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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to highlight the challenges that exist within an 

order fulfillment process, in companies that produce customer adapted products with 

high requirement specifications and how to manage these challenges. The purpose was 

decomposed into three questions, that all demanded an answer before the thesis could 

be considered as finished. 

1. How is an order fulfillment process designed in companies that produce customer 

adapted products with high requirement specifications?  

2. Which problems can be found in the order fulfillment process for companies that 

produce customer adapted products with high requirement specifications?  

3. How can these problems be managed and thereby achieve a more efficient order 

fulfillment process in companies that produce customer adapted products with high 

requirement specifications? 

Method – The thesis empirical data was collected from a case study on the company 

Mastec Components AB. The data came through interviews, observations and 

document studies. From that data the best fitted theories were decided, so it became 

possible to analyze the empiric data with the theories, by comparing them to each other. 

The thesis result was then able to get from that analyze  

Findings – Each company’s order fulfillment process is unique, but it is possible to 

illustrate a general picture of order fulfillment process in companies that produce 

customer adapted products with high requirement specifications. Because of that every 

order fulfillment process is unique; its problems also are unique, but you can sort these 

problems into the general categories: variety, not value added activities and lacking 

exchange of information. If the problem unique, so is there solutions, but the thesis 

shows that the solution propositions also can be sorted into more general categories: 

eliminate waste, standardize and to streamline the exchange of information 

Implications – This thesis implication is that you can´t, with 100 % certainty, point out 

any specific problem or solutions to the problems that could be transferred into other 

order fulfillment processes in companies that produce customer adapted products with 

high requirement specifications. What this thesis shows instead is that there are more 

general problems and solutions that can be used. 

Limitations – This thesis is limited because of its propositions of solutions just is 

propositions. Even if the propositions probably solves most of the problems, they are 

not tested and therefore you can´t say that they are really working  

Keywords – Order fulfillment process, process mapping, variety, not value adding 

activities, standardization, eliminate waste, exchange of information 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som finns i orderprocessen 

för företag, som tillverkar kundanpassade produkter med höga kundkrav och därefter 

kunna hantera dessa. Syftet bröts ner i tre stycken frågeställningar, som alla krävde svar 

innan syftet kunde uppnås. 

 1. Hur är orderprocessen utformad, för företag som tillverkar kundanpassade 

produkter med höga kravspecifikationer? 

2. Vilka problem finns i orderprocessen, för företag som tillverkar kundanpassade 

produkter med höga kravspecifikationer? 

3. Hur kan dessa problem hanteras och därmed effektivisera orderprocessen för 

företag som tillverkar kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer? 

Metod – Studiens empiriska data har samlats in genom en fallstudie på fallföretaget 

Mastec Components AB. Det utfördes genom intervjuer, observationer och 

dokumentstudier. Utifrån den empirin valdes sedan lämplig teori ifrån litteraturen ut för 

att göra det möjligt att jämföra de båda i en analys. Resultatet av studien kunde sedan 

hämtas ifrån analysen.  

Resultat – Varje företags orderprocess är unik, men det går för den skull att illustrera 

en generell bild över hur en orderprocess för företag, som tillverkar kundanpassade 

produkter ser ut. Tack vare att varje orderprocess är unik är också dess problem unika, 

men det går att sortera in dessa problem i de mer generella kategorierna: variationer, ej 

värdehöjande aktiviteter och bristande informationsutbyte. Är problemen unika, så är 

också hanteringen av dem det, men det visade sig vara möjligt att sortera in även 

lösningsförslagen i mer generella kategorier. Nämligen: eliminera slöserier, 

standardisera och att effektivisera informationsutbytet. 

Implikationer – Studiens implikation ligger i att det inte med säkerhet går att peka på 

några specifika problem eller lösningar till problemen, som går att överföra till 

orderprocesser i företag, som tillverkar kundanpassade produkter med höga 

kravspecifikationer. Studien visar istället på att det finns mer generella problem- och 

problemlösningsmetoder, som går att använda. 

