Projektets omfattning bör inte begränsas till end-
ast systemets mjukvara utan bör även undersöka varje affärsområde eller 
funktionell grupp med vilken ERP-programvaran kommer att kommuni-
cera. Det finns en benägenhet att utveckla ett visst tunnelseende vid ut-
veckling av ett affärssystem på grund av att slutanvändarna först blivit 
involverade vid implementeringen av ERP-systemet och viktig kunskap 
har glömts bort att tas med i processen. Även när rätt personer är med i 
projektgruppen bör man ha i åtanke att viss del av personalen kommer att 
ha motstånd mot förändringar. [16]  

 

Övervinna individuellt motstånd och rädsla: 
Organisatoriska förändringar och processförändringar som genomförs vid en 
ERP-implementation skapar olika makt och resursallokeringar. Affär-
systemsimplementeringar skapar vanligtvis två olika grupperingar inom or-
ganisationen, för och emot. Användarmotstånd består av rädsla för vad för-
ändringar kommer att medföra. Förändringar kan bestå av att en person får 
ändra sina rutiner och vanor. Det kan skapa en känsla av sårbarhet. Föränd-
ringar på en arbetsplats skapar även rädsla för att förlora jobbet, rädsla för 
nedskärning av personal och framtidsoro. Personalen kan uppleva rädsla för 
att ny teknik kan ersätta deras jobb eller att de inte kommer att kunna anpassa 
sig till den nya tekniken. Rädsla kan skapa motstånd mot att lära sig ny teknik 
och att ta ansvar för nya arbetsområden. Oro för förändringar genomgår olika 
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faser innan den minskar eller försvinner. Första fasen är chock och överrask-
ning följt av förnekelse och vägran. Näslund påpekar att det är viktigt att ha 
i åtanke att olika personer anpassar sig till förändringar olika snabbt. Nega-
tiva känslor som kvarstår efter implementeringen kan orsaka att personalen 
motverkar förändringsprocessen. Nyckeln till förändringsprocesser är att för-
stå vilka fördelar den nya processen kommer att medföra för både organisat-
ionen och för den enskilda personen. För att kunna hantera förändringspro-
cesser krävs det att organisationer hjälper personalen genom de olika käns-
lofaserna under förändringsarbetet. Involvering av personalen i förändrings-
arbetet är det främsta verktyget som bör användas för att minska personalens 
motstånd. Andra verktyg för att öka personalens intresse och mottaglighet är 
att engagera användare tidigt i projektet och att använda sig av marknadsfö-
ringsstrategier för att lyfta upp fördelarna med att ett nytt affärssystem skall 
implementeras. [16] 

 

 Hantera förväntningar genom att införa en formell kulturföränd-
ringsprocess 

Det är av stor betydelse, vid implementering av ERP, att kommunikat-
ionen kring projektet är tydlig för att kunna minska rädslan hos persona-
len. [16] 
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 Användning av marknadsföringsstrategier 

Användning av marknadsstrategier är en metod för att övervinna perso-
nalens rädsla och motstånd mot de förändringar som affärssystemsbytet 
kommer att medföra. Personer som jobbar som marknadsförare betonar 
fördelarna med en produkt och ökar medvetenheten hos sina kunder. Vid 
affärssystemsbyte bör även denna metod användas för att personalen ska 
förstå fördelarna med det nya affärssystemet. Säljarna bör i det här fallet 
vara de som ska implementera affärssystemet, företagets anställda bör be-
traktas som kunder och affärssystemet bör betraktas som produkten som 
ska säljas. Genom det här tillvägagångssättet kan användarnas motstånd 
mot det nya affärssystemet förändras. Organisationens företrädare bör 
kunna påverka personalens motstånd och rädsla genom att upplysa om 
fördelarna med det nya affärssystemet. Näslund säger att det är även vik-
tigt att implementera affärssystemet vid rätt tidpunkt när alla delar är på 
plats. Riskerna med att implementera ett affärssystem vid fel tidpunkt är 
att tillförlitligheten för systemet minskar bland användarna. Lansering av 
en ny produkt vid fel tillfälle på en marknad ger samma resultat som im-
plementering av affärssystem vid fel tillfälle. [16] 

 

 Engagera användare tidigt 

Att engagera personalen redan under planeringsprocessen ökar insikten i 
vad som förväntas efter implementationen av affärssystemet. Det minskar 
även personalens rädsla och oro inför implementeringen, vilket i sin tur 
medför till att motståndet mot det nya affärssystemet minskar. [16] 

 

Utbildning: 
Utbildning är en av de mest citerade framgångsfaktorerna i ERP-projekt. 
Brist på utbildning och träning kan orsaka betydande problem för företag. 
De Gartner Group anser att organisationer som spenderar mindre än 13 % av 
sin implementeringsbudget på utbildning riskerar tre gånger mer än andra 
företag att drabbas av problem vid implementering [44]. 

Robey et al [41] påpekar att framgångsrika företag lägger 20 % eller mer av 
sin implementationsbudget på utbildning. Koch [43] belyser att utbildning är 
den mest underskattade delen vid implementering av ett affärssystem.  
Koch [43] rekommenderar företag att dubblera eller till och med tripplera det 
ursprungliga beloppet som är budgeterad för utbildningen. Koch [43] påpe-
kar även att det är den bästa investeringen som företaget kan göra i ERP-
projekt.  
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Utbildning är nödvändigt för att: 

- Förbereda organisationen inför det nya systemet och de nya proces-
serna  

- Minska rädsla och oro hos personalen  
- Öka kompetens och kunskap hos personalen.  
- Genom att utbilda personalen minskar deras oro och rädsla för att 

förlora jobbet. [16] 

Ett affärssystemsprojekt är större och komplexare än andra projekt och det 
krävs att det planeras noggrant för hur utbildning bör skötas.  
Följande aspekter bör bestämmas vid planering av utbildning: 

- Vad ska utbildas? 
- Vem ska utbildas? 
- Hur ska utbildningen ske? 
- När ska utbildningen ske? 

 
 Vad ska utbildas? 

Organisationen måste ansvara för utbildning. Förståelsen för hur affärs-
systemet fungerar och hur affärssystemet passar in i företaget är av största 
vikt. Wheatley [45] påpekar att personalen utöver att förstå hur deras jobb 
ska utföras bör även erhålla en förståelse för hur deras jobb är integrerat 
med andra avdelningar. Näslund [16] belyser att de flesta ERP-utbild-
ningar är väldigt tekniska. Under dessa utbildningar lär sig personalen hur 
de ska göra sitt jobb men man missar hur processerna är uppbyggda och 
därför erhålls det ingen förståelse av systemet. Det utbildas inte heller i 
hur det nya systemet skiljer sig från det gamla systemet. [16]  
Robey et al [41] belyser i sin studie att gamla kunskaper och erfarenheter 
utgör ett hinder för att ny kunskap förvärvas. Det är viktigt att organisat-
ionen utbildar personalen om motivet till att det nya affärssystemet ska 
implementeras, hur det nya affärssystemet skiljer sig från det gamla och 
hur det fungerar. 

 

 Vem ska utbildas? 

Utbildningen bör skräddarsys för varje organisation och måste involvera 
människor som förstår företagets processer. Utbildningen bör först inne-
fatta personer inom organisationens ledning och projektmästare.  De får 
då en större förståelse och inblick i affärssystemets möjligheter.  
Projektteamet bör få en mera detaljerad utbildning. De bör få utbildning 
i affärssystemets logik, funktioner samt handledning i hur utbildningen 
till slutanvändarna ska ske. Chefer på alla nivåer bör också utbildas för 
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att kunna förstå hur affärssystemet påverkar deras beslut i olika processer. 
Slutanvändarna behöver både teoretisk- och praktisk utbildning. Avsak-
nad av sammanhållen utbildning hos slutanvändare kan resultera i brist 
på kunskap om hur det nya systemet fungerar. [16] 

 

 Hur ska utbildning ske? 

Utbildning bör ske i klassrum, webbaserade lektioner eller andra former 
av distansutbildning. Utbildning bör helst hanteras internt i organisat-
ionen för att kunna koppla ihop den med relevanta exempel.  
Svårigheten med affärssystemsutbildning är att kunna få med alla perso-
ner som behöver utbildning att delta vid dessa tillfällen. Oftast får perso-
nalen lära sig det nya systemet samtidigt som de ska utföra sina vanliga 
arbetsuppgifter. På grund av tidsbrist kan personalen prioritera bort dessa 
utbildningstillfällen. Ett annat tillvägagångssätt för att utbilda personalen 
är att utse några personer i organisationen till super users. Super users 
utbildas tidigare än slutanvändare i affärssystemet och de erhåller en bre-
dare utbildning. Deras uppgift blir sedan att utbilda slutanvändare. För-
delen med interna super users som utbildar är att slutanvändare erhåller 
en bredare förståelse för hur deras arbete i affärssystemet berör andra av-
delningar. Användningen av super users minskar även höga konsultkost-
nader. [16] 

 

 När ska utbildningen ske? 
Utbildning skall helst vara planerad från dag ett av affärssystemspro-
jektet. Ledarskapet i organisationen behöver få utbildning tidigt. Däremot 
kan slutanvändarna utbildas några veckor innan implementationen.  
Många organisationer påbörjar att utbilda slutanvändarna månader innan 
företaget ska gå live. När implementationen sker så har slutanvändarna 
glömt vad som lärts ut. Repetitionskurser kan minska det här problemet. 
[16] 

 

Kommunikation och kunskapsöverföring: 
En bra utbildning fås av en effektiv kommunikation. Kommunikation är både 
överföring av information och kunskapsförmedling. Effektiv kommunikat-
ion är en viktig faktor för att implementationen av affärssystemet skall bli 
lyckad. Bob Jensen, projektledare inom ERP-system, påpekar att företag 
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trots bästa affärssystem konsulter, metodik, affärsprocesser och implemen-
tationsteam ändå kan misslyckas, på grund av dålig kommunikation mellan 
slutanvändare och utbildningsteam [16].  

Kommunikation är en viktig faktor vid förändringsarbete.  
Kommunikation kan delas in i tre delar: 

- Formell kommunikationsplan. 
- Metoder för kunskapsöverföring 
- Hantering av konsulter 

 
 Formell kommunikationsplan 

Med hjälp av en formell kommunikationsplan kan information om nya 
processer och det nya affärssystemet komma ut tidigare i organisationen. 
Det är av största vikt att ledningen kommunicerar om affärssystemspro-
jektet. Genom att ge information till alla nivåer inom organisationen om 
affärssystemsbytet minskas motståndet hos slutanvändare. Användarnas 
och organisationens behov kan också identifieras genom tydlig kommu-
nikation. Kommunikationen bör ske genom olika kommunikationska-
naler, t.ex. genom intranät, email, veckovisa nyhetsbrev, intervjuer, sta-
tusrapporter och fokusgrupper. [16]  

Heathfield [46] belyser följande förslag angående kommunikation: 

- Organisationer kan inte kommunicera för mycket. 
- Organisationer måste ha mätbara mål som mäter och kommunicerar 

framsteg. 
- Det är nödvändigt att kommunicera tydligt och frekvent. Man bör 

framförallt kommunicera om mätningar, resultat och konsekvenser. 
- Möten ska hållas minst en gång i veckan, där personal som kommer 

att påverkas av eller driver processen ska delta. 
 

 Metoder för kunskapsöverföring 

För betydelserik kommunikation och kunskapsöverföring krävs det att 
projektteamet tar ansvar för tekniska frågor. När det gäller befintliga or-
ganisationsminnet så som gamla system, gamla processer och gamla ar-
betssätt måste projektteamet hjälpa organisationen att övervinna dessa 
hinder genom att vara super users och marknadsföra och förklara de nya 
affärsprocesserna. Personalomsättningen i projektgrupper är ett hinder 
vid kunskapsöverföring. Ett annat problem är att mindre gruppstorlekar 
har problem med att sprida kunskap till resten av organisationen. Även 
svårigheter med att överföra kunskap på ett begripligt sätt är särskilt fram-
trädande när externa konsulter är involverade. [16] 
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 Hantering av konsulter 

Konsulter inom ERP-projekt kan användas för flera olika ändamål. Deras 
roll kan skilja sig avsevärt från projekt till projekt. Näslund belyser att i 
vissa projekt kan konsulter vara den drivande kraften medan i andra pro-
jekt inneha en mer stödjande roll. I mindre framgångsrika fall har organi-
sationen blivit för beroende av konsulter eller så nyttjades inte konsulter 
tillräckligt. Samma studie visade att i framgångsrika projekt har organi-
sationen kunnat hantera kunskapsöverföringen från konsulter till organi-
sationen. I Näslunds [16] artikel nämns det att det får finns svårigheter 
gällande kunskapsöverföring från konsulter till organisationen som är för-
knippade med svårtolkat språkbruk. Näslund påpekar fortsatt att konsul-
ter oftast är välutbildade och använder ett mer tekniskt språk än vad ex-
empelvis fabriksarbetare använder och då kan det uppstå kommunikat-
ionsproblem och missförstånd. Näslund ger förslaget att konsulter bör 
lära sig att använda ”samma språk” som vanliga användare för att undvika 
missförstånd. Näslund ger också förslaget att ett annat sätt för att undvika 
missförstånd vid kontakt är att användarna får ta kontakt med konsulterna 
via en insatt super user. [16] 

4.2. Lean 
Toyota Production System eller Lean är biltillverkaren Toyotas unika pro-
duktionssätt som anses vara världens bästa tillvägagångssätt för produktion. 
1950 fick fabrikschefen Taiichi Ohno i uppdrag av sin överordnade att för-
bättra Toyotas tillverkningsprocess så att den skulle bli lika effektiv som 
Fords.  

Taiichi Ohno tillbringade mycket tid på verkstadsgolvet för att kartlägga de 
aktiviteter som ökade värdet på produkterna och identifiera icke värdeskap-
ande aktiviteter. Det ledde till en samling av principer som sammanfattas 
under produktionsfilosofin Lean. [17] 

Författarna Arlbjørn och Freytag förklarar konceptet Lean genom att dela in 
det i tre delar enligt figur 17. Översta nivån är den filosofiska nivån som har 
till syfte att reducera slöseri och öka kundvärde. Den mellersta nivån inne-
håller fem principer som har sin grund i Toyota production system.  

Den nedersta nivån kallas för verktygsnivån och innehåller verktyg och me-
toder som är hämtade ifrån Total Quality Management och Just-In-Time. 
[18] 
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Figur 17. Tre nivåer av Lean [19]. 

 

Lean kan delas in i mjuka respektive hårda verktyg. De hårda består av tek-
niska och analytiska hjälpmedel som används för att förbättra produktions-
systemet medan de mjuka syftar till anställda, ledare och relationer. [19]  

Följande avsnitt beskriver olika Lean-verktyg som anses vara användnings-
bara för detta examensarbete.  

4.2.1. Kaizen 

Kaizen är ett centralt samlingsnamn inom Lean som står för den process 
inom Lean Manufacturing som leder till kontinuerliga förbättringar. Syftet 
med Kaizen är att genom små kvalitetsförbättringar och produktivitetsför-
bättringar i processer eliminera moment som inte tillför ett värde.  
Kaizen förbättringar sker i små skalor och målet är inte att förändra processer 
radikalt. Imai [47] beskriver radikala förändringar som innovation och un-
derstryker att de inte ska förväxlas med Kaizen [20]. Ståhl [20] beskriver att 
innovationer också kan ge upphov till kvalitet och produktivitetsförbättringar 
men att innovationer oftast är sammankopplade med stora teknologiska för-
ändringar till höga kostnader. Ståhl menar att företag som tillämpar Lean 
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Manufacturing kan erhålla ett bättre resultat genom Kaizen på implemente-
rade innovationer.  

 

Figur 18. Kvalitetsförbättringar och produktivitetsförbättringar med Kaizen 
[47].  

Ståhl beskriver att i litteraturen beskrivs Kaizen som ett samlingsbegrepp för 
övervägande antal system och metoder som ingår i Lean Manufacturing. Kai-
zen är ett bra exempel på de starka dynamiska effekterna som uppstår när 
olika system och verktyg i Lean Manufacturing börjar stödja varandra. Figur 
18 visar dynamiken bakom kaizen-processen. Ingående komponenterna i fi-
gur 19 kan delas in i Verktyg och metoder samt Stödjande system.  

 
Figur 19. Kopplingar mellan olika verktyg och metoder samt stödjande sy-

stem inom Kaizen [48]. 
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De stödjande systemen består av: 

- Visualiseringssystem 
- Personalrelaterade frågor 
- Förslagsystem 

Visualiseringssystem hjälper till att kontinuerligt lyfta fram störningar som 
försämrar kvalité och produktiviteten i förädlingsprocesser. Genom att lyfta 
fram störningar i förädlingsprocessen och belysa dessa kan alla berörda par-
ter uppmärksamma dessa. Ståhl beskriver att om exempelvis en mängd stil-
lestånd vid en maskin klaras upp direkt på plats av operatören utan att arbets-
ledningen uppmärksammas på problemet är risken stor att ingenting görs för 
att åtgärda grundorsaken. [20] Med hjälp av analysmetoder som exempelvis 
5-Why och Pareto diagram kan personal identifiera rotorsaker till störningar. 
För att skapa incitament för en motiverad och kompetent personal som suc-
cessivt identifierar och analyserar de störningar som uppkommer måste fö-
retag främja en god miljö. Personalens styrka består av skicklighet, motivat-
ion, anpassningsbarhet och hög personalstabilitet. Hög personalstabilitet in-
nebär att personalen har låg frånvaro och låg personalomsättning.  
En rad forskare har belyst att frånvaro och personalomsättning utgör poten-
tiella störningar och kan inte förenas med Lean Production.  

Den önskvärda bilden över anställdas egenskaper som är förenade med Lean 
production är att personalen ska vara motiverad, skickliga, anpassningsbara 
samt en hög personalstabilitet. Undersökningar av Dahlen [49] visar att ja-
panska företag har högre personalstabilitet än motsvarande svenska företag. 
Japanska företag utvecklar sin personal i önskad riktning genom att ge föl-
jande områden hög prioritet: 

- Kompetensutveckling 
- Löner och andra förmåner 
- Anställningsformer 
- Fackföreningar 
- Närvaro och flexibel arbetstid 
- Inflytande över processutveckling. [20] 

Förslagsystem hjälper att kontinuerligt förbättra befintliga störningar.  
Ett förslagsystem ska innehålla fastlagda rutiner för hur de inlämnade försla-
gen ska behandlas och belönas vid eventuell implementering [20].  
Monden [21] beskriver att processen för förslagsystem hos Toyota är att alla 
förslag samlas ihop och behandlas en gång i månaden och besked ges direkt 
till förslagsställaren. Kostnadsbesparingen avgör vilken belöning som ska 
utgå till dem som utarbetat förbättringsförslaget. 
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4.2.2. Hansei 

Hansei betyder självreflektion på japanska och är en central idé inom Toyota 
production system. Hansei betyder att varje individ ska erkänna sina misstag 
samt förändra till det bättre. En amerikansk chef beskrev att det inte går att 
ha Kaizen utan Hansei. Han berättar att första stadiet i Hansei är att känna 
sig väldigt ångerfull när ett misstag begås och att andra steget är att skapa en 
framtidsplan för att lösa problemet och se till så att misstaget inte upprepas. 
På företaget Toyota utförs det även Hansei-möten även vid ett bra resultat. 
På Toyota är det viktigt att även svagheterna lyfts upp. Viktigt att ha i åtanke 
är att syftet med Hansei inte är att kränka individen utan att hjälpa personen 
att utvecklas. [22]  

4.2.3. Genchi genbutsu 

Genchi genbutsu är en japansk fras för att gå och se. Det är nyckelprincipen 
för Toyotas välkända ledningsstil. Det bästa sättet att förstå ett problem är att 
gå och se problemet med egna ögon och bilda sig en egen uppfattning och 
inte förlita sig på andras rapporter. Gemba är en annan japansk fras som an-
vänds tillsammans med Genchi genbutsu.  

Gemba betyder platsen och innebär platsen där det händer.  

Gemba management består av fem gyllene regler: 

 När ett problem dyker upp gå till gemba, undvik felsökning genom 
telefon och mejl. 

 Kolla upp gembutsu (relevanta objektet) - att se är att tro på det. 
 Vidta tillfälliga åtgärder på plats för att lösa problemet. 
 Hitta grundorsaken till problemet. 
 Slutligen, standardisera proceduren för att undvika upprepning av 

problemet. [23] 

4.2.4. Nemawashi 

Nemawashi är en japansk term som betyder att lägga grunden. Nemawashi 
används främst när beslut skall fattas inom de japanska organisationerna.  
När ett viktigt beslut ska fattas i ett europeisk/amerikanskt företag presente-
ras förslaget på ett formellt möte med de involverade parterna och cheferna. 
Men inom de japanska organisationerna kan inte ett förslag presenteras in-
ledningsvis på ett formellt möte. Först måste förslaget presenteras enskilt in-
nan förslaget presenteras i ett formellt möte. Varje person får då möjlighet 
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att påverka och förbättra förslaget innan ett formellt beslut tas. På så vis mi-
nimeras risken att förslaget inte går igenom. Fördelarna med nemawashi är 
att flera personers medverkan i beslut resulterar i:  

 Kvalitativa beslut 
 Enklare implementation 
 Delat risktagande 
 Varje deltagare får tänka igenom förslaget i lugn och ro 
 Varje deltagare får möjlighet att uttrycka sin åsikt 
 Varje deltagare känner sig delaktig 

Nackdelar med nemawashi är att det är svårt att tillfredsställa samtliga 
deltagares åsikter och att metoden är tidskrävande. Nemawashi minskar 
risken att begå misstag. [24] 

4.2.5. RCA- Root cause analys 

RCA handlar om att hitta underliggande orsaker till en avvikelse.  

Syftet är att identifiera rotorsaker och kunna eliminera dessa från att upp-
komma igen. [25] 

4.2.6. 5-Why 

5 Why är en metod inom Kaizen-filosofin med syftet att identifiera roten till 
ett problem. Metoden går ut på att ställa frågan varför fem gånger, för att 
komma fram till grundorsaken till ett problem. [17] 

5-Why är en teoretiskt enkel metod för att analysera rotorsaken till en upp-
täckt avvikelse. Metoden är enkel att lära sig och förstå men den är inte lika 
enkel att använda i praktiken. [26] I en typisk 5 Why-analys förflyttar sig 
problemet uppåt i företagets organisation.  I boken The Toyota way beskrivs 
en 5 Why-analys på ett verkligt Case från Toyota Technical Center. Toyotas 
IT-chef införde ett nytt email system. Innan implementationen av ett nytt 
email-system analyserades nuvarande email-system och det identifierades 
svagheter i systemet. Genom en budgivningsprocess fick en leverantör upp-
draget att leverera ett system som uppfyllde Toyotas krav. Email-systemet 
installerades och instruktionsmanualer skickades ut till personalen. En må-
nad senare fick IT-chefen många klagomål från användarna om att email-
systemet var för komplicerat och att instruktionsmanualen var för svår att 
förstå. IT-chefen bestämde sig för att det behövdes utbildning för att använ-
darna skulle lära sig att använda systemet.  Personalen utbildades i använd-
ningen av email-systemet och de upplevde att utbildningen var bra. Men IT-
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chefen såg att det fortfarande fanns ett missnöje om systemet och instrukt-
ionsmanualerna. Men vad var orsaken till att användarna upplevde använd-
ningen av email-systemet för svår? IT-chefen bestämde sig för att göra en 5 
Why-analys för att komma fram till grundorsaken till problemet. En snabb 
analys visade att användarna inte var nöjda med email-systemet och instrukt-
ionsmanualen eftersom de upplevdes som komplicerade. Den noggrannare 
analysen visade att rotorsaken till problemet var att IT-chefen inte hade följt 
principerna i Toyota Way, genchi genbutsu och nemawashi. Tabell 3 visar 
den fullständiga 5 Why-analysen i detta Case. [17]  

Tabell 3. Analys av e-postproblem med hjälp av ”Fem varför” [17]. 

Vilket är problemet?   Personalen är frustrerade och 
klagar över det nya email-syste-
met 

Varför? Personalen har svårt att förstå sig på 
programmets funktioner 

Varför? Personalen fick bristfällig utbild-
ning i det nya systemet. De fick en 
undermålig manual och föga upp-
muntran att från början be om hjälp 
med de nya funktionerna. 

Varför Chefen fick varken vägledning/stöd 
från sina överordnade eller träning i 
processplanering/projektledning 

Varför Företaget som helhet saknar effek-
tiva interna processer och vana att 
arbeta med praktiska metoder. 