Begränsningar – Studien begränsas i att lösningsförslagen just bara är förslag. Även 

om det troligen är förslag, som skulle ta bort många av problemen, så har de inte testats 

och därmed inte visat sig vara fungerande lösningar. 

Nyckelord – Orderprocess, processkartläggning, variationer, ej värdehöjande 

aktiviteter, standardisering, eliminera slöseri, informationsutbyte. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges en bakgrund till varför ett tillverkande företags logistikflöde och dess 

tillhörande orderprocess är viktigt. Generella problem med orderprocessen beskrivs 

också. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Kapitlet avslutas 

med studiens omfång och avgränsningar samt att rapportens disposition redovisas. 

1.1 Bakgrund 
Logistik kan beskrivas som läran av effektiva materialflöden (Jonsson & Mattson, 

2011) En definition av logistik som författaren av denna studie gillar och som även är 

allmänt accepterad (Lumsden, 2006) är Ericssons ifrån 1976: ”de synsätt och de 

principer enligt vilka vi strävar efter att planera, utveckla, samordna, organisera, styra 

och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare”. I dagens 

värld är utbudet större än efterfrågan på de flesta marknaderna, vilket gör att kunder 

väljer kundanpassade och individualiserade varor hellre än, som tidigare, 

standardiserade varor (Storhagen, 2011). Därmed ökar också kraven på produkt- och 

leveranskvalitet. Det gör att företagen måste lägga stor vikt vid sitt materialflöde 

(Bjørnland et al., 2003). Detta går att tolka som att ju effektivare materialflöde företaget 

har, desto konkurrenskraftigare blir det. Logistik handlar alltså om materialflödet, som 

i sin tur inte kan ses isolerat ifrån informationsflödet (Lumsden, 2006). 

Informationsflödet består av all kommunikation och databehandling, som är kopplat till 

materialflödet (Lumsden, 2006). En process som i allra högsta grad innehåller både 

material- och informationsflöden är ett tillverkande företags orderprocess. En 

orderprocess i ett tillverkande företag innehåller generering, fullföljande, leverans och 

service av kundorder (Croxton, 2003). Ett exempel på ett tillverkande företags 

orderprocess är Bitar & Sternbergs exemplar ifrån 2011. Det återspeglas i figur 1. 

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på en orderprocess i ett tillverkande företag 
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Orderprocessen består till stor del av kommunikation och databehandling. Både mellan 

kund och leverantör, men också internt för den levererande parten (Croxton, 2003). 

Orderprocessen kontrollerar också materialflödet mellan kund och säljare och blir 

därmed en central del av ett företags logistiska flöde (Croxton, 2003) vilket också gör 

att effektiviteten i den påverkar hur nöjd kunden blir och hur konkurrenskraftigt 

företaget är (Forslund, 2006). 

1.2 Problembeskrivning 
En kunds upplevelse av ett företag bestäms av orderprocessen (Shapiro et al., 2004). 

Att ha en väl fungerade orderprocess blir därmed vitalt för alla företag. För ett företag 

som tillverkar kundanpassade produkter är tiden för hur kundordern och dess 

information går igenom orderprocessens logistiska flöde, en kritisk punkt (Forslund, 

2007). Desto snabbare den färdas, desto snabbare kan produkten levereras till kund. Tid 

är – och har alltid varit - en nyckelfaktor i logistiska sammanhang. Både vad gäller 

snabbhet och att leverera i rätt tid. Tiden ska helt enkelt utnyttjas på bästa möjliga sätt 

(Storhagen, 2011). I orderprocessen rör sig kundordern och dess tillhörande 

information mellan många olika personer och avdelningar på och mellan företag 

(Shapiro et al., 2004). Rörelsen mellan många funktioner är en stor felkälla till att tiden 

inte utnyttjas på ett effektivt sätt, enligt många forskare. Exempelvis säger Shapiro et 

al. (2004) att när kundordern och dess information går från avdelning till avdelning, 

medförs en risk att något viktigt faller mellan stolarna. Vidare säger Waller et al. (1995) 

att när ett företag arbetar funktionellt och inte med ett processtänk, alltså varje 

avdelning tänker på sin egen uppgift istället för helheten, är också informationstekniken 

och kommunikationen mellan avdelningarna ofta bristfällig. Det går att dra en enkel 

parallell till den klassiska ”viskningsleken”. Där flera personer sitter i en ring och den 

första ska viska en mening till grannens öra utan att de andra hör. Sedan ska denna 

mening transporteras på samma sätt igenom ringen till dess att den sista personen mottar 

meningen och säger den högt.  Om motivationen hos alla medverkande att 

kommunicera rätt mening inte finns, blir resultatet allt som oftast att meningen hos den 

sista personen inte är identisk med den som den första personen sa. Sker detta i ett 

företags orderprocess förstås lätt att konsekvenserna kan bli ödesdigra och de riskerar 

stora problem så som fel information eller missad information. I en så stor process som 

orderprocessen är och där varje företags orderprocess är unik (Shapiro et al., 2004), 

finns det fler orsaker till att tiden inte utnyttjas effektivt, än att kommunikationen mellan 

avdelningar är bristfällig eller saknas helt. För att kunna minska orderprocessens 

tidsåtgång, så handlar det om att göra rätt ifrån början. Detta eftersom det inte finns tid 

till korrigering under processen om totaltiden ska kunna reduceras. Vilket också leder 

till att kostnader för att åtgärda uppkomna problem minskar och att kunna leverera efter 

kundens önskemål (Oskarsson et al., 2003). Det krävs att varje orderprocess analyseras 

steg för steg för att kunna upptäcka eventuella felkällor och rätta till dem.  

Författaren tolkar det som att företag, som tillverkar kundanpassade produkter med 

höga kundkrav, har ett större behov av en effektiv orderprocess än många andra företag. 

Detta på grund av att kundordern och dess information kommer att variera ofta mellan 

olika beställningar, men att produktens kvalité ändå måste motsvara kundens 

förväntningar. Exempel på företag som har höga kundkrav på produkterna kan vara 

sådana som tillverkar produkter till försvarsmakten och sjukhus. Att inte uppfylla 

kundens krav på kvalité till sådana produkter är väl egentligen skäl nog till att ha en 

fungerande orderprocess. Detta gör det intressant att undersöka potentiella 

problemområden i orderprocessen för företag som tillverkar kundanpassade produkter 
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med höga kravspecifikationer och försöka komma fram till förslag som kan hantera 

dessa.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I både bakgrunden och problemställningen förklaras att orderprocessen är viktig för alla 

företag. Genom den bedömer nämligen kunden företaget och därmed påverkas även 

dess konkurrenskraft. I problembeskrivningen tolkar även författaren det som att 

företag, som tillverkar kundanpassade produkter med höga kundkrav har ett större 

behov än många andra företag av en effektiv orderprocess. Därmed blir syftet med 

denna studie: 

Att undersöka vilka problem som finns i orderprocessen för företag, som tillverkar 

kundanpassade produkter med höga kundkrav och därefter kunna hantera dessa 

problem. 

För att kunna uppnå syftet i denna undersökning har det brutits ner i tre frågeställningar.  

Ska utmaningar i orderprocessen kunna hittas behöver först nuläget av den kartläggas. 

Därmed blir den första frågeställningen: 

1. Hur är orderprocessen utformad, för företag som tillverkar kundanpassade 

produkter med höga kravspecifikationer? 

När sedan den första frågeställningen är besvarad, går det undersöka vilka aktiviteter i 

orderprocessen som hindrar den från att bli mera effektiv. Därmed blir den andra 

frågeställningen: 

2. Vilka problem finns i orderprocessen, för företag som tillverkar 

kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer? 