Varför Den högsta företagsledningen har 
inte arbetat med att skapa en före-
tagskultur som uppmuntrar och för-
stärker effektiva interna processer.  

 

Pojasek ställer frågan varför ett problem ska undersökas när det kan lösas 
direkt. Pojasek berättar att anledningen är att det hjälper organisationen att 
jobba som ett lag för att samla tillräckligt med information för att lösa pro-
blemet samt se till så att det inte uppkommer igen. Pojasek påpekar att ett 
hinder för att identifiera rotorsaker till problem är att organisationer inte ger 
tillräckligt med stöd för teambaserat initiativ. Inställningen hos många indi-
vider inom en organisation är att det inte är deras problem att lösa.  
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Med teambaserad problemlösning skapas synergi hos gruppen och detta tan-
kesätt försvinner. Gruppens fokus blir då att se till så att problemet inte upp-
står igen. Pojasek påpekar att det är viktigt att inte skapa en beskyllande kul-
tur vid identifiering av rotorsaker. Syftet med en 5-Why är inte att fokusera 
på vem som har orsakat problemet utan på processen som har utförts på fel-
aktigt sätt. [26] 

För att lyckas med en 5 Why-analys är det nödvändigt att den avvikelse som 
ska lösas är ett tillräckligt specifikt problem. Det går inte att lösa generella 
avvikelser med en 5 Why-analys. Ett exempel på en generell avvikelse är 
varför en process har i genomsnitt 65 minuter stopptid per skift. Det här pro-
blemet är en samling av flera problem, då alla stopp som inträffar har sin 
egen historia och rotorsak. För att en 5-Why-analys ska kunna utföras måste 
avvikelsen specificeras. I exemplet ovan kan en specificerad avvikelse bestå 
av att ett specifikt stopp väljs ut för vidare analysering. [26] 

4.2.7. PDCA 

PDCA är en effektiv metod för att strukturera ett förbättringsarbete. 

Rother beskriver att vägen till ett måltillstånd är oklart och därför är det vik-
tigt att testa sig fram för att hitta rätt väg [27], se figur 20.  

 

 

Figur 20. Vägen till ett måltillstånd är en gråzon [27]. 

 

PDCA är en metod som hjälper att ta sig igenom gråzonen och nå fram till 
måltillståndet. 

Metoden är uppdelad i fyra faser och cykeln ger struktur åt förbättringsar-
betet, se figur 21. 
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Figur 21. PDCA-cykel [28]. 

 Steg 1. Plan (Planera) 

Ställ upp mål för de förändringar som ska genomföras och metoder för att 
genomföra dessa [27]. Arbetet i denna fas omfattar dessutom att identifiera 
vad som ska göras och hur det ska göras samt att hitta rotorsaken till proble-
met. Kommunikation är väldigt viktigt i denna fas och alla berörda parter bör 
få information och möjlighet att påverka för att få ett bra resultat. [29] 

 

 Steg 2. Do (Genomföra) 

Testa att genomföra de förändringar som har definierats i steg 1, detta skall 
göras i en liten skala. Gör noggranna observationer [27]. I denna fas bör de 
aktiviteter som är definierade i planeringsfasen utföras. Planen får endast ge-
nomföras när problemet är definierat, rotorsaken funnen och alla parter med-
vetna om vad de ska göra innan planen genomförs. [29]  

 

 Steg 3. Check (Kontrollera) 

Utvärdera det faktiska resultatet med det resultat som förväntades [27].  

Det är viktigt att i denna fas lära sig av försöket oavsett resultat. Utöver att 
jämföra det erhållna resultatet med de uppsatta målen bör även andra typer 
av följdfrågor besvaras, exempelvis: 

- Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? 
- Vilka lärdomar gav genomförandet för det fortsatta arbetet? [29] 

 
 Steg 4. Act (Standardisera) 

Standardisera och stabilisera det som fungerar eller börja om PDCA-cykeln 
igen [27]. Om genomförandet är lyckat måste det nya förbättrade sättet stan-
dardiseras. Efter en avslutad PDCA-cykel bör frågan ställas om den förbätt-
rade standarden kan spridas till övriga verksamheten. [29] Återgå till PDCA-
cykeln vid misslyckad måluppfyllelse. 
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Rother belyser i sin bok att det är viktigt att experimentera för att hitta rätt 
lösning till ett problem. Rother säger att påståenden som ”Jag tror” eller ”Jag 
tycker” löser inte problem och att det är bättre att testa olika antaganden i en 
liten skala för att kunna få fakta och data som kan hjälpa till att visa vägen 
framåt. Rother påpekar att det är viktigt att komma ihåg att hypoteser kan 
vara felaktiga och att alla sinnen måste vara öppna för att lära sig längs vägen 
till målet. En allt för stark optimism skapar för höga förväntningar att allt ska 
fungera enligt utarbetad plan.  

 
Rother [27] skriver i sin bok om att  

”Vi kunde gå till fabriksgolvet för att försöka något, och så var det flera som 
lade armarna i kors och sa:  

– Nåå, få se nu om det funkar! 

Givetvis misslyckades testet snart. De hade rätt, jag hade fel och experimen-
tet var över. Vid första tecken på problem, svårigheter eller misslyckat steg, 
meddelade man:  

– Nehej, det funkade inte! 

 och ofta sa man:  

– Nu går vi tillbaka till hur vi jobbade innan, för det vet vi hur det fungerade. 

Nuförtiden när folk lägger armarna i kors och säger:  

– Få se nu om det här funkar?  

säger jag:  

– Jag kan bespara dig mödan. Vi vet redan att det förmodligen inte kommer 
att funka.  

– Trots våra ansträngningar att planera det här vet vi att det snart kommer 
att ligga glödande och brända vrakdelar överallt. Vi vet inte bara i förväg 
när, var eller varför det kommer att misslyckas.  

Då brukar folk räta ut armarna en aning, och jag följer upp med frågan:  

– Det vi bör fråga oss själva är inte om det kommer att funka, utan vad vi 
bör göra för att få det att funka”. [27] 

 

PDCA är en bra modell för att lösa problem när det saknas tillräckligt med 
information om hur vägen dit ser ut.   
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Toyota är mer intresserad av vad som inte går enligt plan än det som går 
enligt plan. Toyotas filosofi är att om det inte finns några problem på företa-
get eller om problem döljs så kommer de inte att lösas.  

Toyota ser problem som en möjlighet att förändra istället för något negativt.  

På Toyota vill man att personalen ska lyfta upp problem utan att känna sig 
rädda. Rädsla orsakar att problem döljs eller att en dålig problemlösning ut-
förs.  

Rother påpekar att skuldbeläggningskulturen är av ondo och måste försvinna 
för att förbättringsarbetet ska fungera samt för att personal ska lyfta upp pro-
blem utan rädsla för repressalier.  

Toyota har en icke skuldbeläggande kultur på företaget, där organisationen 
anser att personalen alltid gör sitt bästa. Ett problem anses alltid vara ett 
systemproblem på Toyota och det finns alltid en anledning till varför ett pro-
blem inträffar. [27] 

Rother skriver i sin bok: 

”På en av Toyotas monteringsanläggningar fick jag till exempel en gång 
veta att det normala antalet andonsignaler brukar vara cirka 1000 per skift. 
Varje signal är en montör som begär gruppchefens hjälp för att lösa ett pro-
blem: en felgängad skruv här, en uppgift som tog litet för lång tid där. Anta-
let andonsignaler per skift varierar naturligt, och en gång hörde jag att de 
sjönk till bara 700 signaler per skift. När jag frågade chefer på andra företag 
än Toyota vad de skulle göra i ett sådant läge så får jag oftast svaret: ”Vi 
skulle fira förbättringen”. 

Min källa säger att det som verkligen hände när antalet andonsignaler sjönk 
från 1000 till 700 per skift är att Toyotas fabrikschef kallade till ett möte med 
hela personalen och sade: ”Nergången i antalet andonsignaler kan bara in-
nebära två saker. En är att vi har problem men att ni inte begär hjälp.  

Jag vill påminna er om ert ansvar att dra i andonlinan så fort ni får problem. 
Den andra möjligheten är att vi faktiskt har färre problem.  

Men det finns fortfarande slöseri i systemet, och vi är bemannade för att 
hantera 1000 andonsignaler per skift.”. [27] 

 

Ett PDCA-experiment bör koncentreras på ett problem i taget för att se orsak 
och verkan och förstå processen bättre. Syftet med korta PDCA cykler är att 
inte vänta tills den perfekta lösningen är utformad, utan att genomföra en 
lösning med de förutsättningar som finns. Ett provisoriskt steg nu är bättre 
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än ett perfekt steg senare. Toyotas framgång beror främst på att problem upp-
täcks på processnivå mycket tidigt, när problemen fortfarande är små och 
förståelse av orsaken är bättre. Rother påpekar att det är viktigt att småpro-
blem upptäcks snabbt och åtgärdas omedelbart. Om de inte upptäcks och åt-
gärdas tidigt i processen blir de till ett stort komplext problem istället. [27] 

 

4.2.8. Visualisering 

 

Figur 22. Exempel på utformning av förbättringstavla [30]. 

 

Vid ett effektivt förbättringsarbete krävs det att uppkomna avvikelser struk-
tureras. En whiteboardtavla ute i verksamheten är ett utmärkt sätt att visuali-
sera avvikelser och det pågående arbetet för att lösa dem. På en tavla som 
fig. 22 är det lätt att samla och visualisera information om avvikelser som 
det pågår ett arbete för att lösa, vem som är ansvarig för att lösa respektive 
avvikelse och när det ska vara klart. Tavlan kan användas löpande av med-
arbetare för att skriva upp nya avvikelser och på så vis blir den tillgänglig för 
alla ute i verksamheten. Förbättringstavlan blir navet i förbättringsarbetet, 
där medarbetare samlas och samtalar för att: 

- Följa upp status på pågående förbättringsarbete 
- Fatta gemensamma beslut kring hur nya avvikelser ska prioriteras 

och fördelas mellan gruppens medlemmar.  

Förbättringstavlan ska innehålla uppkomna avvikelser och inte bara goda 
idéer. Det är viktigt att verksamheten bedrivs på ett sätt så att avvikelser kan 
upptäckas. När förbättringsmötena utgår från uppkomna avvikelser minskar 
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risken att resurser slösas på idéer som inte tillför verksamheten något värde. 
Förbättringstavlan bör innehålla en bruttolista där avvikelser noteras. Brut-
tolistan är en förteckning över problem som inte har åtgärdats än och är en 
sorts väntelista. I samband med att en avvikelse upptäcks bör en analys utfö-
ras för att hitta rotorsaken till problemet. Analysmetoden 5-Why är en lämp-
lig metod för att identifiera rotorsaken. När rotorsaken har identifierats kan 
en lösning som leder till att just den avvikelsen aldrig inträffar igen bearbetas 
fram. Det är dock svårt i praktiken att hinna analysera rotorsaker till alla pro-
blem som upptäcks direkt och verksamheten bör istället fokusera på att samla 
så mycket data som möjligt för att analysera den vid ett senare skedde.  

När avvikelserna på bruttolistan är större än vad medarbetarna kan hinna med 
att lösa tills nästa förbättringsmöte bör en prioritetslista upprättas.  

Vissa avvikelser kan inte förbättringsgruppen lösa på egen hand och behöver 
expertishjälp. Dessa avvikelser bör också inneha en ägare i förbättringsgrup-
pen som är ansvarig för att följa upp ärendet som är överlämnat till en extern 
person. Personen i förbättringsgruppen är ansvarig för att hålla resterande 
medlemmar i förbättringsgruppen informerad om ärendet och tydliggöra att 
ärendet är på gång. [30]   

4.2.9. Ishikawa 

Ishikawa-diagram är ett verktyg för att strukturera upp olika problem som 
identifieras i någon av företagets processer. Ishikawa-diagram visar med 
hjälp av olika linjer hur olika händelser resulterar i ett problem. Ishikawadi-
agram kallas ibland för fiskbensdiagram. Figur 23 visar ett exempel på hur 
ett fiskbensdiagram kan se ut för olika händelser som tillsammans orsakar en 
dålig föreläsning [20]. 
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Figur 23. Fiskbensdiagram, exempel på ett fiktiv Case [31]. 

4.2.10. Poka Yoke 

Poke Yoke är ett japanskt begrepp som betyder felsäkring. Poke Yoke-lös-
ningar gör det mer eller mindre omöjligt att göra fel. En Poke Yoke-lösning 
kan exempelvis gälla geometrisk utformning av en detalj så att den inte kan 
monteras på fel sätt. [32]  

 

Figur 24. Exempel på Poke-Yoke lösning för anslutning av nätkabel till en 
elektrisk apparat [32]. 
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5. Analys 
I följande kapitel har en sammanställning av genomförande av fallstudie ut-
förts. Följande kapitel behandlar: 

 Praktiskt arbete 
 Förberedande del 
 Samarbete logistik och Haldex Way 
 Intervju 
 Verkliga Case 
 Mätning 
 Kategorisering 
 Fabriksledningsmöte 
 Instruktioner 

5.1.1. Praktiskt arbete 

Under sommaren 2017 jobbade jag som produktionsplanerare och med kund-
service på Haldex logistikavdelning. Den erfarenheten har hjälpt mig under 
examensarbetets gång att enklare förstå processer, jobba mer självständigt 
samt bygga upp goda relationer med personalen på Haldex. Rollen som pro-
duktionsplanerare har inneburit att jag har planerat produktionen och tagit 
emot EDI-planer från Haldex kunder. Arbetet har utförts i ERP-systemet 
Axapta 3. Examensarbetets arbetssätt och tillvägagångssätt hade inte kunnat 
utföras om jag inte hade haft tidigare erfarenhet på företaget.  Examensar-
betets omfattning hade även varit mindre.   

5.1.2. Förberedande del 

Under det förberedande arbetet besökte jag olika avdelningar på Haldex och 
hade ett kort samtalen med personalen. Under samtalen presenterade jag mig 
inledningsvis och berättade om syftet med mitt examensarbete samt att jag 
eventuellt ville intervjua dem i framtiden. Presentation utfördes för att un-
derlätta framtida samarbeten under examensarbetets gång.  
Det korta samtalet med personalen var på ca 15–25 minuter och utfördes på 
respektive persons kontor eller arbetsplats. Syftet med pratstunden var att 
skapa mig en bild över de problem som var relaterade till affärssystemet.   
Frågorna bestod av öppna frågor eftersom det saknades en detaljerad insikt i 
ämnet. Under samtalet med personalen gjordes det korta anteckningar och 
efter samtalen utfördes det detaljerade anteckningar i datorn.  
Under samtalen uppmärksammades begrepp som var främmande för mig.  
De främmande begreppen var relaterade till processer och arbetsmetoder i 
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fabriken som jag ännu inte hade insikt i. Samtalen låg till grund för intervju-
frågorna och det kunde utformas mer detaljerade frågor. Samtalen var också 
till hjälp för att bestämma vilka personer som var intressanta nog att inter-
vjua. Personalen ville att intervjuerna skulle vara på maximalt en timme ef-
tersom mer än en timme skulle påverka deras jobb negativt. Samtalen var till 
stor hjälp för att kunna dela upp tiden så att intervjuerna skulle hålla den tid 
som personalen önskade. Jag fick möjlighet att testa AX 12 under tre dagar, 
genom att följa instruktionsmanualer och videos för att få en ökad förståelse 
för hur det fungerar och hur instruktionerna var utformade. Det hjälpte mig 
att utforma rätt intervjufrågor samt att ha en bättre dialog med personalen om 
ämnet.  

5.1.3. Samarbete Logistik och Haldex Way 

Under den förberedande delen berättade personalen att det saknades ett sam-
arbete mellan företagets logistikavdelning och Haldex Way i affärssystems-
projektet. Jag tyckte att ett samarbete mellan logistikavdelningen och Haldex 
Way skulle vara rätt väg för att lösa störningar med affärssystemet. Jag tog 
kontakt med Johan Valett, VP på Haldex Way och Anders Pålsson, Logistics 
Manager och presenterade förslaget om att ett samarbete mellan de två av-
delningarna skulle kunna hjälpa till att lösa befintliga störningar.  Därefter 
startades det ett samarbete mellan dessa två avdelningar och i dagsläget sam-
arbetar Per Ulinder, Change agent på Haldex Way, med mig för att lösa fö-
retagets befintliga problem kring affärssystemet.  

5.1.4. Intervjuer 

Under den förberedande delen kunde personer som var intressanta för inter-
vju identifieras. Därefter bokades en tid med dem via företagets kalender. 
Under studien utfördes det 16 intervjuer med personalen på Haldex. Längden 
på intervjuerna var på ca 60 minuter. Intervjufrågorna för användare A var 
inriktade på användarens perspektiv på affärssystemet, (detta har bifogats i 
bilaga A). Intervjufrågorna för användare B var inriktade på hur projekte-
ringen kring affärssystemet varit, (detta har bifogats i bilaga B). Intervjufrå-
gorna för användare C var relaterade till chefernas syn på hur affärssystemet 
har påverkat verksamheten, (intervjufrågorna har bifogats i bilaga C). Tabell 
4 visar position och avdelning på intervjupersonerna. Resultaten av intervju-
erna har redovisats anonymt för att svaren ska kunna redovisas mer transpa-
rent. 
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Tabell 4. Sammanställning av intervjurespondenter 

Avdelning Position Benämning 

Skeppning Dispatch Användare A 

Skeppning Dispatch Användare A 

Montering Skiftledare Användare A 

Montering & logistik Skiftledare & produktionsplanering Användare A 

Montering Produktionschef Användare C 

Logistik Produktionsplanering Användare A 

Logistik Produktionsplanering Användare A 

Logistik Materialplanering Användare A 

Logistik Materialplanering Användare A 

Logistik Materialplanering Användare A 

Logistik Projektdeltagare Användare B 

Logistik/IT Projektdeltagare Användare B 

Bearbetning Skiftledare Användare A 

Godsmottagningen Skiftledare Användare A 

Sitemanager Fabrikschef Användare C 

Global project director Chef projektkontoret Användare B 

5.1.5. Intervjumetodik 

Under examensarbetet utfördes det 16 intervjuer med personal på Haldex. 
Intervjuerna varade ca 60 minuter, där samtliga intervjuer var på respektive 
persons kontor. Personal som hade sitt kontor i ett öppet landskap intervjua-
des i ett konferensrum för att inte störa andra i sitt arbete. Samtliga intervjuer 
påbörjades med en inledning där respondenten uppmanades att beskriva sin 
roll och tidigare erfarenheter. För att säkerställa att rätt information samlades 
in under intervjuerna användes en intervjuguide, (se bilaga A, B och C).  
Dokumentet utvärderades och uppdaterades under de inledande faserna. In-
tervjuguiden har fungerat som en mall och intervjuerna har inte varit låsta till 
dessa frågor utan har anpassats efter informantens svar, vilket Jacobsen fö-
respråkar [33]. Tillvägagångssättet valdes för att inte begränsa datain-
samlingen utifrån mina förkunskaper och få med all relevant data som re-
spondenten tyckte var viktigt att få med. Alla intervjuer spelades in med en 
digital diktafon för att inte viktig information skulle glömmas bort, vilket 
Jacobsen förespråkar [33].  
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Därefter har alla inspelningar transkriberats för att underlätta analyseringen 
av svaren. Jacobsen anser att man inte ska ge ut intervjufrågor i förväg ef-
tersom det kan påverka respondentens svar [33]. Vid intervjuer har detta ta-
gits hänsyn till och intervjufrågorna har inte getts ut i förväg.  

5.1.6. Bakgrund 

Haldex Landskrona var den första Haldex-anläggningen som implemente-
rade det nya affärssystemet AX 12. Fabrikschefen berättade under en intervju 
att datumet för att gå in live ändrades ett flertal gånger p.g.a. att allt inte hade 
fallit på plats, men bestämdes till november 2017. Anledningen till att infö-
randet av det nya affärssystemet blev november var att Haldex har lägre för-
säljning i denna månad och då kunde man hantera uppkomna problem. En 
annan chef beskriver att Haldex hade inget annat val än att gå live i novem-
ber. Januari-februari var helt uteslutet på grund av att det var direkt efter 
årsbokslut och det är inte en lämplig tidpunkt att påbörja en så stor omställ-
ning. Under mars-april skulle årsrapporten publiceras, vilket försvårade en 
sådan omställning. Därefter är det semesterperioder och efter semesterperi-
oden är det halvårsbokslut. Företaget kunde endast gå live under perioden 
september-november. Fabrikschefen berättar att beslutet att stänga ner det 
gamla systemet och endast köra det nya var först ett genomtänkt beslut men 
att det kan betraktas som felaktig i efterhand. Monteringschefen beskriver att 
det fanns diskussioner om att det nya affärssystemet skulle användas paral-
lellt med det gamla. Det hade medfört att användarna skulle rapportera både 
i det nya systemet och i det gamla under en kort period. Projektgruppen hade 
inte tillräckliga resurser för att bygga upp en testmiljö som skulle kunna klara 
av det samt att det hade krävt att Haldex ökade personalstyrkan för att kunna 
hinna med dubbelrapportering.  

Samtliga användare som har intervjuats berättar att Haldex inte var redo att 
gå live i november. Personalen berättar att testmiljön där personalen fick sin 
utbildning i användningen av affärssystemet var för enkelt uppbyggd och 
återspeglade inte verkligheten. I testmiljön fanns det ett begränsat antal 
workorders. En användare berättar att i verkligheten körs det ca 200 workor-
ders parallellt med varandra och förutsättningarna blir annorlunda när alla 
workorders körs parallellt med varandra. I testmiljön fungerade alla arbets-
moment som personalen fick utbildning på, men när företaget gick live i no-
vember uppstod det snabbt problem. Arbetsmoment som hade testats i test-
miljön och som fungerade utan några problem fungerade inte i verkligheten. 
En användare beskriver ett exempel på ett arbetsmoment som kunde utföras 
i testmiljön men inte i verkligheten.  
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Tidsplaneringen fungerade i testmiljön men inte när det skulle användas i 
verkligheten. Andra användare beskriver att företaget hade stora problem 
med att affärssystemet kraschade och inte fungerade under en del perioder. 
Det medförde att Haldex kunder fick sina produkter utan att produkterna 
hade blivit registrerade i affärssystemet samt utan några dokumentationer. 
En användare beskriver ”När man gick in i live så stod alla och glodde på 
varandra och var bara i chocktillstånd, det var kaos här”.  

Efter implementeringen av AX 12 har en del arbetsmoment förändrats.  
Även arbetsbelastningen har ökat för användarna. En projektdeltagare berät-
tar att acceptansen varierar inom företaget för de förändringar som affärs-
systemsimplementeringen har medfört. En del avdelningar har accepterat 
dessa samtidigt som andra avdelningar har svårare att acceptera de nya ar-
betssätten. Projektdeltagaren beskriver att det nya arbetssättet tar längre tid 
att utföra för den enskilda användaren men att det sker under säkrare former.  
Med det nya affärssystemet upptäcks misstag snabbare i förädlingskedjan. 
Projektdeltagaren berättar att anledningen till att många AX 12-användare 
inte ser några fördelar med det nya affärssystemet är att Axapta 3 var väldigt 
anpassad till varje sajt. Axapta 3 hade använts sedan år 2006 i företaget och 
under åren hade det utförts många modifikationer som var anpassad till varje 
sajt. En process som hade tagit exempelvis 7 klick i en standardiserad Axapta 
3 tog tre klick på den modifierade Axapta 3. I AX 12 som är en global platt-
form tar det nu 10 klick för att göra samma process. Projektdeltagaren berät-
tar att AX 12 inte är anpassad till någon sajt och det kommer inte heller att 
utföras några anpassningar. Tanken är ett standardiserat affärssystem som 
skall användas likvärdigt på alla sajter enligt Lean-filosofier. Projektdeltaga-
ren belyser att vanliga användare inte ser fördelarna med den globala platt-
formen och upplever att AX 12 inte är användarvänligt. Projektdeltagaren 
berättar att fördelarna inte har marknadsförts väl av projektgruppen och detta 
har resulterat i att ett missnöje hos slutanvändarna har skapats. Samma per-
son belyser att införande av skanning vid interna förflyttningar också är or-
saken till att vanliga användare tycker att användningen av AX 12 inte är 
användarvänligt. Införande av skanning har medfört att vissa processer tar 
längre tid än tidigare men samtidigt har det medfört att förflyttning av 
material sker under säkrare former. Projektdeltagaren beskriver att det har 
funnits mycket problem med saldofel i lagret samt ärenden där fel produkter 
har skickats till kunden med det gamla affärssystemet. Med hjälp av skan-
ning kommer liknande problem att elimineras i framtiden när det nya affärs-
systemet har stabiliserats. Projektdeltagaren berättar att vanliga användare 
inte fick någon återkoppling om reklamationer och andra misstag. Därför kan 
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de inte förstå varför en arbetsuppgift som de utförde på exempelvis tre mi-
nuter ska ta 10 minuter nu.  En annan skillnad i det nya affärssystemet är att 
slutanvändarna får återkoppling väldigt snabbt i processen när någonting är 
fel. Systemet stoppar och varnar i tidigt skede. 