Efter att ett problem har identifierats, så finns chansen att kunna eliminera det och 

därmed effektivisera orderprocessen. Därmed blir den tredje frågeställningen: 

3. Hur kan dessa problem hanteras och därmed effektivisera orderprocessen för 

företag som tillverkar kundanpassade produkter med höga 

kravspecifikationer? 

För att kunna besvara frågeställningarna och därmed också uppfylla syftet har både 

teori och empiri studeras. Empirin har hämtats ifrån en fallstudie på ett företag som 

tillverkar kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer och teorin kommer 

ifrån litteraturstudier.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Som beskrivits ovan i syftet är omfånget på denna studie en orderprocess för ett 

tillverkande företag av kundspecifika produkter. Den kommer att begränsa sig till när 

en kund frågar efter en produkt, som inte tillverkats av företaget tidigare. 

Orderprocesser kan definieras olika för olika företag, men denna studies definition är 

de aktiviteter som sker ifrån det att kund har lagt en förfrågan tills dess att produkten är 

producerad, lastad och klar för utleverans hos leverantören. Detta illustreras i figur 2, 

som är samma figur av en generell orderprocess som i bakgrundskapitlet, men med 

tillägget av en generell bild över hur förfrågan ifrån kund och offert ifrån leverantören 

kan se ut och att frågan om det finns produkter i lager är borttagen. Detta tack vare att 

det är en ny produkt.  
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Figur 2: Studiens omfång och avgränsningar  

1.5 Disposition 
Rapporten innehåller sju huvudkapitel. Det första kapitlet, som är en introduktion till 

studien, börjar med att ge läsaren en bakgrund till att göra en sådan här studie. Det 

övergår sedan i en problembeskrivning, som gör det möjligt att bilda ett syfte med 

tillhörande frågeställningar. Kapitel ett avslutas genom att förklara studiens omfång och 

avgränsningar och genom denna disposition. 

I det andra kapitlet, förklaras valet av metoder och hur studien har genomförts. Du får 

först en övergripande syn på vilka metoder som använts till vilka frågeställningar. 

Sedan förklaras när saker och ting har genomförts i arbetsprocessen. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Efter det beskrivs vilka metoder som använts till 

datainsamlingen och hur de har genomförts. Kapitel två avslutas med att förklara hur 

dataanalysen kommer att genomföras och vad som gör studien trovärdig. 

Det tredje kapitlet behandlar studiens teoretiska ramverk. Där förklaras först vilka 

teorier som kan kopplas till vilken frågeställning i studien, för att senare gå över och 

förklara dessa teorier en och en mera grundligt. 

Det fjärde kapitlet behandlar studiens insamlade empiri. Det ger först en 

verksamhetsbeskrivning av fallföretaget där empirin är insamlad. Sedan beskrivs den 

empiri som samlades in för att besvara studiens frågeställningar. 
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I det femte kapitlet analyseras studiens teori och empiri genom att jämföras mot 

varandra. Detta görs genom att analysera en frågeställning i taget. 

Det sjätte kapitlet, som är rapportens sista, sammanfattar studiens resultat och förklarar 

dess implikationer och begränsningar. Kapitlet avslutas sedan med slutsatser och 

rekommendationer och ger förslag på vidare forskning.   
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel visas de metoder, som författaren har använt för att besvara 

frågeställningarna i studien. I Figur 3 illustreras vilka metoder som används för att svara 

på de olika frågeställningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och metod  

För att besvara studiens första frågeställning har litteraturstudier och en fallstudie 

genomförts. Litteraturstudien utfördes för att få kunskap kring hur en orderprocess ser 

ut och hur en sådan kan kartläggas. Vald kartläggningsteori användes sedan för att 

kartlägga samarbetsföretagets orderprocess. Det och andra insamlade empiriska data 

jämfördes sedan med generella teorier och gav utfallet av hur en orderprocess för 

kundanpassade produkter kan se ut i analyskapitlet.   