5.1.7. Utbildning 

Utbildningen för slutanvändarna skedde genom super users. Utbildningen för 
super users var uppbyggd att en super super user satt i ett särskilt rum, avsatt 
för utbildning i affärssystemet under några dagar i veckan, och höll i utbild-
ningen. Plattformen i affärssystemsutbildningen var en testmiljö som hade 
byggts upp för att utbilda användarna i det nya affärssystemet. Det var frivil-
ligt för super users att gå vid dessa utbildningstillfällen. Förutom dessa ut-
bildningstillfällen fanns det även tillfällen där olika funktioner i företaget 
kunde samlas för att simulera olika verkliga scenarier, exempelvis flytta en 
pall med caliper till olika lagerplatser i fabriken. Fabrikschefen berättar att 
utbildningen som personalen fick inte var väl förberedd samt att testmiljön 
inte var så bra. Testmiljön speglade inte verkligheten och antalet workorders 
var begränsad, vilket gjorde att i testmiljön fungerade vissa saker som inte 
fungerade i verkligheten.  

En super super user som ansvarade för utbildningen av super users beskriver: 

”Vi var inte beredda på de problem som senare dök upp, de ingick inte i 
utbildningarna. Testmiljön var för enkelt uppbyggd för att man redan där 
skulle upptäcka problemen”. 

Flera användare beskriver att utbildningen som de fick var för kort och un-
dermålig. Användare poängterar att även om utbildningen hade varit längre 
tidsmässigt hade det inte gett bättre resultat eftersom testmiljön inte var verk-
lighetsförankrad.   

Det fanns alltid en konsult vid utbildningstillfällena för att lösa problem som 
uppkom. En användare beskriver att det alltid upptäcktes någonting som inte 
riktigt fungerade under utbildningstillfällena. Ibland fick de sitta och försöka 
lösa uppkomna problem i två timmar innan de blev lösta. Dessa störningar 
gjorde att många användare tappade intresset att närvara på dessa.  

En annan användare berättar hur utbildningstillfällena var vid affärssystems-
byte vid tidigare anställning på ett annat företag:  

” På mitt förra jobb så hade vi sittningar med alla slutanvändare. Konsulter 
presenterade ett Case som vi skulle lösa. För att komma vidare till nästa nivå 
var man tvungen att bli godkänd. Vi fick göra tre tester.”  
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Andra användare påpekar att vid utformning av utbildningen så har det inte 
beaktats att datorkunskaperna skiljer sig åt väldigt bland personalen på 
Haldex. Samtliga intervjuade super users, förutom två, berättar att de hade 
kvar sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt som de skulle lära sig AX 12.  
De berättar att det var en tuff period att hinna med att lära sig något nytt 
samtidigt som deras ordinarie arbetsuppgifter skulle utföras.  
Samtliga berättar att som ett resultat av de tidigare nämnda bristerna med 
utbildningen lärde de sig inte användningen av affärssystemet förrän man 
gick live. De berättar också att kunskapsbristen är fortfarande ett problem i 
kombination med att det saknas förståelse över hur affärssystemet arbetar. 
Personalen belyser att den bristfälliga utbildningen, som de fick innan affärs-
systemet gick live, påverkar fortfarande verksamheten negativt samt att de 
har en bristfällig förståelse över hur affärssystemet arbetar.  
Fabrikschefen beskriver att Haldex är generellt duktiga på att utbilda men att 
det har brustit i utbildningen kring utbytet av affärssystem. Han beskriver 
även att på produktionssidan finns det ett utbildningsprogram som kallas för 
Continuous training eller 5C. Syftet med 5C är att utbilda nyanställda och 
sommarpersonal på ett sätt så att de kommer in i verksamheten väldigt snabbt 
med få misstag som möjligt. 5C har gett väldigt bra resultat ute på produkt-
ionen men filosofin har ännu inte spridit sig till de administrativa områdena. 
Fabrikschefen uppger under intervjutillfället att Haldex måste utbilda perso-
nalen igen i användningen av affärssystemet men att det måste erhållas en 
klar bild över vad som måste utbildas. Utbildning kan utformas och förbätt-
ras när man har identifierat vad det är för typer av fel som uppkommer, hur 
många fel det uppkommer och var i verksamheten. 

5.1.8. Instruktionsmanual 

Haldex har tagit fram instruktionsmanualer och instruktionsvideos och de är 
tillgängliga på tre olika ställen såsom projektmapp, gemensam Landskrona 
mapp och på Haldex intranät. Instruktionsmanualerna är utformade av kon-
sulter. Instruktionsvideos har tagits fram av två personer i företaget. Instrukt-
ionsmanualerna har utformats genom affärssystemets eget program och som 
ligger i bakgrunden. Programmet utför instruktioner automatiskt när ett steg 
tas i affärssystemet. En projektdeltagare bekräftar att instruktionsmanualerna 
täcker ca 90 % av alla arbetsmoment. Instruktionsmanualerna är skrivna på 
engelska. Instruktionsvideos täcker inte alla arbetsmoment och saknar ljud. 
Personalen har berättat att instruktionsmanualer är komplexa att förstå. 
Främsta anledningen beror på mängden engelska fackord samt för detaljrika 
beskrivningar. Det har även framkommit att vissa flikar och arbetsmoment 
inte överensstämmer med användarnas vy i affärssystemet.  



 

52 

Personalen berättar att man tidigt i projektet tog fram instruktioner från af-
färssystemets testmiljö. Det är anledningen till att flikar och arbetsmoment 
inte är uppdaterade. Personalen efterfrågar svenska instruktioner med 
mycket bilder och lite text. Personalen tycker också att instruktionsvideorna 
är bristfälliga eftersom:  

- De saknar ljud. 
- Det är dålig upplösning. 
- Visningarna är för forcerande. 
- Det saknas instruktionsvideo på alla arbetsmoment.  

Personalen påpekar också att tillgängligheten av instruktionerna inte är opti-
malt eftersom det krävs tillstånd för att kunna komma åt dem.  
Det har även framkommit synpunkter på mappstruktur och dokumentnamn 
för instruktioner. Användarna har belyst att mappar och dokument har an-
norlunda namn som de inte är bekanta med. En projektdeltagare berättar att 
mappar är sorterade efter hur affärssystemet är uppbyggt och inte efter hur 
verksamheten är uppbyggd. Affärssystemet är globalt och instruktionerna är 
sorterade i mappar som är indelade i globala affärsområden.   
Personalen berättar att majoriteten av användarna har skapat sina egna in-
struktioner. Tillgängligheten till instruktioner är begränsade och kan inte de-
las med andra användare. Personalen medger gärna att de delar med sig av 
sina egna utformade instruktioner om det byggs upp en enkel plattform som 
kan användas av alla. Majoriteten av personalen tycker att Haldex bör ta fram 
nya instruktioner som är på svenska och lättförståeliga. En anledning till att 
personalen vill att Haldex ska investera i instruktioner är att det finns en del 
arbetsuppgifter som personalen inte behärskar väl eftersom de inte utförs så 
ofta.   

Personalen påpekar att i några av de icke dagliga uppgifterna har de till och 
med inte fått någon utbildning alls. Fokus har varit på de dagliga uppgifterna. 
Instruktioner är också ett bra stöd för att utbilda ny och sommarpersonal.  

5.1.9. Utländska konsulter 

I AX 12 projektet har Haldex anlitat en extern konsult som har varit projekt-
ledare för affärssystemsbytet. Den externa konsulten har i sin tur anlitat andra 
externa konsulter som har ingått i projektet. Alla konsulter som har varit med 
i projektet är utländska konsulter och kommunikationen har skett på eng-
elska. Personalen utrycker att de upplevde att det var ett problem med att ha 
utländska konsulter. Främst för att det engelska språket känns obekvämt samt 
för att konsulter jobbar under andra tidszoner.  
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En chef berättar att en av orsakerna till att en del av behoven har missats kan 
ha berott på att det har varit utländska konsulter i projektet.  

Han beskriver:  

”På denna avdelning har vi inte krav på att personalen ska kunna prata eng-
elska.  

Det är oftast de som jobbar närmast en process som ser de flesta detaljerna. 
En av mina truckförare kan upptäcka saker som jag inte märker eller som 
jag inte ser det lika detaljerad som truckföraren ser det.  

I många fall känner personalen sig inte bekväma med att prata engelska och 
då säger de ingenting alls till konsulter när de är här för att lösa ett problem 
eller för att ta fram en ny process. Det är ett problem!  

Man kan ju alltid ta med någon som översätter men vid varje översättning 
så tappar man information. ” 

Personalen har också berättat att utländska konsulter har haft sin bas i länder 
med olika tidszoner. De berättar att konsulter ibland ville att användare tes-
tade en del nya funktioner och ville ha återkoppling direkt. På grund av olika 
tidszoner kunde dessa testningar fördröjas. Personer ur projektgruppen be-
skriver också att tillgängligheten hos utländska konsulter har varit svårt un-
der deras arbetstid och då har projektdeltagarna fått jobba väldigt mycket 
efter ordinarie arbetstid.  Fabrikschefen berättar att det hade varit mer opti-
malt om konsulter hade varit på plats istället för att befinna sig i USA och 
Mexiko. Han påpekar också att det hade varit mer önskvärt om deltagare från 
Haldex funnits i större omfattning i projektet. Till följd av det saknar Haldex 
tillräckligt med kompetens om affärssystemet i företaget.  

5.1.10. Acceptans och företagskultur 

Personalens inställning till implementering av ett nytt affärssystem har varit 
olika. En del användare har haft en positiv inställning till implementering av 
ett nytt affärssystem. Andra användare har haft en mindre positiv inställning 
till förändring. Användare som har varit mindre positiva har framfört att de-
ras negativa inställning berodde på att de har varit oroliga över att lära sig 
något nytt.   

Personalen har också upplevt att informationen kring projektet har skilt sig 
åt, beroende på vilken position de haft i verksamheten.  

En användare beskriver: 

”Jag fick ganska mycket information om projektet men jag tror nog att resten 
av golvfolket inte fick det och kanske säkert många andra.  
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Det skilde sig mycket. Jag fick nog så mycket information på grund av att jag 
var super user.”.  

Personalen berättar att implementeringen av affärssystemet orsakade stora 
problem, som resulterade i att personalen var tvungna att jobba ca 14 timmar 
alla dagar i veckan.  

En användare beskriver:  

”Även konsulterna var överraskade över de problem som dök upp och visste 
inte till en början hur de kunde lösas.” 

Fabrikschefen beskriver: 

”Det är en kultur på Haldex att när det brinner så samlas alla.  

Jag tycker att det har varit ett bättre samarbete efter implementationen inom 
organisationen och folk har ställt upp och slitit och jobbat alla helger för att 
få det att fungera.” 

En användare berättar:  

”Personalen har ställt upp väldigt mycket för att det ska fungera men att det 
finns perioder där man anför att affärssystemet står för alla fel.” 

En annan berättar att det inte alltid är lätt att veta om det är fel i affärssyste-
met eller om det är någon som använder affärssystemet på fel sätt som orsa-
kar problem längre ner i kedjan. Personalen berättar att utan Haldex goda 
sammanhållning och företagskultur hade inte de allvarliga problemen i bör-
jan av implementeringen blivit lösta. Men att energin har avtagit och risken 
med ovanstående problem och arbetsbelastning kan ligga till grund för ett 
negativt tänkande och därmed riskeras det att företagets goda kultur försäm-
ras. 

5.1.11. Användarvänlighet 

En chef beskriver att projektgruppen fokuserade mest på att gå ”live” så fort 
som möjligt och att det inte var viktigt om alla funktioner i affärssystemet 
skulle fungera inledningsvis. Projektgruppen beaktade inte i erforderlig om-
fattning användarvänligheten vid utformningen av affärssystemet.  
Fabrikschefen berättar att det har varit för många externa konsulter i pro-
jektet samtidigt som det har varit för få interna personer från Haldexorgani-
sationen. Haldex har låtit konsulter få för stort inflytande i att driva projektet. 
Det har gett upphov till att när konsulter har valt en del lösningar så har de 
inte varit anpassade till verksamheten på Haldex. Det är största anledningen 
till att personalen upplever att affärssystemet inte är användarvänligt. Fa-
brikschefen beskriver att det optimala hade varit om det hade funnits fler 
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interna personer i projektgruppen, eftersom de känner till Haldex verksamhet 
bättre och vet vad som är bra för verksamheten. Skiftledaren på en av Haldex 
avdelningar beskriver att de personer som var involverade i projektet sak-
nade information om hur layouten på de olika avdelningarna såg ut. Det har 
påverkat hur affärssystemet har utformats. Skiftledaren berättar att det är an-
ledningen till att affärssystemet inte uppfattas som användarvänligt.  

5.1.12. Kommunikationsbrist inom företaget 

Fabrikschefen beskriver: 

”Kommunikationen i företaget är väldigt bra i vissa perioder och mindre bra 
i andra. När AX 12 implementerades samlades alla och ställde upp och för-
sökte lösa problemen. Nu är det en period där personalen är trötta på de 
problem som uppkommer.”  

”Organisatoriska förändringar på IT-avdelningen har även gjort att kom-
munikationen blivit sämre eftersom det har skapat en förvirring hos perso-
nalen kring vem som gör vad och vem de ska kontakta vid problem.” 

Under en intervju med en skiftledare beskrivs kommunikationen som bra i 
allmänhet men att det kan uppstå situationer där två avdelningar beskyller 
varandra för att ha orsakat ett problem.   

En projektdeltagare beskriver att anledningen till att det finns kommunikat-
ionsbrist och beskyllande beteenden mellan olika avdelningar är att det sak-
nas förståelse för hur affärssystemet fungerar och vilka konsekvenser ett fel-
steg på en avdelning kan ställa till det för andra avdelningar.  

En projektdeltagare påpekar: 

”Man är mer beroende av varandra i AX 12 än det tidigare affärssystemet 
och det krävs ett ökat samarbete och förståelse mellan olika individer och 
avdelningar, annars finns risk för att hinder skapas för det fortsatta arbetet. 
Det gör att det blir stopp i systemet väldigt snabbt i kedjan och detta skapar 
irritation och frustration.”  

Personer på en annan avdelning berättar att sedan de dagliga mötena för-
svann så har kommunikationen blivit sämre. De dagliga mötena försvann på 
grund av att en del av verksamheten flyttades till Ungern och behovet av dem 
sågs inte längre som viktiga. I de dagliga mötena deltog skiftledare och che-
fer från företagets primära funktioner. Under mötestiden kunde mycket in-
formation förmedlas och mötena gav upphov till en bättre helhetsbild.  
Fabrikschefen önskar och vill att personalen skall ha en helhetsbild för fort-
satt god kommunikation. Företagets 5C-filosofi går ut på att ge personalen 
en helhetsbild och en lärande kultur på Haldex.  
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Fabrikschefen berättar att det är värdefullt att hitta sätt att utbyta information 
samt samarbeta. Under en intervju med en användare diskuteras värdet av att 
få delta på en annan avdelning några gånger i månaden, för att utbyta inform-
ation och få insyn i varandras arbete. Användaren tycker att det är positivt 
att få denna möjlighet eftersom det ibland kan uppstå missförstånd mellan 
olika avdelningar när kommunikationen sker via telefon eller email.  

Olika avdelningar har olika syn på affärssystemet och då kan en person se 
något i affärssystemet som den andra inte ser. Då är det bättre att gå till den 
personen för att reda ut missförståndet.  

5.1.13. Organisatoriska förändringar  

På logistikavdelningen har det skett väldigt stora organisatoriska föränd-
ringar under det senaste året. Alla planerare har slutat.  
På avdelningen fanns det två produktionsplanerare och tre materialplanerare. 
Två planerare valde själva att byta jobb före implementeringen av AX 12 på 
grund av andra yrkesplaner. En produktionsplanerare, som också jobbat i ca 
30 år i företaget, slutade också efter implementeringen av AX 12 på grund 
av nya karriärplaner. Produktionsplaneraren var super user i projektet och 
ansvarade för att utbilda de andra planerarna i det nya affärssystemet.  
Konsekvensen av organisatoriska förändringar på logistikavdelningen har 
fått Haldex att anställa: 

- Två produktionsplanerare. 
- En produktionsplanerare som tidigare arbetat som skiftledare på fö-

retagets monteringsavdelning.  
- Två materialplanerare. 
- En konsult som arbetar med och ansvarar för materialplanering. 

Användare beskriver att karaktären av problem inte hade varit desamma om 
den gamla personalen hade varit kvar, då deras erfarenheter och kunskaper 
varit viktiga för företagets processer och arbetssätt.  

En användare på logistikavdelningen beskriver: 

”Det var väldigt stressigt ett tag på avdelningen då det kom in ny personal 
hela tiden.  Det tog tid och energi att hålla i utbildningarna samtidigt som 
det fanns allvarliga problem med affärssystemet. ” 

En person i projektet beskriver:  

”I skrivande stund finns det sex planerare på logistikavdelningen, tidigare 
fanns det fyra planerare med Axapta 3.  
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Skälet till att man har ökat med två personer på avdelningen är inte endast 
för AX 12 utan för att alla på planeringen är nya och inskolning och kapa-
citet har inte nått rätt nivå.  Tanken är att det ska finnas fyra personer när 
rätt kapacitet har uppnåtts.”  

Under en intervju med projektkontorschefen på Haldex framkommer det att 
IT-avdelningen också har genomgått organisatoriska förändringar. Avdel-
ningen har delats upp i två delar. Tidigare fanns det inte ett projektkontor på 
Haldex utan endast en IT-avdelning. IT-avdelningen delades upp i en infra-
struktursavdelning och projektkontorsavdelning. Fabrikschefen beskriver att 
de organisatoriska förändringarna på IT-avdelningen har skapat förvirring. 
Det har funnits perioder då det har varit svårt att veta vem som gör vad.  

Fabrikschefen berättade också att företaget förlorade en nyckelperson som 
var med i projektgruppen under projektets gång. Nyckelpersonen, ansvarig 
för att anpassa affärssystemet till verksamheten, var en super super user. 
Nyckelpersonen ersattes med en person som redan hade varit någorlunda in-
volverad i projektet. Denna person hade till en början sin vanliga tjänst sam-
tidigt med projektet. Efter ett tag fick personen endast jobba med projektet. 
Fabrikschefen beskriver att det borde ha funnits fler personer i projektet som 
hade kunnat ersätta de som slutade under och efter projektet.  
Han förklarar att största anledningen till att implementeringen av det nya af-
färssystemet har misslyckats är att affärssystemsbytet har setts som en mjuk-
varuuppgradering. 

5.1.14. Fördelar med AX 12 

Personalen har berättat att de inte ser några större fördelar med det nya af-
färssystemet men att det finns vissa funktioner som har blivit bättre.  
En användare säger att det har blivit lättare att kostnadsredovisa än tidigare. 
Tidigare hade avdelningen en person som dagligen samlade in alla  
tillverkningsorder för att kostnadsredovisa. Idag är det enbart operatörerna 
själva som kostnadsredovisar när de avslutar en order. En annan användare 
påpekar att EDI har blivit betydlig lättare att avläsa vad som är försening och 
vad som inte är det. Samma användare belyser att det globala affärssystemet 
kommer att kunna hjälpa till att skapa ett bättre samarbete mellan olika 
Haldexanläggningar. Användaren beskriver sina erfarenheter från sitt gamla 
jobb, hur deras globala affärssystem förbättrade företagets arbetssätt. Använ-
daren ger exempel på hur det globala affärssystemet kan hjälpa Haldex:  

”Exempelvis att kunna gå till Haldex Ungerns lagersaldo och se vad de har 
i lager och be dem att skicka en produkt som behövs akut på anläggningen i 
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Landskrona. En annan fördel kan vara att inköpsavtalen kan komma att för-
ändras genom att alla Haldex anläggningar går ihop och beställer ihop. På 
så sätt kan prisförhandlingarna ske på ett bättre sätt.” 

En annan användare påpekar att det är enkelt att orientera sig i systemet, 
väldigt enkelt språk och att det är en fördel att språket är på engelska.  
Användaren poängterar även att det är en fördel att använda samma termer 
och begrepp som branschen. Projektkontorets chef belyser att fördelarna med 
AX 12 är flera. Axapta 3 var en gammal miljö, där alla anläggningar hade 
friheten att arbeta på olika sätt. Det fanns ingen standard i Axapta 3 och det 
var då svårt att göra olika analyser. Vissa anläggningar hade kompetens på 
ett specifikt område samtidigt som andra anläggningar hade kompetens på 
andra områden och det fanns ingen kunskapsförmedling mellan olika anlägg-
ningar. Det kunde inte heller utföras några analyser på vad företagets styrkor 
i helhet var.  

Fördelarna med det globala affärssystemet är att: 

- Alla anläggningar lär sig att jobba på ett likvärdigt sätt. På så sätt 
kan alla anläggningar bidra med kunskaper om de områden som de 
är extra bra på, så att andra anläggningar också blir bra på det. 

- Om en person inom Haldex vill byta arbetsplats inom organisationen 
kommer de att kunna känna igen sig i arbetsmetoderna. 

- Det erhålls en ökad transparens vid uppföljning eller vid en analys 
på hur det går för företaget. Alla anläggningar kan mätas på samma 
premisser och då är det lättare att dra slutsatser.  

- När en process effektiviseras erhålls det genomslag i hela organisat-
ionen. Om personalen ska jobba effektivt måste de jobba enhetligt. 

En projektdeltagare beskriver att det är många användare som inte upplever 
fördelar med det nya affärssystemet, eftersom de har använt Axapta 3 under 
en lång period och det har utförts många modifikationer anpassad till varje 
enskild anläggning. En process som tog 3 klick i det föregående systemet 
hade tagit 7 klick i ett standardiserad Axapta 3 utan modifikationer, och nu 
tar det 10 klick i AX 12 som är en global plattform. För den enskilda använ-
daren innebär det att det tar längre tid att arbeta i affärssystemet och detta 
skapar irritationsmoment och missnöje. Ur ett globalt perspektiv har denna 
process blivit bättre med AX 12 i en annan anläggning, där det tidigare tog 
15 klick. Projektdeltagaren berättar att ur ett globalt perspektiv har Haldex 
tjänat på det globala affärssystemet.  
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5.1.15. Anledningen till byte av affärssystem 

En projektdeltagare belyser att anledningen till att det bestämdes att affärs-
systemet måste bytas ut var att Axapta 3 var ett förlegat system utan någon 
officiell Microsoft-support. Det utfördes inte heller några uppdateringar och 
det fanns inte några konsulter som jobbade med affärssystemet längre. Vid 
problem som inte kunde lösas internt var detta ett svårt läge. I vissa anlägg-
ningar hade Haldex även problem med att nummerserierna hade tagit slut i 
affärssystemet. I Haldex-anläggningen i Ungern stod fabriken stilla ett tag 
på grund av att nummerserierna hade tagit slut. Ungern fick då rensa äldre 
data för att kunna återanvända nummerserien. Projektdeltagaren belyser att i 
Sverige hade detta inte gått, eftersom det är lagkrav på att behålla äldre data 
i x antal år. Projektdeltagaren nämner också att IT-avdelningen på Haldex 
hade sett oroväckande problem i Axapta 3 som ingen kunde förklara. Det 
fanns en rädsla för vad som skulle hända om systemet skulle krascha.  
Fortsatt användning av ett affärssystem utan support hade varit en stor risk.   

Kostnaden att använda ett affärssystem utan support hade varit större än att 
implementera ett nytt affärssystem och därför togs beslutet att införskaffa ett 
nytt affärssystem.  

5.1.16. Sälja in affärssystemet 

Projektdeltagaren beskriver att det har varit många användare som har frågat 
om fördelarna med AX 12 efter implementeringen. Projektdeltagaren redo-
gör att det har gett honom en tankeställare. Det tyder på avsaknad av förstå-
else för på vilka grunder affärssystemsbytet har skett. Projektdeltagaren be-
rättar att det borde ha lagts ner mer tid på att sälja in AX 12 och försöka få 
användare och chefer att förstå fördelarna med utbytet, för då hade man höjt 
motivationsnivån. 

5.1.17.  Nackdelar med AX 12 

Användarna beskriver att flaskhalsen i affärssystemet är att det utförs mer 
manuellt arbete än tidigare. En användare beskriver att tidsplaneringen inte 
fungerar som den ska i AX 12 och detta gör att de manuellt får planera pro-
duktionen och beräkna hur många bromsar som kommer att bli färdiga. An-
vändaren beskriver att produktionsplaneringen var otroligt optimal tidigare, 
då det gick att förbereda sig på ett helt annat sätt och inneha en annan fram-
förhållning. En annan användare beskriver att det nu får utföras väldigt 
många manuella kontroller i affärssystemet, så att allt är uppsatt på rätt sätt, 
annars skapas det problem längre ner i kedjan. Andra användare beskriver 
att systemet inte varnar tillräckligt, och om användaren inte är uppmärksam 
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så skapas det problem som kan upptäckas flera dagar senare av en annan 
användare. Personalen påpekar att det tar längre tid att använda affärssyste-
met och att det är lätt att göra fel och svårt att rätta till felen.   

Produktionschefen på monteringen beskriver att flaskhalsen i affärssystemet 
är skanningen eftersom den sker i många steg. Produktionschefen beskriver 
ett scenario: När produkten är monterad och packad skriver etikettskrivaren 
automatiskt en flagga och därefter sätter roboten fast den på pallen. Arbets-
uppgiften efter att roboten satt fast flaggan på pallen har förändrats med im-
plementeringen av det nya affärssystemet. Tidigare förflyttades och lastades 
pallen direkt på lastbilen och kunden var nöjd med upplägget.  
Med det nya affärssystemet har ytterligare steg adderats till processen. När 
roboten satt fast en flagga på pallen lyfter en truckförare pallen från produkt-
ionslinan och ställer ner den på golvet, går till en dator och skriver ut en 
licensplate, skannar den, klistrar fast den på pallen, tar pallen igen och ställer 
den på golvet 20 meter bort. Därefter skannar en annan person pallen och 
anger i affärssystemet en annan lagerplats och ställer den vid FVL. Därefter 
hämtar en truckförare pallen från FVL och lastar den på lastbilen som kör 
den till kunden. Produktionschefen menar att Haldex lägger väldigt mycket 
pengar på något som kunden inte betalar för och att det här arbetssättet är 
emot Lean-filosofin och ekonomiska modeller. Produktionschefen menar 
även att risken för att skicka fel produkt till kunden är stor, då licensplaten 
sätts fast manuellt på pallen. Det är inte alltid som truckföraren kan skriva ut 
licensplate på grund av fel i affärssystemet och då får truckföraren ställa pal-
len vid sidan. Där finns risken att pallen blandas med andra pallar som också 
saknar licensplate. Produktionschefen påpekar att licensplate bara är ett num-
mer och att det numret kan integreras tillsammans med flaggan. Produktions-
chefen föreslår att numret som står på licensplaten kan stå som en separat 
spalt på flaggan och därmed behövs det inte sättas en flagga och en licens-
plate separat. Produktionschefen menar att när roboten satt fast flaggan på 
pallen så ska truckföraren köra iväg pallen till FVL utan att behöva utföra de 
icke värdeskapande stegen. När roboten satt fast flaggan på pallen ska pallen 
automatiskt förflyttas till FVL i affärssystemet. Produktionschefen frågar 
sig: var ska annars pallen ta vägen om den inte ska till FVL, varför ska det 
finnas en lagerplats innan FVL?  

Projektkontorets chef ser inga nackdelar med det globala affärssystemet men 
ser en del risker. Det globala affärssystemet är uppbyggt på en server och 
alla anläggningar använder sig av en server. Om servern kraschar så stannar 
hela bolaget och det är en väldigt stor risk som kostar väldigt mycket pengar. 
I en global plattform påverkas alla anläggningar av ändringar. Konsekvenser 
när någonting ska ändras i affärssystemet eller när en uppdatering ska utföras 
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måste beaktas. Projektkontorets chef påpekar också att det finns andra risker 
associerat med det globala affärssystemet, exempelvis Governance of master 
data, som innebär att det finns en fil med alla produkter, kunder och leveran-
törer för alla Haldexanläggningar. Det finns endast den filen och det räcker 
att någon lägger upp en dubblett eller två dubbletter av samma leverantör, en 
kund eller produkt så blir det problem när data ska analyseras. När informat-
ionen ska analyseras så kan personen som ska analysera den exempelvis ana-
lysera alla dubbletter och få ett missvisande resultat. Projektkontorets chef 
belyser att ju fler personer som har tillgång till masterdatan desto större är 
risken att kvalitén på data blir sämre. Kvalité på masterdata är otroligt viktigt 
för att kunna uppnå fördelar med den globala plattformen. För att bibehålla 
att kvalitén på data förblir god har projektkontoret bestämt att det endast är 
ett fåtal personer som kommer att ha tillgång till informationen. Det kommer 
även att tillsättas några personer som har ansvar för att kontrollera data lö-
pande så att den stämmer. 

5.1.18. Mätning 

Tidigt i examensarbetet upptäcktes det att det saknades mätningar på daglig 
basis på affärssystemsrelaterade störningar. Under intervjuer med personal 
och chefer upptäcktes det även att det inte längre fanns ett forum där skiftle-
dare och chefer från avdelningarna bearbetning, montering, centralför-
råd/godsmottagning, logistik och skeppning kunde träffas för att diskutera 
olika störningar. Det fanns ett forum tidigare som försvann på grund av att 
en del av verksamheten flyttats till Ungern. Organisationen ansåg att det inte 
längre behövdes ett sådant omfattande forum. 

I samråd med Haldex Way kom jag överens om att störningar måste mätas 
på daglig basis enligt olika Lean-modeller. Under mötet med Haldex Way 
beslutades det att skiftledare och chefer från respektive avdelning skulle 
samlas framför en whiteboardtavla varje morgon och beskriva senaste dyg-
nets affärssystemsrelaterade störningar. Förslaget presenterades enskilt för 
alla chefer och skiftledare på de olika avdelningarna enligt metoden Ne-
mawashi och responsen var positiv. Därefter presenterades förslaget för min 
handledare på Haldex som skickade ut ett mejl till samtliga personer och be-
tonade att deltagande på morgonmöten var viktigt och rätt väg att lösa före-
tagets befintliga problem. Morgonmötena var mellan kl. 8.05 och 8.20 fram-
för en whiteboardtavla. Whiteboardtavlan var enkelt utformad och innehöll 
rubrikerna: 

- Problem 
- Vem upptäckte problemet 
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- Datum 
- Åtgärdat 
- Vem äger problemet 
- Kommentarer  

Syftet med dessa morgonmöten var utöver att mäta affärssystemsrelaterade 
störningar att skapa ett forum där företagets olika avdelningar kunde kom-
municera med varandra samt få en ökad förståelse för varandras arbete.  

 

Figur 25. Översikt whiteboardtavla. 

 

Till en början överskred mötena den avsatta tiden eftersom det kunde uppstå 
heta diskussioner. Efter ett tag minskade det och mötena blev bättre och 
bättre. Under den första veckan bad jag personalen om återkoppling om mor-
gonmötena och visualiseringen av problemen på whiteboardtavlan. Persona-
len tyckte att morgonmötena var väldigt bra men att visualiseringen på 
whiteboardtavlan kunde bli bättre. Med anledning av Whiteboardtavlans be-
gränsade utrymme fick den suddas ut varje dag och personalen upplevde att 
de gamla punkterna snabbt kunde glömmas bort. Efter varje möte fördes 
punkterna på whiteboardtavlan över till en Excelfil, där detaljerade beskriv-
ningar kunde föras. Det talades om för personalen att de kunde se de gamla 
punkterna i Excelfilen, som fanns i en gemensam mapp som alla hade till-
gång till, men intresset av att läsa punkterna i en Excelfil var lågt. Därefter 
påbörjades det att veckovis ge personalen på alla de berörda avdelningarna 
en sammanställning av de problem som tagits upp senaste veckan. Formatet 
på pappret var A3 för ökad visualisering och sammanställningen utgick ifrån 
Excelfilen. Varje avdelning fick en anpassad rapport som var relevant för 
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den specifika avdelningen. Därefter ombads en representant från varje avdel-
ning att ta fram en åtgärdsplan för att lösa problemen långsiktigt. 
För att förbättra morgonmötena och visualiseringen av problemen efterfrå-
gade jag återkoppling från mötesdeltagarna. Efter två veckor fick de frågan 
igen, om vad de tyckte om morgonmötena och visualiseringen. Personalen 
tyckte fortfarande att borttagningen av tidigare punkter försämrade visuali-
seringen. Efter ett möte med Johan Valett på Haldex Way bestämdes det att 
visualiseringen skulle förbättras genom användning av post it-lappar. Efter 
mötet med Johan Valett togs det fram en mall för hur whiteboardtavlan skulle 
utformas.  

Därefter presenterades förslaget för personalen enligt Nemawashi och imple-
menterades.  
Figur 26 visar den nya utformningen.   

 

 

Figur 26. Whiteboardtavla med post-It lappar. 

Varje avdelning fick ett block med post it-lappar med en specifik färg.  

Jag förklarade för personalen att: 

- Syftet med de färgkodade post it-lapparna är att det ska vara visuellt 
tydligt vem som har upptäckt problemet.  

- Det är ytterst viktigt att problem skrivs upp på post it-lappar före 
mötet.  

- På varje post it-lapp ska personalen beskriva ett problem. 
- Dagens datum ska noteras på varje post it-lapp. 
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Tavlans upplägg förklarades också för personalen. Syftet med rubriken För-
klaring är att de olika färgkoderna ska vara tydliga för förbipasserande. De 
ska direkt kunna se vilka lappar som tillhör vilken avdelning. Färgerna in-
formerar om vilka problem respektive avdelning har.  

 

Tavlans rubriker: Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag är en sorts 
väntelista för problem som ännu inte har lösts. Om en avdelning kom på en 
måndag med ett problem som ännu inte var löst, sätts lappen på rubriken 
”Tisdag” för att följas upp dagen efter. Den här proceduren genomfördes tills 
problemet var löst. Det förklarades för personalen att de som tidigare skulle 
få tillfälle under morgonmötet att förklara problemen. Det är även under mö-
testiden som det bestäms om problem är ett användar- eller affärssystempro-
blem. 
Definitionen av ett användarproblem är att problemet är orsakat av en använ-
dare.  
Orsaker till ett användarproblem kan vara:  

- Kommunikationsbrist 
- Brist på utbildning hos användaren 
- Bristfälliga instruktioner 
- Felaktigt handhavande och arbetssätt 
- Brist på förståelse för hur affärssystemet fungerar 
- Mänskliga faktorn 

Orsaker till ett systemproblem kan vara: 

- Affärssystemets användarvänlighet 
- IT-problem 
- Fel inställning i affärssystemet 
- Mjukvarufel i skannern 
- Saldofel 
- Mjukvaruproblem i affärssystemet 

Personalen upplystes om att i de fall där det inte går att bestämma på mötet 
om det är ett användarproblem eller affärssystemsproblem, så ska det under-
sökas vidare i affärssystemet direkt efter mötet. Resultatet kommer att pre-
senteras dagen efter. I de fall där det inte går att undersöka orsaken i affärs-
systemet kommer post it-lappen att hamna på linjen mellan rubrikerna An-
vändare och System. Lapparna får sedan extra uppföljning. Personalen upp-
lystes också om att varje post it-lapp kommer att ha en ägare, som tidigare. 
Ägaren bestäms under mötestiden. För att tydliggöra vem som äger vilken 
post it-lapp, skrivs en mindre post it-lapp, som också är färgkodad efter 
samma upplägg som de större post it-lapparna. På den mindre post it-lappen 
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kommer namnet att skrivas ned på den person som äger problemet. De 
mindre lapparna sätts ovanpå de större post it-lapparna. I de fall där det inte 
går att bestämma vem som äger problemet, kommer det att undersökas vidare 
i affärssystemet för att erhålla en bättre problembild. Vid en oklar bild över 
vem det är som ska äga problemet, trots att det har undersökts vidare i affärs-
systemet, kommer ett frågetecken att skrivas på den mindre post it-lappen, 
som därefter sätts fast på den större lappen.  På lappar med frågetecken kom-
mer extra uppföljning att ske för att identifiera ägaren till problemet. Det 
klargjordes också för personalen att ärenden som har lösts kortsiktigt kom-
mer att hamna under rubriken ”Löst kortsiktig” och att det kommer att göras 
uppföljning på dessa ärenden för att skapa förutsättningar för att de blir lösta 
långsiktigt. Problem som har blivit lösta långsiktigt blir placerade under ru-
briken ”Löst Långsiktig”. Det utförs även extra kontroller på dessa för att 
säkerställa att de punkter som har placerats där verkligen har lösts långsiktigt 
och uppfyller kraven för att finnas där. Kravet för att punkterna ska få finnas 
under rubriken ”Löst Långsiktig” är att de inte ska uppkomma igen. I de fall 
där samma problem har uppkommit på nytt har post it-lappen flyttats från 
rubriken ”Löst Långsiktig” till ”Löst kortsiktig”. Därefter har en rotorsaks-
analys utförts igen och en PDCA-cykel genomförts för att lösa problemet 
långsiktigt. Det poängterades för personalen att det nya arbetssättet inte för-
ändrar de veckovisa A3-rapporterna och de dagliga överföringarna som jag 
genomfört till Excelfilen tidigare. Det nya arbetssättet är endast till för att 
öka visualiseringen av problem och för att kunna få en bättre uppföljning.  

Excelfilens syfte var att samla statistik och efter mätperioden kunna utläsa 
ett specifikt mönster. Excelfilen fanns att tillgå i en gemensam mapp till-
gänglig för alla. För att filen inte skulle raderas av misstag utfördes restrikt-
ioner och begränsningar i filen. 

Excelfilen har rubrikerna: 

- Issue nr 
- Problem 
- Vem upptäckte problemet  
- Datum 
- Vecka  
- Åtgärdat. Ja/Nej  
- Löst långsiktig. Ja/Nej 
- Vem äger problemet  
- Kommentarer  
- Tre olika kategorier  
- Varför 
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Issue nr talar om hur många ärenden som är registrerade i Excelfilen. Under 
rubriken Problem beskrivs de störningar som tagits upp under mötet. 

Under rubriken Vem upptäckte problemet anges den avdelning som upp-
täckte problemet och som har rapporterat in det under morgonmötet. 

Syftet med rubriken Vecka är att kunna ha en uppföljning på hur många ären-
den som rapporteras in varje vecka och hur ofta liknande problem inträffat 
under samma vecka. Rubriken Datum registrerar när ett problem har inträf-
fat. Rubriken Åtgärdat informerar om problemet är åtgärdat kortsiktigt eller 
om problemet ännu inte är åtgärdat, vilket bekräftas med ett ja eller nej. Un-
der rubriken prioriteras de problem som ännu inte är lösta kortsiktigt. Rubri-
ken Löst långsiktig informerar om problemet är åtgärdat på ett långsiktigt 
sätt eller om det kan återkomma igen, och det bekräftas med ett ja eller nej. 
Rubriken Vem äger problemet informerar om vem som äger det specifika 
problemet. Syftet med rubriken är att varje problem ska ha en ägare som ser 
till att lösa problemet och under rubriken namnges personen. Under morgon-
mötena har det poängterats att personen som äger problemet inte alltid är den 
som har orsakat det. Det är ägaren som har möjlighet att lösa problemet och 
därför ska den personen äga problemet.  

Excelfilen har tre kategorier:  

Första kategorin informerar om problemet är ett: 

- Användarproblem. 
- Affärssystemsproblem. 
- IT-problem. 
- Inställningsproblem i affärssystemet.  

 

Andra kategorin informerar om problemet beror på: 

- Kommunikationsproblem 
- Felaktigt handhavande av skanner 
- Misstag 
- Problem vid plockning av material 

 

Tredje kategorin berättar mer detaljerat inom vilken kategori problemen hör 
hemma: 

- Omgjord licensplate. 
- Ej flyttad i AX.  
- WIFI. 
- Fel lagerplats. 
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- Loads. 
- Misstag. 

Rubriken Varför informerar om vad rotorsaken till ett problem är och upp-
dateras ständigt när ny information har tillkommit under morgonmöte och 
observation på plats.  

 

Figur 27. Excelfil dagliga problem. 

Alla ärenden under mätperioden har undersökts efter mötestiden med meto-
den Genchi genbutsu för att kunna erhålla en ökad förståelse för vad den 
egentliga orsaken till problemet är. Metoder som 5-Why och RCA har an-
vänts för att identifiera rotorsaker till problem. PDCA-metoden har använts 
flitigt för att testa sig fram till olika lösningar. Under morgonmötena har jag 
många gånger gett tips till personalen att testa olika lösningar.  

Exempelvis: 

"Testa att istället göra så här nästa gång och kolla hur resultatet blir.  

Jag vill höra om resultatet imorgon."  

 

Syftet med alla ”testa”-tipsen har varit att inte invänta den perfekta lös-
ningen utan att testa en provisorisk lösning nu.  

Tips som har getts till personalen har varit väl genomtänkta och det har fun-
nits en stark tilltro till att problem kommer att bli lösta genom det nya arbets-
sättet. För att inte dra för snabba slutsatser om att det verkligen är lösningen 
till problemen så har jag bett personalen om att ”testa”, för att se om det 
verkligen löser problemet. Knepet ”testa” har också använts på grund av att 
det i vissa fall har funnits motstånd hos personalen mot att arbeta på ett annat 
sätt, trots att det har funnits en klar bild av vad som är problemet och hur det 
kan lösas. 
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Genom att säga:  

- Testa den här lösningen nästa gång om du har möjlighet, det kanske 
löser problemet.  

så erhålls en helt annan respons från användaren än genom att säga:  

- Du arbetar på fel sätt och detta skapar de här problemen.  
Du måste arbeta på det här sättet istället.  
 

Det har varit viktigt att användarna kommer till insikt om att de arbetar på 
fel sätt. Mitt jobb som ansvarig för morgonmötena har varit att leda dem till 
den insikten. Genom att använda ”testa” har många lösningar prövats och 
det har erhållits en bättre problembild över de problem som företaget inne-
har. Tidigare beskylldes systemet för allt och personalen hade ingen klar bild 
över vad orsakerna till problemen var. Om man frågar en användare idag var 
en ”Invalid location” har sin grund, får man svaret att den antingen kan vara 
orsakad av en användare någonstans i förädlingskedjan eller så är det ett 
systemproblem.  

Användaren berättar sedan att problemet helt enkelt måste undersökas vidare 
i affärssystemet för att det ska kunna dras några slutsatser. Tidigare skulle 
användaren ha svarat att det är ett systemproblem och att problemet måste 
överlämnas till konsulter. Det har skett en attitydförändring hos användarna 
med hjälp av morgonmötena och ”testa”-metoden. 

5.2. Verkliga Case 
Detta avsnitt behandlar olika Case som har följts upp under examensarbetet. 
Dessa Case har bestått av olika dagliga problem som har kommit upp på 
morgonmötena och som jag har följt upp noga. Analyser har utförts vid till-
fällen då störningar inträffat, enligt Rothers tankesätt att problem måste föl-
jas upp när de är ”färska”. Metoden som jag har använt för att få inblick i 
verkliga fall har varit Genchi genbutsu. Därefter har en 5 Why-analys utförts 
på samtliga Case för att identifiera rotorsak till problem. När rotorsaken 
identifierats presenteras det på morgonmötet och personalen uppmanas att 
använda sig av PDCA-modellen för att lösa problemen långsiktigt.  

I vissa fall har det gått att lösa problem långsiktigt och i andra fall har 
PDCA-cykeln varit misslyckad och har fått utföras på nytt.  
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5.2.1. Case 1 

Personalen på skeppning har upptäckt att det står tre pallar på torget som är 
färdiga men saknar licensplate. Pallarna saknar även en lapp med någon sorts 
förklaring till varför de står där utan licensplate. Dessa pallar står på torget 
bland färdiga pallar som har licensplate och risken för förväxling av pallar är 
stor. När det saknas licensplate innebär det att licensplaten inte kunnat skapas 
eftersom systemet inte har tillåtit det av någon anledning.  
Avdelningen skeppning har betonat vikten av problemet genom att kontakta 
godsmottagning, montering, planerare samt chefer och meddela att det står 
tre pallar på torget utan licensplate och att det är viktigt att problemet blir 
löst snabbt. Annars kan inte skeppningen hinna skapa loads i tid. Det finns 
risk att det uppstår en försening som gör att kunden inte får sina varor i tid. 
Om inte kunden får sina varor i tid blir Haldex skadeståndsskyldig till kun-
den för utebliven leverans. Vid närmare efterforskning visar det sig att kom-
munikationsbrist mellan avdelningen montering och centralförrådet är en av 
anledningarna till problemet. Rotorsaken är ett saldofel som ett externt lack-
eringsföretag har orsakat av misstag. Det externa lackeringsföretaget har 
mottagit calipers med ett visst artikelnummer och skickat tillbaka färdiglack-
erade calipers med ett annat artikelnummer. När godsmottagningen har mot-
tagit dessa har de lagts in i affärssystemet med det artikelnummer som an-
getts i följesedeln. Det i sin tur har orsakat att det har uppstått ett saldofel, 
där artikeln har funnits fysiskt men inte i affärssystemet. Det har också orsa-
kat att en artikel som inte finns fysiskt lagts in i affärssystemet på grund av 
misstaget på följesedeln. Det här problemet har gett upphov till att monte-
ringspersonalen inte har kunnat avsluta jobbet i affärssystemet för att sedan 
kunna skriva ut licensplate. Affärssystemet har satt stopp för det, eftersom 
komponenten calipers har saknats i saldot.  

 

Figur 28. Licensplate issue. 
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Under uppföljningen av ärendet identifierades flera brister inom företaget 
som orsak till att det tog fyra timmar att lösa problemet, innan licensplate 
kunde sättas på pallarna.  

Det identifierades att: 

- Det saknades ett gemensamt forum för olika avdelningar att disku-
tera de dagliga störningarna. 

- Det saknades rutiner kring informationshanteringen vid störningar, 
exempelvis att det måste finnas en lapp på pallar som saknar licens-
plate, så att andra avdelningar får information om att någon håller på 
att undersöka problemet.  

- Det saknades tydliga rollfördelningar samt kategorisering av pro-
blem, t.ex. information om vem som äger vilka problem och om pro-
blemet är ett system- eller användarproblem. 

- Det saknades rutiner för att lösa problem långsiktigt. 

Uppföljningen av Case 1 resulterade i att ett gemensamt forum skapades. 
Under avsnittet Mätning beskrivs det gemensamma forumet.  

Resultatet av uppföljningen blev att det numera finns en lapp på pallar som 
saknar licensplate. Lappen informerar om anledningen till avsaknad av li-
censplate. 

 
Case 1 beskrivs med 5-Why metoden i nedanstående tabell.  

Tabell 5.  5 Why-analys på Case 1. 

Vilket är problemet? Personalen på skeppningen har 
upptäckt att det står tre pallar på 
torget som är klara för expediering 
men saknar licensplate. 

Varför? Licensplate saknas eftersom affärssy-
stemet har nekat att skriva ut. 

Varför? Det har saknats komponent i saldot för 
att avsluta jobbet och kunna skriva ut 
licensplate. 

Varför Centralförrådet har inte flyttat kompo-
nenter i affärssystemet till avdelningen 
montering. 

Varför Centralförrådet har inte haft kompo-
nenter att flytta i affärssystemet. 
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Varför Det externa lackeringsföretaget har or-
sakat saldofel hos Haldex. De har mot-
tagit calipers med ett visst artikelnum-
mer och skickat tillbaka det färdig 
lackerade calipers med ett annat 
Haldex artikelnummer. 

 

Nyckelord: Kommunikationsbrist, bristande rutiner, företagskultur, 5-Why 
och Kaizen 

5.2.2. Case 2 

 

Figur 29. Licensplate. 

En användare på avdelningen skeppning skulle skriva ut en extra licensplate, 
eftersom det inte gick att scanna in den gamla licensplaten som var fäst på 
den färdiga pallen, som stod ute redo för lastning. Pallen hade stått ute i solen 
i några dagar och detta hade orsakat att licensplaten hade blivit blekt.  
Att skriva ut licensplate tillhör inte den dagliga arbetsuppgiften för just denna 
användare och det fanns en viss osäkerhet över hur en ny licensplate kunde 
skrivas ut. Av den anledningen sökte användaren upp personen i huset som 
kan affärssystemet bäst, men eftersom han var upptagen så valde användaren 
att skriva ut en ny licensplate på egen hand genom att följa de tillgängliga 
instruktionerna. En miss i instruktionerna orsakade att alla tillgängliga li-
censplate i affärssystemet från november 2017 skrevs ut i företagets alla skri-
vare. Bristfälliga och otydliga instruktioner resulterade i att användaren mis-
sade att ange vilken specifik licensplate som skulle skrivas ut.  
Användaren har efter denna händelse tagit fram tydliga instruktioner, för att 
andra användare inte ska göra samma misstag. Efter denna händelse har per-
sonalen berättat att det är just sådana fall som minskar tilltron för affärssy-
stemet. I just det här fallet har det framkommit att det inte är någon som 
kommer att vilja skriva ut alla tillgängliga licensplate någonsin, och därför 
borde systemet varna om man som användare råkar missa att ange en specifik 
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sida. Det här ärendet har gjort att personalen från IT har fått rycka in och 
stoppa alla skrivare från att skriva ut de icke önskade licensplaten. Det har 
även resulterat i att det har skrivits ut 300 licensplate som har fått slängas.  
Dåliga instruktioner i kombination med att systemet inte varnar är orsaken 
till detta misstag.  

 

Nyckelord: Poka Yoke, bristfälliga instruktioner, bristfällig utbildning, Kaizen och 
RCA  

5.2.3. Case 3 

 

Figur 30. Fett till smörjning av bromsar. 

Nattskiftet på avdelningen montering har inte kunnat skapa licensplate till de 
tillverkade bromsarna. Pallar med bromsar utan licensplate står och väntar 
på att licensplate ska kunna skapas, så att avdelningen skeppning ska kunna 
skicka iväg dem till kunden. Anledningen till att licensplate inte har kunnat 
skapas är att fettet som används till för att smörja bromsarna har tagit slut i 
affärssystemet. Det har resulterat i att jobbet i affärssystemet inte kunnat av-
slutas. Fettet har funnits fysiskt för att montera bromsarna, men i affärssy-
stemet visar det att det inte finns något tillgängligt fett och detta skapar pro-
blem. Fettet ingår i bromsens produktspecifikation och måste finnas tillgäng-
ligt för att jobben ska kunna bli avslutade i affärssystemet.  
När jobben är avslutade i affärssystemet kan monteringspersonalen som är 
ansvariga för att skriva ut licensplate skriva ut dem för att sedan överlämna 
de färdiga pallarna till avdelningen skeppning, som är ansvariga för att skicka 
iväg dem till kunden. Monteringspersonalen har i detta fall fått lösa proble-
met kortsiktigt för att undvika försening till kunden. Personalen har fått flytta 
fett i affärssystemet från lagerplats vid godsmottagningen, som förvarar all 
fett, till lagerplats vid monteringen. Förflyttningen har endast skett i affärs-
systemet och inte fysiskt. Denna felaktiga förflyttning lär även skapa pro-
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blem i framtiden.  Detta problem beror på ett saldofel som ligger i affärssy-
stemet. Affärssystemet är inställt på att förbruka 15 gram fett per broms men 
i verkligheten förbrukas det mindre.  Det skapar problem då fettet tar slut i 
affärssystemet medan det fortfarande finns fysiskt.  Personalen påpekar att 
det är oerhört svårt att bedöma hur mycket fett en broms förbrukar, eftersom 
det varierar kraftigt från broms till broms. Haldex Landskrona har även haft 
detta problem i det tidigare affärssystemet Axapta 3, men verksamheten blev 
inte drabbad av problemet lika mycket då som nu. Felberäkningen av fett i 
affärssystemet skapar inte bara problem för monteringspersonalen och 
skeppningspersonalen, utan även för materialplanerarna som köper in fett. 
När materiaplanerarna ska köpa in fett från företagets leverantörer kollar de 
saldot i affärssystemet och ser ofta att saldot är lägre än vad det är i verklig-
heten. Det leder till att materialplanerarna köper in fett samtidigt som det 
redan finns tillräckligt med fett. För att komma åt problemet har företaget 
bestämt att en mer realistisk förbrukning måste läggas in i systemet. Företa-
get har därför inventerat hur mycket fett som finns tillgängligt och sedan in-
venterat återigen efter 2 veckor, för att kunna beräkna hur mycket fett som 
har förbrukats under dessa 2 veckor. Företaget har kommit fram till att varje 
broms förbrukar mellan 11 och 12 gram fett. De har nu ändrat fettförbruk-
ningen i systemet till 12 gram per broms och hoppas att problemets omfatt-
ning minskar. Personalen är medvetna om att problemet kommer att upp-
komma igen, då det är svårt att beräkna exakt rätt förbrukning, men minsk-
ningen av förbrukning i affärssystemet kommer att säkerställa att problemet 
inte uppkommer så ofta. För att se till att saldot i affärssystemet förblir rätt 
och att det inte uppkommer stora differenser krävs det att det inventeras ofta. 
En långsiktig lösning är att ta bort fett från BOOM-listan. BOOM-listan är 
en lista med komponenter som finns i bromsen, och om dessa komponenter 
inte finns tillgängliga i affärssystemets saldo kan inte licensplate erhållas.  

 

Case 3 beskrivs med 5-Why metoden i nedanstående tabell.  

 

 

Tabell 6. 5-Why på Case 3. 

Vilket är problemet?   Personal på montering har inte kun-
nat skriva ut licensplate till de fär-
diga pallarna. 

Varför? Affärssystemet tillåter inte att skriva ut 
licensplate.  
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Varför? Eftersom det saknas saldo för fett i af-
färssystemet. 

Varför Det finns saldofel i systemet. 

Varför Fettförbrukningen är felaktig i affärssy-
stemet. 

Varför För att den felaktiga fettbrukningen har 
följt med från det gamla affärssystemet. 

 

Nyckelord: Saldofel, Poka Yoke, 5-Why, Kaizen och Hansei.   

5.2.4. Case 4 

Godsmottagningen upplever att de har dåligt WIFI på sin arbetsplats.  
Det skapar problem när operatörerna ska använda sig av sina skannrar för att 
utföra sitt jobb. De blir ständigt utloggade och kan inte utföra sitt jobb som 
det är tänkt. Ärendet har överlämnats till Haldex IT-avdelning och WIFI-
nätverket är nu utbytt. Uppföljning på ärendet har utförts och avdelningen 
godsmottagning upplever att WIFI-nätverket fungerar bättre men att de nu 
har problem med att det tar långt tid att skanna. Ärendet har undersökts när-
mare och IT-avdelningen har kommit fram till att orsaken till att det tar långt 
tid att skanna är att affärssystemet läser in otroligt mycket information vid 
skanning.  När en licensplate skannas bearbetar skannern väldigt mycket data 
om pallens förflyttning inom företaget. Denna data är tung för skannrarna att 
bearbeta och därför tar det exempelvis 30 minuter för operatören att skanna 
19 pallar. Ärendet har överlämnats till konsulter. Företagets externa konsul-
ter har ändrat skannerns funktionalitet så att den inte läser historiken vid 
skanning av licensplate, för att skanningen ska kunna gå snabbare. Uppfölj-
ning av ärendet har utförts på morgonmötena och personalen upplever fort-
farande problem med att skanningen tar långt tid. På morgonmötet uppma-
nades användaren att lägga ett heat till IT-avdelningen. Därefter utförde IT-
avdelningen en uppdatering av mjukvaran i skannern. Uppföljning av ären-
det utfördes på morgonmötet och personalen berättade att de upplevde att 
användningen av skannern hade blivit lite bättre men att det finns dagar då 
problem uppkommer igen. De berörda användarna uppmanades återigen att 
lägga heat till IT-avdelningen. IT-avdelningen startades sedan en utredning 
om varför skanningen tar så långt tid. Leverantören av skannrarna besökte 
sedan företaget för att ta reda på rotorsaken till varför skannrarna inte funge-
rade optimalt. Leverantören undersökte alla skannrar på företaget och gav ett 
preliminärt svar att problemet kan vara att alla skannrar förutom två är till 
för användning i USA och att de inte är anpassade till nätverket i Sverige. 
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Uppföljning av ärendet har utförts varje dag på morgonmötena och vid varje 
tillfälle som frågan om skannrarna har ställts till slutanvändarna har de svarat 
med att de inte vet hur det går med ärendet. Detta visar på att kommunikat-
ionen mellan olika avdelningar skulle kunna förbättras. En närmare uppfölj-
ning utfördes i ärendet och det visade sig att det inte var själva skannrarna 
som var till för användning i USA, utan det var mjukvaran som var det. En 
uppdatering hade utförts på företaget direkt efter WIFI-bytet och denna upp-
datering var till för USA. Uppdateringen medförde att nätverkets regionkod 
och WIFI-frekvensbandet var anpassade till användning i USA (se figur 31). 
Detta har orsakat att användarna har haft bra WIFI på vissa platser i fabriken, 
samtidigt som det har varit dåligt WIFI på andra platser i fabriken vid an-
vändning av skannrarna. 

 

 
Figur 31. Skanner fel inställningar. 

Efter tre veckor har felsökningen avslutats och det har utförts en uppdatering 
av alla skannrar. Uppdateringen innebär att skannrarna blir anpassade till det 
europeiska nätverket (se figur 32).  
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Figur 32. Skanner uppdateras 

 

Uppföljning av ärendet visade att uppdateringen medförde att det endast gick 
att använda en skanner i taget. Detta problem upptäcktes i samband med upp-
dateringen, och resterande skannrar, som inte var uppdaterade än, stoppades 
från att bli uppdaterade. Därefter byttes de skannrar ut som hade uppdaterats 
till fel mjukvara. Det har utförts uppföljning på ärendet på varje morgonmöte 
och i nuläget är personalen nöjda med att skannrarna fungerar som de ska.  

 

Case 4 beskrivs med fiskbensdiagram i nedanstående tabell.  

 

Figur 33. Fiskbensdiagram Case 4. 

Nyckelord: RCA, följdproblem, Kommunikationsproblem, 5-Why, Kaizen, Poka-
Yoke och PDCA. 
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5.2.5. Case 5 

 

Figur 34. Pall med licensplate på 12 detaljer per pall. 

Monteringspersonalen har inte kunnat skriva ut licensplate enligt kundens 
önskan. Pallar som skickas till kunden består vanligtvis av 12 detaljer per 
pall, men en av Haldex kunder har slutit avtal om att de vill ha 16 detaljer 
per pall. Det är gynnsamt för företaget, eftersom det används färre pallar för 
att tillgodose kundens behov och det innebär mindre lastutrymme. Monte-
ringspersonalen har skrivit ut licensplate enligt rutiner, men på licensplaten 
har kvantiteten 12 angetts istället för 16 som pallarna innehåller. Det har 
skapat problem och förvirring för användaren på monteringen och man har 
angett att det här problemet beror på systemfel. Vid närmare efterforskning i 
ärendet har det framkommit att det inte är ett systemfel utan ett användarpro-
blem. Skannern ger förslag på 12 st. detaljer per pall, eftersom majoriteten 
av pallarna innehåller 12 detaljer. För att ändra på antalet bromsar per pall 
måste användaren manuellt ändra detta i skannern. Med hjälp av tydliga in-
struktioner och en kort utbildning i hur kvantiteten på pallen kan ändras, så 
kan problemet reduceras.  

För att eliminera problemet helt har en Poke Yoke-lösning tagits fram genom 
en systemändring i affärssystemet. Det innebär att skannern ger förslag på 
16 st. detaljer i framtiden. Detta gäller endast för denna kund och för reste-
rande kunder ska skannern fortsätta att ge förslag på 12 detaljer. Systemänd-
ringen har genomförts, men vid användning tre veckor senare upptäcktes det 
att skannern fortfarande rekommenderade kvantiteten 12 st. per pall. Använ-
daren var inte uppmärksam på detta och hann skanna tre st. licensplate med 
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kvantiteten 12 st. istället för 16 st. När användaren upptäckte detta fick en 
manuell inmatning på 16 st. detaljer per pall ske för resterande pallar. De tre 
pallar som hade felaktig kvantitet skapade ett stort bekymmer för företaget 
vid tillfället, eftersom det var bråttom med att skicka pallarna till kunden och 
det kunde man inte göra om de tre pallarna inte hade rätt kvantitet. Det skap-
ade även problem för avdelningen planering, som var ansvarig för kundkon-
takten, och skeppning, som var ansvarig för att skicka produkterna i rätt tid. 
Vid tillfället var personen som kunde processen att ändra kvantitet i affärs-
systemet på semester och det fanns ingen på företaget som visste hur proces-
sen att ändra kvantitet på en pall gick till. Under morgonmötet blev en person 
ansvarig för att äga problemet och lösa det. Den som utsågs hade inte skapat 
problemet men hade de resurser som krävdes för att lösa det. Personen kon-
taktade först en projektdeltagare internt i företaget för att få hjälp, men ef-
tersom den personen inte var på plats fick kontakt tas med en extern konsult. 
Den externa konsulten var inte heller tillgänglig just denna dag, som var en 
fredag. Haldex blev tvungna att i samråd med kunden skicka varorna utan 
dokumentation. På måndagen fick personen som ägde problemet instrukt-
ioner via mejl av konsulten för att lösa problemet. Därefter kunde kvantiteten 
på de tre pallarna ändras till 16 st. Uppföljning av detta Case genomfördes 
hela vägen och det upptäcktes flera brister. Bristerna med följande Case var 
att användaren som skannade pallen inte var uppmärksam på att se om syste-
mändringen slagit igenom eller inte. Det här fallet visade också hur viktigt 
instruktioner är och vilka konsekvenser som kan uppstå om det inte finns 
instruktioner tillgängliga. Det visade också att känsligheten ökar betydligt 
om en person som kan en process inte finns på plats. Av den anledningen 
måste kunskapsöverföringen ske via utbildning och instruktioner. Det här 
fallet visade också på att användarna innehar väldigt många instruktioner 
från konsulterna som ligger på deras privata mejl och som ingen annan har 
tillgång till när de är frånvarande. Dagen efter det här fallet påbörjades ett 
arbete för att skapa en gemensam plattform för instruktioner, där användarna 
själva ska skapa instruktioner som ska vara tillgängliga för alla.  

Följande Case blev startskottet till det arbete som beskrivs under avsnittet 
Instruktioner. Uppföljning av följande Case kommer att ske på morgonmö-
tena, för att arbeta vidare med den Poka Yoke-lösning som hade tagits fram 
men som inte fungerade. Anledningen till varför den inte fungerade är i nu-
läget oklart på grund av semestertider, men en närmare uppföljning kommer 
att utföras av ansvariga på Haldex.   

Case 5 beskrivs med 5-Why metoden i nedanstående tabell. 
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Tabell 7.  5 Why-analys på Case 5. 

Vilket är problemet?   Skannern ger inte förslag på rätt 
kvantitet och användaren har skan-
nat in fel kvantitet på tre pallar. 
Detta har resulterat i att godset har 
skickats till kunden utan några 
dokumentationer. 

Varför? Poke Yoke-lösningen som togs fram 
har inte fungerat. Det innebär att affärs-
systemet inte har gett förslag på rätt 
kvantitet i skannern och användaren 
har skannat in med fel kvantitet.   

Varför? Användaren har varit ouppmärksam på 
att skannern inte gett förslag på rätt 
kvantitet och har inte angett rätt kvan-
titet manuellt. Användaren har under-
rättad skiftledaren om problemet och 
skiftledaren har inte kunnat lösa pro-
blemet.  

Varför Personen som vet hur kvantiteten kan 
ändras i efterhand har semester.  Ingen 
annan vet hur problemet ska lösas.  

Varför Ingen annan har fått utbildning i pro-
cessen och det finns inte heller några 
instruktioner på hur problemet ska lö-
sas.  

Varför Det finns inte någon mall kring hur in-
struktioner ska skapas och det finns 
ingen gemensam plattform att publi-
cera dessa.  

 

Nyckelord: Avsaknad av Instruktioner, utbildning, Poka-Yoke, Kaizen, Hansei och 
användarvänlighet och uppföljning morgonmöte. 
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5.2.6. Case 6 

 

Figur 35. Lagerplats vänster och höger broms på avdelningen bearbetning. 

Avdelningen bearbetning har upptäckt att personalen på centralförrådet har 
scannat fel pallar till fel lagerplats. Avdelningen har en rullbana för höger 
broms och en för vänster. Varje rullbana är indelad i tre sektioner. Det pla-
ceras tre olika hållare på varje rullbana. På varje rullbana finns det en streck-
kod per sektion som förrådspersonalen ska scanna in för varje pall. Pallen 
skall sedan till rätt lagerplats. I Case 6 har förrådspersonalen scannat in fel 
sektions streckkod vid överlämning av pallar. Det har skapat problem i af-
färssystemet när operatörer på avdelningen bearbetning har plockat material 
för vidare förädling. Affärssystemet skapar pickjobb som berättar vilka pal-
lar som ska plockas först för vidare bearbetning. När pallar är felskannade 
skapar systemet fel pickjobb. Operatörer på bearbetning har utan vetskap om 
problemets rotorsak utfört en Transfered in Warehouse (TIW).  
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Det är ett arbetssätt som ska användas när det inte finns några andra möjlig-
heter att rätta till ett fel och det är inte tänkt att personalen ska arbeta enligt 
detta arbetssätt. När problem uppstår är det vanligt att denna metod används. 
TIW är en metod som utgår ifrån manuell inmatning och det är inte förenligt 
med FIFO. Det är användaren som bestämmer hur pallen skall plockas. Detta 
arbetssätt skapar följdfel och tvingar operatörer att göra fler TIW på andra 
jobb. Figuren nedan visar att pallarna är på HAL Cast i affärssystemet. De 
skulle istället vara på SAF Cast.  

 

 

Figur 36. Location id. 

Rotorsak till problemet har vid ett senare skede identifierats och beskrivs 
under Case 12. Främsta anledningen till att jag beskriver Case 6 är att varje 
Case är unikt, även om de innehåller liknande problem eller har samma rot-
orsak. 

 

Nyckelord: Poka Yoka, Utbildning, RCA, 5 Why, Genchi genbutsu, Kaizen och upp-
följning morgonmöte.  
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5.2.7. Case 7 

 

Figur 37. Lagerplats Tellus och lagerplats F på avdelningen montering. 

 

Monteringspersonalen kan inte avsluta jobb i affärssystemet, trots att brom-
sar är färdigmonterade, och då går det inte att skriva ut licensplate. 
Det går inte att skriva ut licensplate eftersom monteringspersonalen inte har 
arbetat enligt affärssystemets pickjobb som utgår ifrån FIFO. Monterings-
personalen har inte flyttat komponenter från lagerplats F till lagerplats Tellus 
innan bromsar har monterats fysiskt, eftersom de har plockat direkt från la-
gerplats F till monteringslinan. Därför har pickjobb inte försvunnit ur affärs-
systemet och som resultat kan inte licensplate skrivas ut.  Figur 37 visar la-
gerplats F ovanför lagerplats Tellus.  
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Monteringspersonalen har i Case 7 makulerat pickjobb för att kunna skriva 
ut licensplate. Detta arbetssätt rekommenderas inte. När monteringspersona-
len plockar utan att arbeta enligt pickjobb, plockas det inte alltid enligt FIFO 
och det påverkar spårbarheten. Förståelse för hur och varför affärssystemet 
arbetar på ett visst sätt måste stärkas för att operatörer inte ska ta genvägar.  
Man bör även undersöka en Poka Yoke-lösning som kan öka affärssystemets 
användarvänlighet. Affärssystemet kan då exempelvis varna när användaren 
vill påbörja ett jobb som inte innehar alla sina komponenter på rätt lagerplats.  

 

Nyckelord: Utbildning, instruktioner, RCA, Kaizen och uppföljning morgonmöte. 

5.2.8. Case 8 

Personalen på bearbetning har upptäckt att förrådspersonalen har gjort om 
tre licensplate till en licensplate. Vid närmare efterforskning i ärendet har det 
visats att det här misstaget skapades av förrådspersonalen den 8 maj och upp-
täcktes den 21 maj, när pallar skulle användas för vidare bearbetning. Istället 
för 32 st. ämnen, som är den verkliga kvantiteten på varje pall, fördelat på 
tre pallar, så har 96 st. ämnen skannats in på en licensplate. Se figur 38.  

Resterande två licensplate har då fått noll st. ämnen. Personal på bearbetning 
löste problemet genom en TIW.  

 

Figur 38. Omgjord licensplate [34]. 

Problemet har uppmärksammats flera gånger på morgonmötena och resulta-
tet har blivit att förrådspersonalen har implementerat ett nytt arbetssätt. Per-
sonalen skannar en pall i taget för att misstag inte ska uppkomma. För att 
säkerställa att problemet elimineras helt har även en Poka Yoke-lösning ta-
gits fram. Ändringar i affärssystemet gör att det nu endast går att skanna en 
licensplate i taget.  

 
Case 8 beskrivs med 5-Why metoden i nedanstående tabell.  

 

Tabell 8.  5 Why-analys på Case 8. 
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Vilket är problemet?   Personal på bearbetning har upp-
täckt att en licensplate innehåller 96 
ämnen och 2 st. licensplate innehål-
ler noll i kvantitet 

Varför? Personal på centralförrådet har varit 
oaktsam och gjort om licensplate 

Varför? Personalen upplever att skannern är 
långsam och ostabil. Det bidrar till att 
fel uppstår vid skanning.   

Varför Skannern är långsam på grund av dåligt 
WIFI, långsam inläsning av data från 
affärssystemet. 

Varför WIFI är långsam på grund av att fabri-
ken innehar dålig täckning samt på 
grund av en skanneruppdatering.     

Varför Dålig täckning beror på att accesspunk-
terna i fabriken inte är tillräckliga.  Att 
skannern inte är anpassad till använd-
ning i Sverige är på grund av en felaktig 
skanneruppdatering som har utförts på 
uppdrag av IT-avdelningen. 

 

Nyckelord: Poka Yoke, RCA, utbildning, instruktioner, felaktigt arbetssätt, Kaizen, 
Hansei, PDCA, följdfel och uppföljning morgonmöte. 

5.2.9. Case 9 

Personalen på bearbetning har upptäckt minussaldo på ett specifikt artikel-
nummer och undrar hur detta är möjligt (se figur 39).  

Anledningen till att saldot i affärssystemet inte överensstämmer med verk-
ligheten är att personalen i affärssystemet har angett att de har plockat mer 
än vad som har gjorts i verkligheten. Detta har medfört att det finns fler ar-
tiklar fysiskt än vad det finns i affärssystemet. Minussaldo i affärssystemet 
på artiklar beror på att systemet är programmerat att kunna ha minussaldo. 
En TIW har utförts av personal för kortsiktig lösning. Ärendet har överläm-
nats till konsulter, som har fått i uppdrag att programmera om affärssystemet 
så att det inte går att få minussaldo. Ändringen har nu implementerats och 
borttagandet av minussaldo har orsakat att saldot för en del artikelnummer 
är noll, vilket skapar problem för personalen vid hantering och förflyttning 
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av komponenter. Med borttagandet av minussaldo har en del problem, som 
tidigare varit dolda, kommit upp till ytan och skall åtgärdas. 

 

 

Figur 39. Minussaldo Caliper [34]. 

 

Nyckelord: Poka yoke, utbildning, instruktioner, saldofel, Hansei, Kaizen, PDCA, 
följdproblem och uppföljning morgonmöte.  

5.2.10. Case 10 

Personalen på godsmottagning har upptäckt, på en fredag, att det saknas lo-
ads på en order. Problemet åtgärdades på måndagen, då kontakt togs med 
den ansvariga materialplaneraren, men det borde ha lösts tidigare. Personalen 
på godsmottagningen beskriver att anledningen till att materialplaneraren 
inte hade skapat loads var att leverantören brustit i sina rutiner vad gäller att 
skicka tillräckligt med information i tid till materialplaneraren. Närmare ef-
terforskning i ärendet har visat att så inte var fallet. Materialplaneraren för-
klarade för mig att loadsen för ordern skapades för flera veckor sedan. 
Materialplaneraren förstår inte varför personalen på godsmottagning inte 
kunnat se att loadsen var skapade och radar upp ett antal tänkbara scenarier 
som skulle kunna vara orsaken till att de inte sett loadsen. Precis under prat-
stunden med materialplaneraren dyker det upp ett mejl från personalen på 
godsmottagning. De påpekar att ytterligare två loads inte är skapade. Jag 
uppmanar materialplaneraren att gå direkt till godsmottagning nu när det är 
aktuellt, för att prata med personalen om ärendet. Tillsammans besökte vi 
avdelningen godsmottagning och pratade med personalen om mejlets inne-
håll. Efter samtalet visade det sig att hela loads-problemet bygger på kom-
munikationsbrist, ensidig kommunikation och en del antagande om varand-
ras jobb, exempelvis att ena parten inte gör sitt jobb. Materialplaneraren för-
stod att ytterligare information är nödvändig, för att godsmottagning skall 
kunna hitta rätt loads i affärssystemet. Det är av stor vikt att besöka varandras 
avdelningar oftare, istället för att sköta kommunikationen via mejl och tele-
fon, eftersom det ger ett bättre samarbete.  

 

Nyckelord: Antagande, kommunikationsbrist, ensidig kommunikation, Genchi gen-
butsu, jobba på varandras arbetsplats, Kaizen, RCA och uppföljning morgonmöte. 
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5.2.11. Case 11 

Avdelningen skeppning kan inte skapa loads och flaggor. 

  

 

Figur 40. Varningsmeddelande vid skapande av loads [35]. 

Personalen på skeppning har försökt att skapa loads till gods som ska skickas 
iväg till kunden. Det har uppkommit ett felmeddelande i systemet som stop-
par användaren från att skapa loads (se figur 40). Loads är nödvändiga för 
att kunna scanna in inkommande råmaterial och utgående produkter.  

Användare har upptäckt att förpackningsträd inte ser ut som det vanligtvis 
gör (se figur 41). Förpackningsträd informerar enbart om vilket emballage 
som har använts till varje pall och är nödvändig information för att skapa 
loads. Det tillståndet är kritiskt, eftersom ingenting kan lämna företaget om 
det inte skapas loads. Konsulter har inte kunnat lösa problemet i tid och per-
sonalen på skeppning har tvingats lägga in förpackningskomponenter i struk-
turträdet manuellt för varje pall. Manuell inmatning är väldigt tidskrävande. 
Personalen på skeppning uppger att problemet uppstår ofta.  
Vid närmare efterforskning i Case 11 har det upptäckts att problemet upp-
kommit på grund av en affärssystemsuppdatering. Uppdateringen skapade 
ett felaktigt förpackningsträd för en del kunder. Konsulter har fått uppdatera 
om felaktigheter i affärssystemet.  
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Figur 41. Felaktig förpackningsträd [35]. 

 

Nyckelord: Systemfel, RCA, Kaizen och uppföljning morgonmöte. 

5.2.12. Case 12 

Personalen på bearbetning har upptäckt att sex stycken licensplate av ett visst 
artikelnummer är ”not valid”. Personalen menar att det är ett systemfel. En 
person som har varit involverad i affärssystemsprojektet hävdar att det är 
användare på godsmottagning som gör fel. Personal på bearbetning har gjort 
en TIW och därför kan inte rotorsaken till problemet identifieras i efterhand. 
Under morgonmötet får personalen som förslag att undvika att göra en TIW 
när ett liknande problem uppkommer och istället ta kontakt med projektdel-
tagaren direkt, för att identifiera vad problemet beror på. Följande dag upp-
kom det ett liknande problem med att skannern visade ”not valid”. Den här 
gången gjorde personalen på bearbetning inte en TIW. Istället lämnades 
ärendet över till projektdeltagaren. Det visade sig att pallarna skannats på fel 
lagerplats. Därför visade skannern ”not valid”. Personalen på centralförrådet 
har istället för att skanna in pallarna till SAF CAST L skannat in till SAF 
CAST R. Bokstäverna R och L står för Right och Left. Figur 42 visar pall-
ställen på bearbetning, där pallar avlämnas av truckförare på centralförrådet.     
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Figur 42. Pallställen på avdelningen bearbetning. 

Efter att personal på centralförrådet vid ett flertal gånger på morgonmötena 
fått höra att det är de som orsakar problemet, har de fördjupat sig i problemet. 
Personalen har då upptäckt att det är gårdspersonalen som har ställt pallar på 
fel pallplats hos godsmottagning. Höger broms har placerats på pallplats för 
vänster broms. Personalen på centralförrådet har därefter utan att veta om 
detta misstag förflyttat pallar till pallstället hos bearbetning. Problemet har 
upptäckts först när personal på bearbetning har velat plocka pallarna.  

 

Figur 43. Pallställen efter ny uppmärkning på avdelningen godsmottagning. 
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Tydliga lappar med artikelnummer och namn på bromsar har därför satts upp, 
för att fel pall inte ska hamna på fel pallställe (se figur 43). Under arbetets 
gång har problemet minskat men inte eliminerats helt. En större förståelse 
för orsaken till problemet har uppstått. På så vis försvinner gissningar och 
antaganden. Tidigare beskylldes systemet för att vara orsaken till problemen. 
Under arbetets gång har det även framkommit att centralförrådets truckförare 
har streckkoder på truckarnas fönster (se figur 44). En teori om varför pallar 
placeras på fel lagerplats är att truckförarna förflyttar gods i affärssystemet 
innan de förflyttas fysiskt. Genom att skanna från truckens streckkod före 
förflyttning ökar risken att fel streckkod skannas. Förslag om att ta bort 
denna möjlighet har presenterats och det kommer att diskuteras vidare om 
denna åtgärd skall utföras, för att på så sätt minska risken att placera fel.  

 

Figur 44. Streckkoder på Centralförrådets truckar. 

 

Case 12 beskrivs med 5-Why metoden i nedanstående tabell.  

 

Tabell 9.  5-Why på Case 12. 

Vilket är problemet?   Personal på bearbetning har upp-
täckte att sex stycken licensplate 
är invalid 

Varför? Fel pallar är placerade på fel pall-
ställ  

Varför? Höger pall är skannad på vänster 
pallställ och vänster pall är skannad 
på höger pallställ. 

Varför Centralförrådets personal har ställt 
pallarna fel. 
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Varför Gårdspersonalen har ställt pallarna 
på fel pallställ hos godsmottagning.  

Varför Det har inte varit tydligt markerat 
på pallställen vilken broms varje 
pallställ tillhör.  

 

Nyckelord: Poka Yoke, utbildning, instruktioner, RCA, 5-Why, Kaizen, uppföljning 
morgonmöte och PDCA.  

5.2.13. Case 13 

 

Figur 45. Pall på fel lagerställe [35]. 

Skeppningspersonal har upptäckt att de inte kan skapa loads eftersom en pall 
ligger på fel lagerplats. Färdigmonterade bromsar måste ligga på lagerplats 
FVL i affärssystemet för att kunna skapa loads. I det här fallet har en pall 
funnits på lagerställe U i affärssystemet, vilket är ett mellansteg före FVL. 
Det är ett återkommande problem som uppkommer varje vecka. I Case 13 
har monteringspersonal missat att bekräfta två gånger i skannern.  
Bromsarna har inte flyttats till FVL från lagerplats U i affärssystemet och det 
har gett upphov till problem för skeppningspersonalen. När monteringsper-
sonal har monterat bromsar skannas licensplate och det bekräftas med OK 
två gånger i skannern. Första bekräftelsen är för att skapa en ny licensplate 
och andra bekräftelsen är för att flytta de färdiga bromsarna till FVL i affärs-
systemet. Haldex har efter påtryckning från mig gett konsulter i uppdrag att 
ändra i systemet, så att skapande av licensplate och förflyttning till lagerplats 
FVL sker med en knapptryckning. Ändringen är nu implementerad och har 
eliminerat problemet helt. 

 

Nyckelord: Poka Yoke, RCA, utbildning, instruktioner och uppföljning morgon-
möte. 

5.2.14. Case 14 

I skeppningspersonalens arbetsuppgifter ingår det ett arbetsmoment som in-
nebär att de måste förbereda inför fakturering. När bromsarna har skickats 
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till kunden ska detta arbetsmoment utföras. Alla komponenter som har skick-
ats till kunden måste vara korrekt uppsatta i affärssystemet.  

När skeppningspersonal skulle förbereda fakturering fick de ett felmed-
delande enligt figur 46.  

 
Figur 46. Felmeddelande i AX 12 [35]. 

Felmeddelandet har uppkommit på grund av att en förpackningskomponent 
som skickats tillsammans med bromsar till kunden inte har funnits i affärs-
systemets saldo, men däremot har den funnits fysiskt. Komponenten kallas 
för ställage och är till för att bromsarna ska ligga på plats. Ställage används 
endast för en specifik kund, resterande kunder har andra förpacknings-
material. Saldot för ställage måste finnas med i affärssystemet eftersom de 
lånas ut till kunden och för att Haldex då ska kunna ha en spårbarhet på hur 
många ställage som har skickats till kunden och hur många som har kommit 
tillbaka.  

 

Figur 47. Ställage på gården. 

Saldot för ställage har varit noll i affärssystemet, eftersom lagerföring av 
ställage i affärssystemet är ett nytt arbetssätt för Haldex. Det har inte funnits 
en tydlig rollfördelning för vem som ska gör det och hur ställage som kom-
mer tillbaka från kunden ska läggas in i affärssystemet. Problemet har lösts 
genom att en projektdeltagare har gett tydliga instruktioner till personalen på 
vad som måste göras för att faktureringen ska kunna utföras. Personalen har 
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utfört en inventering och sedan, genom att följa instruktionshandboken, har 
rätt saldo lagts in i affärssystemet. Därefter har skeppningspersonal kunnat 
starta faktureringsprocessen och till slut kunnat fakturera kunden. Det var 
första gången som det här problemet uppkom och personalen visste inte till 
en början hur det skulle lösas. Med tydliga instruktioner från projektdeltaga-
ren i kombination med tydlig instruktionshandbok kunde problemet lösas. 

 

 

Figur 48. Instruktioner för att lägga in saldo i AX 12 [36]. 

Personalen har tidigare i intervjuer påpekat att de efterfrågar instruktioner 
med mycket bilder och lite text. Figur 48 är ett tydligt exempel på hur en bra 
instruktionshandbok ser ut. Case 14 visar tydligt att problem kan lösas en-
klare med hjälp av tydliga instruktioner och instruktionsmanualer.  

 

Nyckelord: Bristande rutiner, utbildning, bristande rollfördelning, bristande han-
tering, bra instruktioner, bra kommunikation och uppföljning morgonmöte 
 

5.2.15. Case 15 

Personal på bearbetning har upptäckt att affärssystemet endast skapat fyra 
stycken pickjobb, som informerar om att fyra pallar med obearbetat material 
skall plockas från pallstället till produktionslinan för vidare bearbetning (se 
figur 49). Varje pickjobb innehåller en pall med råmaterial, och ett bearbet-
ningsjobb innehåller sex pallar. För att kunna avsluta ett jobb i affärssystemet 
krävs det att det skapas pickjobb på sex pallar istället för fyra pallar som i 
det här fallet. Personal har manuellt skapat två pickjobb genom en TIW och 
därefter kunnat plocka pallar från pallstället till produktionslinan. Största 
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problemet med att skapa jobb genom en TIW är att de jobb som skapas på 
det sättet inte kan bli direkt kopplade till någon licensplate eller jobbnummer 
och spårbarheten försvinner delvis på dessa pallar.  Det finns dock spårbarhet 
på dessa pallar på batchnivå. 

 

 

Figur 49. Layout över situationen. 

Det har utförts en noggrann analys av problematiken eftersom det är ett fre-
kvent och diskuterat problem hos bearbetningsavdelningen. Problemet har 
kommit upp varje dag på morgonmötena. Det har varit en delad bild av pro-
blemet, huruvida det är ett affärssystemsproblem eller ett användarproblem. 
Förespråkare på avdelningen bearbetning menar att det beror på att affärssy-
stemet inte är tillräckligt anpassat till verksamheten medan förespråkare för 
affärssystemet menar att problemet orsakas av att användare arbetar på fel 
sätt, eftersom de gör en TIW.   

Efter att jag noggrant har analyserat problemet är min slutsats följande: Ro-
torsaken till att det inte skapas tillräckligt med pickjobb i affärssystemet är 
att affärssystemet inte tillåter någon buffert vid produktionslinan. När det 
finns en buffert vid produktionslinan skapar affärssystemet färre pickjobb 
och då går det inte att avsluta jobbet. I Case 15 har personalen haft två pallar 
som buffert vid produktionslinan och affärssystemet har därför skapat 4 st. 
pickjobb istället för 6 st. Affärssystemet anser att det finns tillräckligt med 
material för att bearbeta 6 pallar. Problematiken är att det arbetssätt som af-
färssystemet vill arbeta efter inte fungerar i verkligheten.  
Avdelningens produktionslina för bearbetning är en automatiserad cell som 
inte får stå stilla. Det krävs att det finns en buffert vid sidan om produktions-
linan. Cellen får inte stå stilla eftersom den har en hög maskintimkostnad. 
Stillestånd på grund av påfyllning av obearbetat material är både onödigt och 
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kostsamt. Det finns motstånd mot ändringar i affärssystemet, så att affärssy-
stemet kan ta hänsyn till buffert utan att skapa färre pickjobb eller att arbetet 
sker utan pickjobb. Fördelen med pickjobb är att varje pall kopplas till en 
licensplate och spårbarheten förloras inte under förflyttningen i fabriken.  
Avdelningen bearbetning menar att de redan har spårbarhet, på batchnivå, på 
sina detaljer genom gjutningsnummer, vilket är den nivå spårbarhet som kun-
derna efterfrågar. De menar att licensplate inte tillför något värde för kunden 
vad gäller spårbarheten, eftersom spårbarhet genom gjutningsnummer är 
bättre och säkrare. Personer som förespråkar användning av licensplate me-
nar att spårbarhet genom gjutning inte medför spårbarhet i hela fabriken, vil-
ket det gör med licensplate. Efter väldigt många timmar på produktionsgol-
vet samt analysering av problemet i affärssystemet har sammanfattningsvis 
följande slutsats kommit fram:  

Det här problemet är ett användarproblem kortsiktigt men ett affärssystems-
problem långsiktigt.  

Användarproblem kortsiktigt: 

När affärssystemet skapar färre pickjobb än 6 st., gör operatörer på bearbet-
ningsavdelningen TIW vid fel tillfälle. Med nuvarande systemuppbyggnad 
kommer personal på bearbetning att behöva göra en TIW för att behålla sin 
buffert. Denna slutsats har även accepterats av personer insatta i affärssyste-
met och som tidigare menade att en TIW inte skulle utföras. Det är dock 
viktigt att göra en TIW vid rätt tillfälle, annars kan andra problem skapas. En 
TIW ska utföras efter att pickjobb som är skapade automatiskt av affärssy-
stemet är plockade från linan. Därefter kan operatörerna lägga in manuella 
pickjobb för att komma upp till sex pallar. Om detta arbetssätt inte följs, och 
manuella pickjobb läggs in i affärssystemet innan pickjobb från affärssyste-
met är plockade, blir det stora problem, eftersom affärssystemets beräkningar 
blir felaktiga.. 

Affärssystemsproblem långsiktigt: 

Ur ett långsiktigt perspektiv är problemet ett affärssystemsproblem. Affärs-
systemets användarvänlighet är inte tillräcklig. Haldex måste ta fram en lös-
ning på hur affärssystemet kan konfigureras för att operatörerna ska kunna 
behålla sin buffert vid produktionslinan utan att antalet pickjobb påverkas. 
Man har diskuterat ett annat arbetssätt som kan ersätta pickjobb, men detta 
arbetssätt är inte heller optimalt för avdelningen. Det kan till och med för-
värra situationen. Jag har gett chefen på bearbetning rekommendationen att 
kontakta konsulter, för att tillsammans hitta en lösning som kan förbättra si-
tuationen på avdelningen. Kontakt med konsulter sker i dagsläget genom en 
projektdeltagare, men i detta fall är det bättre om chefen på bearbetning tar 
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kontakt själv och uppger sina önskemål om hur processen på avdelningen 
kan bli bättre. Genom detta tillvägagångssätt förloras inte information på 
vägen och allt ansvar hamnar inte på projektdeltagaren.  

 

Case 15 beskrivs med 5-Why metoden i nedanstående tabell. 

 

Tabell 10.  5 Why-analys på Case 15. 

Vilket är problemet?   Personal på bearbetning har upp-
täckt att affärssystemet endast har 
skapat 4 st. pickjobb istället för 6. 

Varför? För att affärssystemet inte vill ha någon 
buffert. 

Varför? För att spårbarheten ska behållas ska 
det inte finnas någon buffert. 

Varför För att personalen på bearbetningen har 
buffert på två pallar. 

Varför För att bearbetningscellen inte ska stå 
stilla. 

Varför För att det är dyrt om bearbetningscel-
len står stilla. 

 

Nyckelord: 5-Why, RCA, Kaizen, uppföljning morgonmöte, Genchi Genbutsu, ut-
bildning och affärssystemets användarvänlighet. 

5.2.16. Case 16 

Personal på bearbetning har upptäckt att affärssystemet har skapat två pick-
jobb som vardera är på 78 st. detaljer (se figur 50). Varje pall innehåller 100 
st. detaljer och affärssystemet borde istället ha skapat pickjobb på 100 st. 
detaljer. 

 

Figur 50. Felaktig pickjobb i AX 12 [34]. 
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Affärssystemet vill att personalen ska plocka 78 st. detaljer från pallen och 
lämna kvar 22 st. Det är omöjligt för personalen att plocka detaljer styckvis 
från varje pall. Den här typen av problem sker dagligen och brukar lösas 
genom TIW, som innebär att kvantiteten ändras manuellt till 100 st. detaljer. 
När en TIW utförs kan inte ursprungsproblemet identifieras och det skapar 
följdfel för resterande jobb som också får lösas med en TIW. TIW påverkar 
även spårbarheten negativt, då den försvinner per pallnivå.  Problemet har 
också varit lika omdiskuterat som Case 15 och det har inte riktigt funnits en 
klar bild av vad problemet beror på. 

För att identifiera ursprungsproblemet till Case 16 har personalen på bear-
betning uppmanats, på ett morgonmöte, att inte göra en TIW när problemet 
uppkommer. Istället skall man kontakta mig och projektdeltagaren, för att på 
plats identifiera problemet. I Case 16 kontaktade personalen mig och pro-
jektdeltagaren istället för att göra en TIW. Vi besökte avdelningen och rotor-
saken till problemet kunde därefter identifieras. Anledningen till att affärs-
systemet skapar pickjobb på 78 st. detaljer istället för 100 är att affärssyste-
met anser att det redan finns 22 st. detaljer i buffert som kan användas. Som 
tidigare beskrivits under Case 15 tar inte affärssystemet hänsyn till buffert 
när det skapar pickjobb, och personalen kan inte arbeta utan buffert på grund 
av hög maskintimkostnad på produktionscellen.  

I min följande slutsats har jag kommit fram till att problemet är ett användar-
problem kortsiktigt men ett affärssystemsproblem långsiktigt.  

Användarproblem kortsiktigt:  

På morgonmötena har det uppmärksammats att problemet löses genom en 
TIW, vilket är felaktigt. Under besöket på avdelningen gavs information till 
operatörerna att de inte ska ändra till rätt kvantitet genom en TIW utan istället 
ändra till rätt kvantitet genom att skanna streckkoden på pallens licensplate. 
Då ändras kvantiteten på pickjobbet till 100 st. utan att skapa följdproblem. 
Ur ett kortsiktigt perspektiv beror problemet på en bristfällig utbildning, som 
har orsakat att personalen inte fått en bra förståelse för affärssystemets ar-
betssätt och uppbyggnad. Efter besöket på avdelningen har det utförts upp-
följning av Case 16 på morgonmötena, för att se om problemet har elimine-
rats genom det arbetssätt som lärts ut. Det har då framkommit att problemet 
fortfarande uppkommer.  

Orsakerna till att problemet fortfarande uppkommer är att: 

- Informationen om rätt arbetssätt inte har nått alla operatörer 
- Acceptansen för att arbeta utifrån affärssystemet är låg på avdel-

ningen 
- En TIW går snabbare att utföra än att arbeta enligt affärssystemet 
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Affärssystemsproblem långsiktigt:  

Ur ett långsiktigt perspektiv måste affärssystemet konfigureras, så att det kan 
ta hänsyn till den buffert som avdelningen behöver vid sidan om produkt-
ionslinan. En systemkonfiguration som tar hänsyn till avdelningens buffert 
kommer att eliminera de problem som beskrivs under Case 15, Case 16 och 
Case 17.   

 

Nyckelord: Kommunikationsbrist, utbildning, bristande förståelse för systemets ar-
betssätt, instruktioner, affärssystemets användarvänlighet, RCA, 5-Why, Genchi 
genbutsu och PDCA  

5.2.17. Case 17 

Personal på bearbetning har upptäckt att affärssystemet har skapat 4 st. pick-
jobb med rätt kvantitet och 1 st. pickjobb med endast 2 detaljer, istället för 6 
st. pickjobb med rätt kvantitet. Det här fallet är en kombination av Case 15 
och 16 och innebär att affärssystemet har skapat ett jobb för lite och att sista 
pickjobbet innehåller fel kvantitet. Personalen har avbrutit sista pickjobbet 
(pickjobb fem), eftersom det hade fel antal detaljer, och därefter lagt in två 
pallar i systemet genom en TIW för att komma upp i sex pickjobb.  

Enligt affärssystemets beräkningar krävs det endast 4 st. hela pallar och en 
pall med 2 st. detaljer för att avsluta ett jobb på 6 st. pickjobb. Affärssystemet 
anser att det redan finns tillräckligt med detaljer i buffert för att kunna bear-
beta 6 hela pallar. Det här problemet är ett frekvent problem och innehar 
samma rotorsak och långsiktiga lösning som Case 15 och Case 16.  

 

Nyckelord: Kaizen, utbildning, PDCA, Genchi Genbutsu, 5-Why, affärssystemets 
användarvänlighet och uppföljning morgonmöte.    

5.2.18. Case 18 

Personal på avdelningen montering har upptäckt att caliper och hållare för 
19-tumsbromsar inte blivit transporterade fysiskt från bearbetningsavdel-
ningen till monteringsavdelningen före utsatt tid. Personalen på montering 
har använt sig av sitt buffertlager för att montera bromsar. Buffertlagret har 
inte räckt till för att slutföra hela ordern och detta har skapat problem för 
avdelningen.  
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Figur 51. Färdigmonterad 19 tums-broms [8]. 

                     

Figur 52. Caliper [8].        Figur 53. Hållare [8]. 

Efterfrågan på 19-tumsbromsar är inte så stor och de monteras inte ofta. Pall-
stället som är avsett för buffertlager för 19-tumskomponenter är därför 
mindre än andra pallställ. Det krävs att personal på centralförrådet fyller på 
dessa pallställ ofta när 19-tumsbromsar monteras. Analys av Case 18 har vi-
sat att personal på centralförrådet inte vetat om att 19-tumsbromsar skulle 
monteras den dagen, vilket är anledningen till att de inte transporterat kom-
ponenter för 19-tumsbromsar till avdelningen. På morgonmötena har det 
uppmärksammats att problemet dyker upp varje gång 19-tumsbromsar skall 
monteras. Främsta orsaken är otillräcklig kommunikation mellan personal på 
centralförrådet och personal på monteringen. Det krävs att kommunikationen 
mellan avdelningarna förbättras, för att undvika stillestånd och irritation. 

För att eliminera problemet helt har Haldex också gett konsulter i uppdrag 
att ändra i affärssystemet, så att även centralförrådet får en indikering i af-
färssystemet när pallstället är tomt och behöver påfyllning. Ändringen i sy-
stemet har ännu inte implementerats och det är inte heller säkert att det kom-
mer att lösa problemet. Ett enklare sätt att ge personalen på centralförrådet 
information om att 19-tumsbromsar ska monteras ett visst datum är att pla-
neringspersonalen får i uppgift att ge denna information till dem, istället för 
att monteringspersonal ska göra det. Informationen kan ges via mejl eller på 
morgonmöte dagen innan bromsarna ska monteras.   

 

Nyckelord: Kommunikationsbrist, RCA, Kaizen, Poka Yoke och uppföljning mor-
gonmöte. 
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5.2.19. Case 19 

En hel dag låg affärssystemet nere för både Landskrona och Weyersheim. 
Det är endast dessa två anläggningar som använder AX 12 i dagsläget och 
problemet drabbade därför dessa två anläggningar. Anledningen till att af-
färssystemet låg nere var att servern hade kraschat.  
IT-avdelningen fick uppdatera affärssystemet flera gånger tills problemet 
löstes. Problemet gjorde att produktionspersonalen arbetade utan något stöd 
av affärssystemet. 

Konsekvenserna blev att:  

- Produkter fick skickas utan någon följesedel till kunden. 
- Det skapades felsaldo i affärssystemet.  
- Spårningen delvis försvann. 
- Det skapades en otroligt stressig situation för personalen, eftersom 

efterarbetet varade i flera dagar. 
- Det uppkom även andra problem flera veckor senare som hade sin 

rotorsak i Case 19. 
- Personal tappade förtroendet för affärssystemet och missnöjet med 

affärssystemet kvarstod och förstärktes.  

Veckan därpå inträffade samma problem igen. Orsaken var inte densamma 
som i ovanstående fall men det medförde ändå att användarna inte kunde 
använda affärssystemet under ett helt dygn. Orsaken till problemet var att IT-
företaget Dell hade fått i uppdrag att utföra en ändring, för att servrarna skulle 
arbeta på ett annat sätt än tidigare. Det skulle främst förbättra prestandan i 
affärssystemet. Det nya arbetssättet för servrarna skapade en del efterverk-
ningar som gjorde att affärssystemet låg nere under ett helt dygn. 
Chefen för projektkontoret berättade under en intervju med mig om riskerna 
med att använda sig av samma masterdata i alla anläggningar.  
Chefen poängterade även att det kan medföra att alla anläggningar påverkas 
när servern kraschar. Det betonades även under intervjun att personer som 
har åtkomst till att lägga till och/eller ändra funktioner i affärssystemet måste 
vara väldigt försiktiga. De får inte göra ogenomtänkta förändringar, eftersom 
det kan påverka alla anläggningar negativt. Detta Case är ett tydligt exempel 
på vilka konsekvenser oaktsamma förändringar kan ge upphov till.   

5.3. Fabriksledningsmöte 
Under fabriksledningsmötet presenterade jag resultatet på mätningar som har 
utförts under perioden 15 maj-15 juni. Presentationen bestod av en Power 
Point med statistik på olika data och observationer.  
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Deltagarna på mötet var fabriks-, HR-, kvalitets-, logistik-, bearbetnings-, 
underhålls- och internlogistikcheferna.   

Mötet inleddes med att jag berättade om bakgrunden till samt syftet med mitt 
examensarbete. Metodik och resultat av mätningar presenterades.  
Resultaten kan studeras under avsnitt 5.4. På fabriksledningsmötet informe-
rades om att morgonmötena kommer att fortsätta, trots att mätningen är av-
slutad. Skillnaden mot tidigare är att det inte kommer att föras någon statistik 
över de dagliga problemen. Under mätperioden har de dagliga problemen 
förts över till en Excelfil direkt efter varje morgonmöte, men det är nu avslu-
tat. Anledningen till att mätningen har avslutats är att jag inte hade kunnat 
dra några slutsatser med en fortsatt pågående mätning. Fördelarna med mor-
gonmötena underströks flera gånger för ledningen. Syftet var att ledningen 
skulle inse att de måste fortsätta med mötena, efter att jag har avslutat mitt 
examensarbete på företaget. Fördelarna med morgonmötena kan läsas under 
avsnitt 6. Fabriksledningen fick inblick i affärssystemsrelaterade problem 
och vilka åtgärder som måste utföras (se avsnitt 6). Ledningen fick även en 
klarare bild av vad de olika problemen beror på, genom den kategorisering 
som jag har genomfört och som presenteras i avsnitt 5.4.  

Tack vare min presentation har jag fått stöd och resurser till fortsatt examens-
arbete. Det har främst hjälpt mig i arbetet som förklaras i avsnitt 5.5.   

5.4. Kategorisering 
Mätperioden för arbetet har som tidigare nämnts varit under perioden 15 maj-
15 juni. Mätningarna har skett genom att punkter som tagits upp på morgon-
mötena har överförts till en Excel fil. Varje punkt har kategoriserats efter ett 
antal kategorier. Figur 54 visar antal problem som har tagits upp veckovis på 
morgonmötena. Vecka 20 påbörjades morgonmötena och vid samma tid-
punkt påbörjades insamling av statistik. Under vecka 20–21 var antal ären-
den 14–16 st. per vecka. Vecka 22 mejlade logistikchefen alla berörda av-
delningar om att det är ytterst viktigt att vara noggrann vid rapportering av 
AX 12-problem. Han poängterade att det är viktigt att få upp alla AX 12-
problem till ytan.  

Därefter ökade rapporteringen av AX 12-problem under morgonmötena. Un-
der vecka 24 rapporterade bearbetningsavdelningen 55 likartade ärenden, 
vilket är den främsta anledningen till det höga antalet ärenden.  
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Figur 54. Antal problem som har rapporterats in av respektive avdelning 
per vecka. 

Figur 55 visar antal problem som respektive avdelning rapporterat in varje 
vecka. Dessa problem kan ha varit skapade på samma avdelning som de har 
upptäckts eller skapade av en annan avdelning. Avdelningen bearbetning har 
störst antal inrapporterade problem varje vecka. Största anledningen till detta 
är att den avdelningen hanterar störst mängd material och således är mest 
drabbad. 

 

Figur 55. Antal problem per avdelning och vecka 
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En annan förklaring till varför bearbetningsavdelningen innehar så stora pro-
blem är att de problem som beskrivs under Case 15, 16 och 17 uppkommer 
dagligen och är avdelningens största problem. Dessa problem har hamnat 
under kategorin Systemproblem och Användarproblem i figur 59.  

Figur 56 visar andelen problem som har rapporterats in av respektive avdel-
ning under mätperioden. Problem som har rapporterats in av alla avdelningar 
är IT-relaterade problem.   

 

Figur 56. Vem upptäckte problemet 

 

Figur 57 visar kategorisering av de problem som har inträffat under mätpe-
rioden. Problemen i figur 57 är inte kategoriserade per avdelning utan de är 
kategoriserade under generella kategorigrupper.  

De olika kategorigrupperna innehåller flera olika problem som är under 
samma kategori. Kategorigrupper som har strukits helt är problem som har 
lösts långsiktigt. Kategorigrupper där endast ursprungssiffran har strukits 
och ersatts med en annan siffra är problem som har minskat till antal.  
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Figur 57. Kategorisering av problem på samtliga avdelningar 

 

Figur 58 visar en mer detaljerad gruppering av de problem som samtliga av-
delningar har rapporterat in under mätperioden.  

De största problemen som illustreras i figur 58 är: 

‐ Inga jobb i AX, som är relaterad till problem som beskrivs under 
Case 15 

‐ Förslag på fel kvantitet, som är relaterad till problem som beskrivs 
under Case 16 

‐ Ej flyttad i AX, innebär att materialet har blivit flyttat fysiskt, men 
förflyttningen har inte skett i affärssystemet 

‐ Förslag på fel kvantitet & inga AX jobb, som är relaterad till pro-
blem som beskrivs under Case 17 

‐ Fel lagerplats, som är relaterad till problem som beskrivs under 
Case 6 och 12 
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Figur 58. Detaljerad kategorisering av problem på samtliga avdelningar 

 

Figur 59 beskriver de rapporterade problemens karaktär.  

Problem som ligger under kategorin Användarproblem är problem som har 
orsakats på grund av felaktigt arbetssätt.  

Problem som har hamnat under kategorin AX inställning har varit IT-pro-
blem, relaterade till små inställningsjusteringar i affärssystemet. Case 3 är ett 
typexempel. 

IT-problem är relaterade till WIFI, långsam skanner och långsamt affärssy-
stem.   

AX 12 problem är fel på själva affärssystemet eller anpassning av affärssy-
stemet till verksamheten.  

System- och Användarproblem är relaterade till det som beskrivs under 
Case 15, 16 och 17.  
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Figur 59. Typ av problem 

 

Figur 60 illustrerar en fiktiv bild över personer på företaget som äger de in-
träffade problemen. Namnen på de personer som äger problemen har bytts ut 
mot alias, men antalet ärenden som har hamnat under varje person är san-
ningsenliga. Den person som äger ett specifikt problem är ansvarig för att ta 
fram en långsiktig lösning. Personen som äger problemet är inte alltid den-
samme som har skapat problemet. Möjlighet att lösa problemet ligger endast 
hos ägaren. 

 

Figur 60. Fiktiv bild över andelen som äger ett problem 
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En mer specifik kategorisering av problem som har rapporterats in under 
mätperioden har blivit placerad under avsnittet Bilaga. 

‐ Kategorisering av problem på avdelningen Bearbetning är placerad 
under Bilaga D 

‐ Kategorisering av problem på avdelningen Centralför-
råd/Godsmottagning är placerad under Bilaga E 

‐ Kategorisering av problem på avdelningen Montering är placerad 
under Bilaga F 

‐ Kategorisering av problem på avdelningen Planering är placerad 
under Bilaga G 

‐ Kategorisering av problem på avdelningen Skeppning är placerad 
under Bilaga H 

‐ Kategorisering av problem som berör Alla avdelningar är placerad 
under Bilaga I 

Figur 61 visar andelen problem som är lösta ur ett långsiktigt perspektiv un-
der mätperioden.  

 
Figur 61. Andel problem som är lösta långsiktigt under mätperioden. 

Kriteriet för att de rapporterade problemen ska placeras under kategorin -
Löst långsiktigt - har varit att de inte ska upprepas igen. De punkter som har 
hamnat under denna kategori har följts upp dagligen för att säkerställa att de 
verkligen är lösta långsiktigt.  
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5.5. Instruktioner 
Under intervjuer med personal har det framkommit att nuvarande instrukt-
ioner är bristfälliga. Dessa instruktioner är framtagna av konsulter under pro-
jektet. Instruktionerna var i grunden framtagna för att de skulle fungera som 
stöd för personer i projektgruppen som hade till uppgift att testa systemet. 
Personalen upplever också att tillgängligheten på instruktioner är bristfällig 
på grund av dålig åtkomst och mappstruktur. De upplever också att namnen 
på mappar och filer inte är relevanta för de arbetsuppgifter som de är till för. 
Vid flera tillfällen under min tid på Haldex upptäckte jag att många av af-
färssystemsproblemen var orsakade av bristfälliga instruktioner eller avsak-
nad av instruktioner. Det i sin tur har fördröjt tiden för att utföra vissa arbets-
uppgifter. Dagens utformning av instruktionsmanualer var ett av ämnena 
som diskuterades på fabriksledningsmötet. Jag poängterade för ledningen att 
det var viktigt att Haldex tog fram tydliga instruktioner. 

Bra instruktioner tillför verksamheten följande fördelar: 

‐ Att snabbt kunna lösa problem. 
‐ Det fungerar som stöd vid utbildning av nya medarbetare eller som-

marjobbare. 
‐ Personalens förståelse ökar beträffande varför de gör ett arbetsmo-

ment på ett visst sätt. 
‐ Lättare att kunna införa rotation av arbetsuppgifter. 
‐ Minskar störningar vid sjukdom och semester, då en annan person 

kan utföra jobbet. 
‐ Kompetensen förblir kvar i företaget när personal slutar. 

Fabriksledningen förevisades en instruktionsmanual på 40 sidor med dess 
brister. En användare på företaget hade blivit hänvisad till manualen för att 
lära sig att utföra en helt ny arbetsuppgift. Arbetsuppgiften skulle läggas till 
i användarens dagliga arbete men den personen hade inte fått någon utbild-
ning i hur arbetsuppgiften skulle utföras. Användaren var frustrerad och hade 
ångest över att lära sig arbetsprocessen, eftersom instruktionsmanualen var 
svårtolkad och svårförståelig. Användarens anmärkning var att instruktionen 
innehöll 40 sidor med flödesscheman utan någon förklarande text samt att 
manualen var framtagen år 2012. Användaren kunde inte förstå hur en in-
struktion som var framtagen år 2012 var aktuell år 2018, särskilt med tanke 
på alla de ändringar som har utförts i affärssystemet. Ledningen blev inför-
stådd med att dagens instruktionsmanualer är undermåliga. De förstod pro-
blematiken bättre och tyckte också att de inför framtida investeringar bör 
koncentrera sig på att utforma bra instruktionsmanualer.   
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Det förklarades för ledningen att personalen efterfrågade instruktioner av föl-
jande karaktär: 

- På svenska. 
- Mycket bilder och lite text. 
- Relevanta filnamn. 
- Enhetliga. 
- Tillgängliga för alla.   
- Tydlig mappstruktur. 

Efter mötet fördes det först ett samtal med Johan Valett på Haldex Way, om 
hur en instruktionsmall för AX 12 skulle kunna vara utformad.  
Därefter hade jag ett samtal med Anders Pålsson, logistikchef, om: 

‐ Hur instruktionerna skall se ut. 
‐ Vem som skall göra instruktionsmallen. 
‐ Vem som skall göra instruktionerna. 
‐ Hur tillgängligheten och mappfördelningen för instruktionerna skall 

bli bättre. 

På mötet bestämdes det att jag skulle göra en mall för hur instruktionerna 
skall vara utformade. Det diskuterades också vem som skall göra instrukt-
ionerna. Vi kom fram till att det inte var optimalt att anställa en eller flera 
personer för att göra instruktioner och att det inte heller var optimalt att per-
soner i projektgruppen fick till uppgift att ta fram instruktioner.  
Det bestämdes att personalen själva skulle få ansvar för att ta fram instrukt-
ioner inom sitt område. Anledningen till det beslutet var att varje användare 
är sakkunnig inom sitt område och ingen annan person kan dessa arbetsupp-
gifter lika bra. Därför är det bättre om användarna får till uppgift att göra 
instruktioner inom sitt område. En annan anledning till beslutet var att per-
sonalen har mycket instruktioner från konsulter i sina mejlkorgar. Personalen 
har haft möjligheten att kontakta konsulter direkt vid problem, utan någon 
mellanhand. Konsulterna har hjälpt användarna genom att skicka skärmdum-
par och instruktioner på engelska för hur de ska gå tillväga.  
Under en intervju med chefen för projektkontoret har det påpekats att tanken 
är att alla led ska vara delaktiga och lära sig av misstagen. Personalen skall 
först kontakta en super super user och om den personen inte vet lösningen 
skall ett heat läggas till IT-avdelningen. Om IT-avdelningen inte heller kan 
lösa problemet skall IT-avdelningen ta kontakt med konsulter. Därefter skall 
IT-avdelningen dela med sig av kunskaperna till en super super user, som i 
sin tur delar med sig lösning och kunskaper till slutanvändarna. Eftersom 
denna procedur inte har kommit igång förloras kompetens och kunskaper 
från konsulter. I nuläget finns det för många instruktioner från konsulter i 
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användarnas egna mejlboxar som ingen annan har tillgång till.  
Vid sjukdom och semester har användare som stött på samma problem inte 
kunnat lösa det internt utan har fått vända sig till konsulter angående samma 
frågeställning. Det är både kostsamt och tidskrävande att kontakta konsulter. 
Tidskrävande eftersom konsulterna befinner sig i Mexiko och USA som inte 
har samma tidszon som Sverige, vilket skapar fördröjning när hjälp behövs. 
Då personalen ges möjlighet att ta fram egna instruktioner kan även instrukt-
ioner från konsulter som ligger i personalens enskilda mejlboxar omvandlas 
till instruktioner tillgängliga för alla på Haldex.  

Under mötet med logistikchefen bestämdes det också att kvalitetsavdel-
ningen skulle bli involverad i utformning av instruktionsmanualer, eftersom 
de ansvarar för företagets standardiserade arbetssätt.  
Ett möte bokades in med chefen på kvalitetsavdelningen. Kvalitetschefen 
hade också varit med på fabriksledningsmötet och förstod att det behövdes 
utföras åtgärder för att nuvarande instruktionsmanualer ska kunna förbättras 
samt att tillgängligheten och mappstrukturen på instruktionerna skall bli mer 
optimal.  

Under mötet med kvalitetschefen diskuterades det: 

‐ Hur tillgängligheten på instruktioner skall bli bättre. 
‐ Hur och var användarna skall lägga upp sina instruktioner. 
‐ Hur en standardiserad instruktionsmall skall utformas. 

På morgonmötet presenterades förslaget för personalen om att de själva 
skulle göra instruktionerna. Det upplystes också om att tillgängligheten och 
mappstrukturen skall förbättras enligt personalens önskemål.  

Fördelarna med att användarna själva tar fram instruktionerna belystes, för 
att säkerställa att alla var med på förslaget. Personalen tyckte att förslaget 
var bra och det bestämdes att det skulle bokas ett gemensamt möte med per-
sonalen, kvalitetschefen och kommunikationschefen för att diskutera försla-
get samt ge information om: 

‐ Hur instruktionsmallen skall se ut. 
‐ En lämplig plats där personalen skall ladda upp sina instruktioner. 
‐ En lämplig plats där personalen inklusive operatörer skall kunna se 

instruktionerna.  

På mötet bestämdes det också att instruktionerna skall vara tillgängliga på en 
gemensam plattform. Personalen påpekade att det är viktigt att det inte skall 
behövas någon inloggning på den gemensamma plattformen, eftersom även 
operatörerna skall ha tillgång till instruktionerna. Det bestämdes också att 
platsen att lägga ut instruktionerna på skall vara företagets intranät.  
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Efter mötet kunde en mall för instruktioner utformas enligt figur 62.  
På sidhuvudet skall namn och efternamn på personen som har gjort instrukt-
ionen skrivas. Anledningen är att användare skall kunna vända sig till den 
personen om någonting är oklart eller om det behövs expertishjälp. Även ett 
namn på instruktionen skall anges. Det är viktigt att namnet är relevant för 
arbetsuppgiften. Datum för när instruktionen är skapad skall också anges. 
Instruktionen skall vara på svenska. Syftet med ett visst arbetsmoment, som 
skall utföras utifrån instruktionen, skall förklaras. Under rubriken ”Steg” 
skall de steg som utförs förklaras med facktermer från affärssystemet.   

 

 
Figur 62. Mall för instruktioner 

Instruktionsmallen har mejlats ut till samtliga användare och deras återkopp-
ling har varit positiv.  

Efter mötet utformades även en layout på hur mappstrukturen för AX 12-
instruktioner ska se ut. Detta kan studeras i figur 63.  Strukturen har tagits 
fram enligt personalens önskan om att mappar ska vara namngivna efter hur 
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verksamheten är uppbyggd. Platsen för instruktionerna kommer att vara på 
Haldex intranät, som personalen har tillgång till. Kommunikationschefen har 
nu fått i uppdrag att ta fram denna mappstruktur på den gemensamma platt-
formen.  

 

Figur 63. Mappstruktur för instruktioner på Haldex intranät. 

 

Personalen efterfrågade också en instruktion för hur AX 12-instruktioner ska 
publiceras på intranätet. Det har mejlats ut en instruktionsvideo som visar 
hur personalen ska gå tillväga för att lägga ut sina instruktioner på intranätet. 
Personalen har varit delaktig i alla moment i avsnitt 5.5. Personalen har be-
rättat att de kommer att påbörja att göra instruktioner inom sina arbetsområ-
den och publicera dem på den gemensamma plattformen efter semesterperi-
oden. 

  

AX 12 instruktioner

Logistik

Produktionsplanering Materialplanering Internlogistik

Centralförrådet Godsmottagning

Skeppning

Montering Bearbetning Kvalitet
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6. Rekommendationer 
Fortsätt med morgonmöte 

‐ Tidigare då morgonmöte inte fanns ville personalen att alla problem 
skulle lösas genom radikala systemförändringar. Mötena har hjälpt 
personalen att komma till insikt om att problem måste lösas småska-
ligt, enligt Kaizen. Tidigare beskylldes också affärssystemet för att 
vara rotorsaken till alla problem, men med hjälp av morgonmötena 
har en ökad uppföljning skett, vilket har resulterat i en bättre förstå-
else för vad som är systemfel och vad som är användarfel samt vad 
problemen beror på.  

 

‐ Morgonmöten är också en sorts terapeutisk avlastning för persona-
len. Genom morgonmöten upplever personalen att chefer och andra 
ledare lyssnar på dem och deras problem. Det rekommenderas att 
cheferna fortsätter att närvara vid mötena, för att visa sin personal 
att de är lyhörda. 

 

‐ Morgonmöten har även underlättat arbetet för projektdeltagaren att 
vara behjälplig vid affärssystemsrelaterade problem. 
Tidigare brukade personalen komma med sina problem till perso-
nens kontor. Det i sin tur gjorde att projektdeltagaren inte kunde 
jobba i fred utan att hela tiden bli avbruten i sitt arbete.  
Med hjälp av morgonmöten kan projektdeltagaren numera identifi-
era orsaker till problem direkt under mötestiden. På så sätt får alla 
de involverade parterna information om varför och hur problem har 
uppstått. Tidigare fick endast ett fåtal personer den informationen.   

 

‐ Morgonmöten har bidragit till en förbättrad kommunikation mellan 
olika avdelningar. Genom att redan under mötet identifiera vem som 
äger ett problem vet andra avdelningar vem de ska kontakta när pro-
blemet uppkommer igen. Tidigare kunde mejl skickas till alla i pro-
duktionen för att en person skulle ta ansvar för att lösa problemet. 
Mötena har även minskat missförstånd och andra förutfattade me-
ningar. Genom att träffas varje dag och lyssna på varandras problem 
har en helt annan förståelse erhållits. Missförstånd som uppkommer 
via mejl och telefonsamtal har också minskat. Genom att t.ex. ta med 
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licensplate på ett problem som man inte vet rotorsaken till, kan pro-
jektdeltagaren direkt efter mötet se vad rotorsaken i affärssystemet 
är, istället för att lösa problemet genom en TIW och inte leta efter 
rotorsaken.   
 

‐ Genom möten kommer problem upp till ytan. Tidigare kunde perso-
nalen ett flertal gånger påpeka ett problem som orsakats av en annan 
avdelning, men ingenting hände. Morgonmöten tvingar alla parter 
att ta ansvar och lösa de problem som de äger. Det går inte längre att 
skylla på någon annan.   
 

- Genom morgonmöten erhåller personalen en bättre helhetsbild. Per-
sonalen får insyn i varandras arbete samt delar med sig av arbetsme-
toder och kunskap.  
 

- Morgonmöten bidrar till en bättre uppföljning samt långsiktig pro-
blemlösning. Genom Whiteboardtavlans enkla utformning kan an-
vändarna flytta post-it-lappar mellan tavlans olika rubriker.  

Under fabriksledningsmötet visades det citat från personalen om vad de 
tyckte om morgonmötena. Dessa kan läsas nedan: 

” Det har hjälpt att de issues bearbetningen länge haft har mer kommit upp till 
ytan.” 

Camilla Andersson, Skiftledare på Bearbetning 

 

Att våra problem kommer upp till ytan först och främst. Men även att vi följer upp 
dem.” 

Anne Andersson, Skiftledare på Godsmottagning 

 

”Det har varit ett bra sätt att dokumentera problemen, vilka som är återkommande.” 

Cristian Dahlgren, Skiftledare på Montering 

 

”Ökad förståelse för andra avdelningars problem.  

Bra att kunna läsa på tavlans post-it-lappar utanför mötestiden.” 

Pia Hellgren Johnsson, Skeppning 
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”Jag tycker primärt att det ger mig bekräftelse på att alla har samma problembild. 
Det minskar även risken för att aktiviteter och problem glöms bort.” 

Per Olof Bjällstål, Monteringschef 

 

” Fått mig att inse vilka problem andra avdelningar har.”  

Alexander Pantic, Produktionsplanerare 

 

”Statistiken har varit värdefull. Att kunna kategorisera återkommande problem uti-
från användare och system har hjälpt att veta vad man ska fokusera på.” 

Enes Hasic, Logistiskutvecklare 

 

Många problem som produktionen upplever har sin rotorsak på IT-avdel-
ningen. Vissa dagar har en representant från IT-avdelningen deltagit på mor-
gonmötena för att besvara användarnas frågor samt hjälpa dem med deras 
problem. Det är viktigt att IT-avdelningen fortsätter att skicka en represen-
tant på mötena. Idag är det för stort avstånd mellan IT-avdelningen och pro-
duktionen som kan minimeras med en närvarande representant från IT. Mor-
gonmötena är ett bra tillfälle för IT-personalen att stärka sin insikt i produkt-
ionens verksamhet. IT-avdelningen bör utnyttja morgonmötena till att snabbt 
stärka sin egen kompetens för hur produktionen fungerar. De bör även an-
vända mötena till att bygga en nära relation med all personal. Uppföljningen 
av förändringar och uppdateringar som utförts bör stärkas inom företaget. Att 
endast få feedback genom tickets/heat är inte den rätta vägen att få återkopp-
ling, eftersom det inte är säkert att alla störningar rapporteras in. Operatörer-
nas datorvana kan ha en stor inverkan på att alla ärenden inte rapporteras in. 
Det är även mer effektivt att vara ute i produktionen och få återkoppling. 
Morgonmötena är ett bra tillfälle att få återkoppling från användarna. WIFI-
problemet är ett bra exempel på ett problem som IT-avdelningen valde att 
åtgärda först efter sex månader. Eller skanneruppdateringen som gjorde att 
det installerades nätverksinställningar som var anpassade för USA. Om det 
funnits en uppföljning direkt efter uppdateringen hade problemet åtgärdats 
direkt.  

 

Instruktioner 

Under arbetets gång har bristfälliga instruktioner orsakat problem och förse-
ning vid flera tillfällen. Det är viktigt att det finns tydliga instruktioner som 
kan användas av personalen. Morgonmötena bör användas som ett forum, 
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för att uppmuntra användarna att utforma instruktioner på deras gemen-
samma intranät. Man bör sätta upp tydliga mål för varje avdelning.  
De skall varje vecka göra ett visst antal instruktioner som sedan skall läggas 
ut på det gemensamma intranätet. Det är viktigt att påpeka för personalen att 
även instruktioner från konsulter, som ligger i deras mejlbox, bör omarbetas 
till instruktioner. 

 

Ta tag i problem när de är färska 

Viljan att identifiera rotorsaker måste ökas för att eliminera problem helt.  
Ett argument som förs i dagsläget när ett problem löses kortsiktigt genom en 
TIW istället för att leta efter rotorsaken, är att man är rädd för att den dagliga 
verksamheten ska påverkas negativt om man inte TIW:ar. Produktionen får 
självklart inte stå still, men ibland kan det handla om att verksamheten stan-
nar i ca 5 minuter på grund av att man måste uppsöka en person som kan 
kolla i affärssystemet efter ursprungsproblemet. Det ger också en annan ver-
kan att påpeka problemet för en ansvarig när problemet är färskt, eftersom 
även den personen då kan se att det verkligen är ett stort problem som måste 
lösas. Det är viktigt att problem upptäcks när de är i sin linda, för då hinner 
de inte bli komplicerade. En mer ”gå och se”-filosofi bör finnas, för att kunna 
identifiera ursprungsproblem. Det kan räcka med att man kontaktar en kun-
nig person då ett problem uppstår, och be den personen komma till avdel-
ningen för att se problemet med egna ögon. I början kan det bli väldigt 
mycket spring, men det resulterar i att ursprungsproblem identifieras och eli-
mineras.  

 

Utbildning 

I nuläget är personalens kunskaper om hur systemet fungerar och hur det är 
uppbyggt bristfälliga. Genom att ge personalen utbildning i hur affärssyste-
met fungerar kan de komma med nya förslag om hur systemet kan förbättras. 
Förslag och idéer om förbättringar bör komma från personalen, eftersom det 
är de som förstår processerna bäst. Det bör även utföras en vidareutbildning 
av vissa super users, för att även de ska kunna bli super super users. Dessa 
personer bör motiveras med löneförhöjning, bonus eller andra förmåner.  

 

Stärkt tvärfunktionell kultur 

Bristerna i affärssystemsprojektet har medfört en negativ kultur. Problem har 
drastiskt kunnat reduceras genom morgonmöten. Personalen har nu större 
insikt i och bättre förståelse för varandras arbete. Frustration och irritation 
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uppstod tidigare när det exempelvis på en avdelning upptäcktes att en annan 
avdelning inte kunnat utföra sin arbetsuppgift. Genom morgonmötena har 
det uppstått en större förståelse för varför en avdelning inte kunnat utföra sin 
arbetsuppgift. Haldex har en bra företagskultur i sin helhet men den kan alltid 
förbättras och det kan utföras en mer verksamhetsanpassad 5C-filosofi som 
personalen kan relatera till. Det kan räcka med att en person som arbetar med 
företagets 5C-filosofi deltar vid några morgonmöten och berättar för perso-
nalen hur 5C kan appliceras i verkligheten. Jag upplever att 5C är en bra 
filosofi, men det måste finnas konkreta exempel på hur den kan användas i 
praktiken. Ett annat sätt att stärka företagskulturen är att minska använd-
ningen av telefon och mejl som kommunikationssätt. Det är bättre vid pro-
blem att istället besöka varandra och på så sätt få en bättre bild över aktuella 
gemensamma problem. Det kan konstateras att mejl kan vara väldigt stelt 
och till och med försämra relation/er mellan personal.  
För att stärka företagskulturen måste man hitta olika sätt att förbättra samar-
betet mellan olika avdelningar. Ett exempel på hur man kan förbättra samar-
betet mellan olika avdelningar är att personal ska kunna delta och iaktta på 
en annan avdelning en halv dag några gånger i månaden, för att se hur deras 
kollegor arbetar.  

 

Prioriteringslista 

Följande avsnitt beskriver vilka problem som Haldex måste prioritera och 
åtgärda inom en kort tid, för att förbättra flöde och öka förtroendet för affärs-
systemet. Följande avsnitt beskriver endast rubriker på problemställningar.  

För en mer detaljerad inblick i problemställningarna hänvisas till Excelfilen, 
som finns på Haldex gemensamma plattform, och till avsnitt 5.2.   

 

Problem hos Bearbetning 

‐ Inga jobb i AX (se Case 15) 
‐ Förslag på fel kvantitet (se Case 16) 
‐ Förslag på fel kvantitet & inga AX jobb (se Case 17) 
‐ Affärssystemet reserverar automatiskt jobb. Jobb fastnar i affärssy-

stemet och saldot är noll (se Case 9). Problemen har funnits tidigare 
men har varit dolda. De har uppkommit efter att minussaldot har eli-
minerats. 

Problem hos Centralförrådet/Godsmottagning 

‐ Skanner seg (se Case 4) 
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‐ Affärssystemet reserverar automatiskt jobb. Jobb fastnar i affärssy-
stemet och saldot är noll (se Case 9)  
Problemen har funnits tidigare men har varit dolda. De har uppkom-
mit efter att minussaldot har eliminerats. 

Problem hos Montering 

‐ Ej flyttad i AX (se Case 7) 
‐ Skicka signal för 19-tumsbromskomponenter till Centralförrådet (se 

Case 18) 

Problem hos Planering 

‐ Tidsplanering fungerar inte 

Problem hos Skeppning 

‐ Förpackningsträdet (se Case 11).  
Problemet uppkommer ofta vid en ny uppdatering.  

‐ Fastställa rutiner kring hantering av ställage (se Case 14) 

 

Problem hos alla avdelningar 

‐ Affärssystemet kraschar och förtroendet minskar (se Case 19)  
 

Systemförbättringar 

Morgonmötena borde också bli ett forum för små systemändringar som för-
bättrar nuvarande flöden. Varje avdelning kan i framtiden, förutom det som 
rör senaste dygnets störningar, komma med olika förslag som förbättrar an-
vändningen av systemet. Fler Poka Yoke-lösningar bör också implementeras 
för att eliminera risk/er att göra fel.  

Exempel på förbättringar som bör utföras: 

- Avdelningen montering önskar någon form av varning när det inte 
finns tillräckligt material i poolen för att starta ett jobb.  
Genom en varning får de veta att det saknas material och då reagerar 
centralförrådet direkt genom att flytta över material.  
(någon sorts varning mellan stegen release och starta om att det sak-
nas material) 

- Avdelningen montering önskar också att roboten ska kunna sätta li-
censplate direkt på pallen istället för nuvarande process.   

- När ett fönster öppnas i AX 12 stängs det andra. Det anses vara ett 
störningsmoment för personalen. Personalen vill att det ska vara som 
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i det tidigare systemet Axapta 3, som kunde öppna fönster i separata 
flikar och grundmenyn var kvar. 

- Det bör undersökas om RFID-taggar kan ge följande resultat: Med 
hjälp av RFID-tekniken kan förflyttningar i affärssystemet ske auto-
matiskt när pallar förflyttas i fabriken. Genom en läsare på olika plat-
ser i fabriken kan pallar med RFID-taggar skannas när trucken med 
pallen passerar avläsaren, vilket sedan resulterar i att just den pallen 
på trucken förflyttas automatiskt i affärssystemet till rätt lagerplats. 
På så sätt behöver inte truckföraren förflytta pallen manuellt med 
skanner till rätt lagerplats. En annan person, som gör sitt examensar-
bete på Haldex, kan undersöka hur optimalt det skulle vara med 
RFID-taggar istället för dagens spårbarhet med licensplate.  
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7. Slutsats 
Med följande examensarbete har betydelsen av innehållet i Näslunds artikel 
om vad som krävs för ett lyckat ERP implementering bekräftats.  
Vikten av ett grundligt förarbete är av stor betydelse för att en affärsystems-
implementering ska bli lyckad. Även en studie av företagets företagskultur 
är viktigt för att kunna förberedda sig inför en affärssystemsimplementering. 
Med detta arbete har det flera gånger bevisats att utan Haldex starka före-
tagskultur och gemenskap hade inte problem som har uppstått på grund av 
brister i projektet kunnat åtgärdas i efterhand.  

Med följande examensarbete har även olika Lean teorier applicerats i verk-
ligheten. En del filosofier har varit lätta att applicera och en del har varit 
svårare. 5-Why är ett exempel på ett verktyg som är lätt att förstå men svårt 
att applicera. Frågor som kan dyka upp vid en 5-Why analys kan vara: Hur 
länge ska jag hålla på? Hur vet jag om jag har kommit fram till rätt rotorsak? 
Under detta examensarbete har jag kommit fram till att det inte riktigt går att 
bedöma hur länge en 5-Why analys ska fortsätta innan rätt rotorsak är funnen 
men det är viktigt att våga testa olika lösningar samt att ha uppföljning på 
resultatet. Med detta examensarbete har även betydelsen av Genchi genbutsu 
poängterats flera gånger och visats att det löser väldigt många problem samt 
bidrar till en bättre kommunikation.  

Slutligen har detta examensarbete visat att uppföljning, bra kommunikation 
och samarbete mellan olika avdelningar är av allra största betydelse för att 
lösa problem.  
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Bilaga A 
Inledning (behöver inte ställa om jag redan vet svaret på frågorna) 

Hur länge har du jobbat på Haldex? 

Inom vilken avdelning? 

Vad har du för position på Haldex? Berätta lite om din position vad gör du? 

Har du arbetat med Axapta 3? 

Om ja ange hur länge 

Arbetar du i dagsläget med AX 12? 

Om ja hur många timmar om dagen använder du AX 12? 

 

Berätta lite om AX 12 ur ditt eget perspektiv? 

Vad är fördelarna med AX 12 än föregående system, nämn alla fördelar? 

Hur upplever du AX 12 i sin helhet? 

Var ligger flaskhalsen i affärssystemet? 

Varnar systemet om man gör fel? 

Är AX 12 standardiserad? 

Hur har acceptansen för misstag varit efter implementation av AX 12? 

 

Berätta lite om utbildningen för att lära sig AX 12? 

Hur lärde du dig AX 12? 

Berätta lite om AX 12 utbildningen? 

Fick alla utbildning samtidigt? 

Hade du andra saker att göra under tiden som du skulle lära dig AX 12? 

Var utbildningen pedagogisk?  

Hur mycket tid fick du för att lära dig AX 12? 

Var tiden som du fick för att lära dig AX 12 tillräckligt? 

Om nej hur länge hade du behövt för att lära dig AX 12 

Hur lär du dig något nytt som bäst? Skriva ner, sätta dig bredvid någon som visar, 
klassrum, etc. 

Talade konsulterna ”samma” språk som användarna? 

Försvann kunskapsförmedlingen när konsulterna försvann? 

Hur upplever du utbildningen av AX 12 i sin helhet? 
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Hur ser du på instruktionsmanualen och instruktionsvideorna? 

Är materialen (instruktionsmanual och instruktionsvideo) lättillgängligt? 

Har du kollat på instruktionsmanualen och videorna? 

Håller instruktionsmanualen och instruktionsvideorna hög kvalité? 

Använder du instruktionerna? Om nej varför? 

Hur hade du velat ha instruktionerna? Berätta 

Har du dina egna instruktioner? 

Är det rätt väg för företaget att satsa på detaljerade instruktioner eller är det bortkas-
tade pengar i detta stadium? 

 

Hur är det att navigera i affärssystemet? 

Kan man göra en uppgift på flera olika sätt i AX 12? 

Om ja är det bra eller dåligt, vad är din åsikt? 

Vad tycker du om menyerna? 

Finns det onödiga funktioner i affärssystemet som du inte har någon användning av 
i ditt arbete? Stör det dig? Ska de tas bort? 

Hur är det att navigera i AX 12 jämfört med Axapta 3? 
 

Vad var din inställning till implementeringen av ett nytt affärssystem innan 
man gick live? 

Varför var den som den var? 

Hur upplever du implementeringen av AX 12? 

Var du delaktigt i utformningen av affärssystemet? 

Följdfråga: Hade din inställning varit detsamma om du hade varit med i utform-
ningen? 

 

Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan AX 12? Berätta 

Upplever du att arbetsbelastningen har ökat sedan bytet av affärssystem? 

Är det för att man inte kan alla funktioner eller är det för att det är mer manuellt 
arbete än tidigare? 

Har justeringen av språket från svenska till engelska varit en utmaning? 
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Beskriv de främsta problemen som du upplever med AX 12 som påverkar ditt 
arbete? 

Vad är problemet? 

Var ligger problemet? 

Hur påverkar det dig? 

Påverkar det andra avdelningar 

Vart kommer problemet ifrån? (avdelning)  

 

Vad gör du när du stöter på problem med AX 12? 

Vem kontaktar du i första hand? 

Vad är dem flesta problemen som du behöver hjälp med relaterad till? Att du inte 
hittar saker och ting i systemet eller buggar i systemet? 

Beskriv några konstigheter/buggar i systemet som du har upplevt? 

Uppmuntras du som anställd att komma med förslag till förbättringar? 

Har ni möten där ni diskuterar AX 12? 

 

Affärssystemet uppdateras ständigt vad är din inställning gentemot det? 

Blir det svårare för dig att hitta saker och ting? 

Blir det bättre och bättre? 

 

Vilka avdelningar är du främst beroende av i ditt arbete? 

Hur tycker du att samarbetet mellan er fungerar? 

Hur tycker du att man kan förbättra samarbetet? (flytta kontoren närmare, teambuil-
dings, kommunicera mer, lyssna mer?) 

 

Hur tycker du att kommunikationen är mellan er? 

Har du insikt i hur deras arbete går till? 

 

Hur är kommunikationen allmänt i företaget? 

Vad tror du är orsaken till att vi inte är i samma nivå som Axapta 3? 

Hur har organisatoriska förändringar påverkat verksamheten? (Personalen har 
slutat) 

Om du hade fått till uppgift att lösa AX 12 relaterade problem vad hade du 
gjort? Hur hade du velat ha det? 
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Bilaga B 
Inledning  

Hur länge har du jobbat på Haldex? 

Inom vilken avdelning? 

Vad har du för position på Haldex? Berätta lite om din position vad gör du? 

Har du tidigare varit involverat i ett affärssystemsbyte? Om ja berätta 

 

Berätta lite om AX projektgrupp? 

Vilka bestämmer? 

Vem bestämde när och hur ni skulle gå live? Datum? Att stänga ner gamla systemet 
och köra det nya? 

Tycker du att man var redo att gå live? Om nej hur mycket mer tid hade man behövt? 

Vad fokuserade projektgruppen mest på under projektets gång att få de tekniska att 
funka eller var det att det skulle vara så användarvänlig som möjlig? 

Blev användarna involverade i projektet? Om ja var det tidigt i projektet? 

Nu i efterhand tycker du att man borde ha involverat användarna mera? 

 

Berätta lite om ditt deltagande i AX projektet? 

Vad gjorde du? 

 

Tycker du att fler avdelningar borde ha varit involverat i AX projektet? T.ex. 
Haldex Way? 

 

Hur tycker du att implementeringen av AX 12 har gått till i de stora hela? 

 

Berätta lite om AX 12 ur ditt eget perspektiv? 

Vad är fördelarna med AX 12 än föregående system, nämn alla fördelar? 

Hur upplever du AX 12 i sin helhet? 

Var ligger flaskhalsen i affärssystemet? 

Varnar systemet om man gör fel? 

Hur har acceptansen för misstag varit efter implementation av AX 12? 
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Tycker du att det globala tänket gällande affärssystemet är rätt väg för Lands-
krona? 

Vilka fördelar finns det med att ha ett globalt affärssystem? 

Vilka nackdelar finns det med att ha ett globalt affärssystem? 

Facit i hand finns det fler fördelar än nackdelar med affärssystemet eller tvärtom?  

 

Tycker du att utbildningen som personalen fick var tillräckligt? 

Hur upplever du utbildningen av AX 12 i sin helhet? 

Är det rätt väg för företaget att satsa på att utbilda/repetera med personalen igen eller 
är det bortkastade pengar i detta stadium? 

 

Hur bra koll har ni på problemen? 

Har ni koll på de dagliga problemen? 

Vet ni hur ni ska lösa dem? 

Vad tycker du att de dagliga AX problemen är för sorts typer av problem an-
vändarproblem eller fel i själva affärssystemet? 

 

Tycker du att man löser problemen på rätt sätt? 

Använder man sig av rätt metoder? 

Är rätt avdelningar involverade? 

Är rätt personer involverade? 

 

Hur tycker du att man löser AX problemen, kortsiktigt eller långsiktig? 

 

Hur ser du på instruktionsmanualen och instruktionsvideorna? 

Håller instruktionsmanualen och instruktionsvideorna hög kvalité? (visa honom nån 
instruktionsvideo) 

Är det rätt väg för företaget att satsa på instruktioner eller är det bortkastade pengar 
i detta stadium? 

 

Tycker du att vi är i samma nivå som i Axapta 3? 

 

Vad tror du är problemet med att vi inte är i samma nivå som Axapta 3? 

Användarna eller att systemet är för svårt? Beskriv utförligt 
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Hur tycker du att kommunikationen är i företaget? 

Hur tycker du att man kan förbättra samarbetet? (flytta kontoren närmare, teambuil-
dings, kommunicera mer, lyssna mer?) 

 

Hur kan den bli bättre? 

 

Hur har organisatoriska förändringar påverkat verksamheten? (Personalen har 
slutat) 

 

Om du hade fått till uppgift att lösa AX 12 relaterade problem vad hade du 
gjort? Hur hade du velat ha det? 
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Bilaga C 
Inledning (behöver inte ställa om jag redan vet svaret på frågorna) 

Hur länge har du jobbat på Haldex? 

Inom vilken avdelning? 

Vad har du för position på Haldex? Berätta lite om din position vad gör du? 

Har du arbetat med Axapta 3? 

Om ja ange hur länge 

Arbetar du i dagsläget med Axapta 12? 

Om ja hur många timmar om dagen använder du Axapta 12? 

 

Berätta lite om utbildningen för att lära sig Axapta 12 för personalen på mon-
teringen?  

Var utbildningen tillräckligt för din personal? 

Hur upplever du utbildningen av Axapta 12 i sin helhet?  

Hur har operatörerna utbildats i de nya arbetssätten och systemet? 

Har tiden för denna utbildning varit tillräckligt? 

Påverkar bristfälliga instruktioner personalens dagliga arbete negativt? 

Är det rätt väg för företaget att satsa på att utbilda/repetera med personalen igen eller 
är det bortkastade pengar i detta stadium? 

 

Hur ser du på instruktionsmanualen och instruktionsvideorna? 

Är materialen (instruktionsmanual och instruktionsvideo) lättillgängligt? 

Håller instruktionsmanualen och instruktionsvideorna hög kvalité? (visa honom vi-
deo) 

Finns det instruktioner på alla arbetsmoment? 

Är det rätt väg för företaget att satsa på detaljerade instruktioner eller är det bortkas-
tade pengar i detta stadium? 

 

Vem bestämde när och hur ni skulle gå live? Datum? Att stänga ner gamla sy-
stemet och köra det nya? 

 

Tycker du att man var redo att gå live? Om nej hur mycket mer tid hade man 
behövt? 
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Vad fokuserade projektgruppen mest på under projektets gång att få de tek-
niska att funka eller var det att det skulle vara så användarvänlig som möjlig? 

 

Var du involverad i projektet på något sätt? 

Om ja var det tidigt i projektet? 

 

Tycker du att fler avdelningar borde ha varit involverat i Axapta projektet? 
T.e.x Haldex Way? 

 

Berätta lite om Axapta 12 ur ditt eget perspektiv? 

Vad är fördelarna med Axapta 12 än föregående system, nämn alla fördelar? 

Hur upplever du Axapta 12 i sin helhet? 

Var ligger flaskhalsen i affärssystemet? 

Varnar systemet om man gör fel? 

Är Axapta 12 standardiserad? 

Hur har acceptansen för misstag varit efter implementation av Axapta12? Hur stor 
acceptans har du som chef för Axapta misstag? 

 

Upplever du att det är problem med att ha utländska konsulter? 

 

Tycker du att man löser problemen på rätt sätt? 

Använder man sig av rätt metoder? 

Är rätt avdelningar involverade? 

Är rätt personer involverade? 

 

Hur tycker du att man löser Axapta problemen, kortsiktigt eller långsiktig? 

 

Hur bra koll har ni på problemen? 

 

Vet ni hur ni ska lösa dem? 

 

Vad tror du är problemet med att vi inte är i samma nivå som Axapta 3? 

Användarna eller att systemet är för svårt? Beskriv utförligt 
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Hur har organisatoriska förändringar påverkat verksamheten? (Personalen har 
slutat) 

 

 

Beskriv de främsta problemen som användarna upplever med AX 12 som på-
verkar användarnas arbete? 

Vad är problemet? 

Var ligger problemet? 

 

Tycker du att arbetsuppgifterna har förändrats sedan Axapta 12? Berätta 

Upplever du att arbetsbelastningen har ökat för användarna sedan bytet av affärssy-
stem? 

Är det för att man inte kan alla funktioner eller är det för att det är mer manuellt 
arbete än tidigare? 

Tror du att justeringen av språket från svenska till engelska har varit en utmaning för 
personalen? 

 

Hur tycker du att kommunikationen är allmänt i företaget? 

 

Hur tycker du att man kan förbättra samarbetet mellan olika avdelningar? 
(flytta kontoren närmare, teambuildings, kommunicera mer, lyssna mer?) 

Hur har organisatoriska förändringar påverkat verksamheten? (Personalen har 
slutat) 

 

Om du hade fått till uppgift att lösa Axapta 12 relaterade problem vad hade du 
gjort? Hur hade du velat ha det? 
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Bilaga D 

 

Figur 64. Antal problem hos avdelningen bearbetning. 
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Bilaga E 
 

 

Figur 65. Antal problem hos avdelningen Centralförrådet/Godsmottag-
ning. 
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Bilaga F 
 

 

Figur 66. Antal problem hos avdelningen Montering. 
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Bilaga G 
 

 

Figur 67. Antal problem hos avdelningen Planering. 
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Bilaga H 
 

 

Figur 68. Antal problem hos avdelningen Skeppning. 
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Bilaga I 
 

 
 

Figur 69. Antal problem hos alla avdelningar. 
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Bilaga J 
Följande bilaga är Gant-schema som beskriver examensarbetes arbetsgång Omfatt-
ningen och arbetsbördan för detta examensarbete har varit väldigt stor på grund av 
problemets komplexitet. För att hinna bli klar innan utsatt tid har jag även arbetat 
med examensarbetet under helger och ledigheter. De mest tidskrävande avsnitten har 
varit: 

‐ Intervjuer 
‐ Datainsamling 
‐ Rapportskrivning 

 

De mest psykiska påfrestande delarna har varit: 

‐ Fastställande av en tydlig problemformulering 
‐ Bestämmande av tillvägagångssätt 
‐ Transkribering av intervjuer 
‐ Bestämning av avgränsning 

 

De mindre tidskrävande delarna har varit: 

‐ Insamling av relevant litteratur och litteraturstudie 
 

Anledningen till att denna punkt har varit mindre tidskrävande har främst varit att 
metoden att studera referenser på gamla examensarbete som beskrivs under avsnitt 
3 har varit väldigt effektivt. En annan bidragande faktor har varit att Dag Näslunds 
artikel om ERP system som jag hittade av en slump har beskrivit de problem som 
Haldex har haft efter sitt ERP implementering.  
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Figur 70. Gant-schema examensarbete. 