Till den andra frågeställningen gjordes samma typ av studier och datainsamling.  

Litteraturstudierna gick ut på att hitta generella problem inom orderprocesser medan 

den empiriska datainsamlingen gick ut på att hitta samarbetsföretagets specifika 

problem. Sedan sorterades samarbetsföretagets problem in i de generella problem som 

fanns i litteraturens teorier i analyskapitlet. 

För att besvara studiens tredje frågeställning, om hur problemen som upptäcktes i 

frågeställning två kunde hanteras, togs lösningsförslag fram, genom intervjuer som 

sedan jämfördes med generella lösningsteorier i analyskapitlet.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess har innehållit tre faser: Planeringsfasen, Genomförandefasen 

och Avslutandefasen. Dessa faser förklaras mer ingående nedan. Under hela studiens 

gång har även rapportskrivning skett. Arbetsprocessen illustreras i figur 4. 

2.2.1 Planeringsfasen 
Planeringsfasens mål var att leda fram till vad för studie som skulle genomföras och på 

vilket sätt detta skulle göras. Första steget var att hitta ett företag som ansåg sig ha något 

problem, som gick att koppla till utbildningen inom industriell organisation och 

ekonomi. Detta för att få med något praktiskt och inte bara studera teori i 

examensarbetet. När ett fallföretag var funnet, bildades en djupare förståelse för 

orderprocesser och dess tillhörande problem genom litteraturstudier.  Det gjorde det 

möjligt att lyfta fallföretagets problem till en mer generell nivå och därmed kunna 

konkretisera ett syfte och bilda problemformuleringar till studien. Den fördjupande 

förståelsen för problemområdet gav även kunskap, som kunde användas till att förklara 

bakgrunden och problembeskrivningen i denna rapport. För att hitta lämpliga metoder 

till studien, studerades teorier kring olika forskningsmetoder och därefter valdes de 

metoder, som ansågs passa bäst till att svara på problemformuleringarna. Även vid valet 

av det teoretiska ramverk som använts i studien studerades olika teorier kring lösningar 

på problemformuleringarna i litteraturen. Sedan valdes de bäst lämpade.  

2.2.2 Genomförandefasen 
I genomförandefasen samlades empirisk data ifrån samarbetsföretaget in. Denna empiri 

låg sedan till grund för vilka av de studerade teorierna, som skulle användas. Eller om 

det var behov av att studera ytterligare kompletterande teori. Anledningen till detta var 

för att få empiri och teori att stämma överens med varandra, så att det var möjligt att 

analysera de två mot varandra och därmed kunna svara på problemformuleringarna och 

uppfylla studiens syfte. Arbetet i genomförandefasen följde de tre 

problemformuleringarna i turordning. Känslan var nämligen att svaret på den 

föregående problemformuleringen skulle ligga till grund för att kunna svara på den 

nästkommande. Under studiens gång hände det ibland att det dök det upp något, som 

gjorde att innehåll tillhörande en föregående problemformulering behövde justeras, 

men det visade sig ändå vara en lyckad struktur att utgå ifrån. 

2.2.3 Avslutandefasen 
Avslutandefasen gick ut på att knyta ihop säcken på studien. Här användes det som 

tagits fram i planerings och genomförandefasen till att ta fram studiens resultat, men 

även för att reflektera över dess implikationer, begränsningar, slutsatser, 

rekommendationer och möjliga förslag på vidare forskning.  
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Figur 4: Studiens arbetsprocess  

2.3 Ansats 
Till studiens första frågeställning, hur en orderprocess är utformad, har en kvalitativ 

inriktning av forskningen gjorts. Kvalitativ inriktning fokuserar enligt Patel & 

Davidsson (2011) på ”mjuka värden” vid datainsamlingen genom t.ex. öppna 

interjuver. Analysen menar de ofta är tolkande och av verbal karaktär vid sådan 

forskning. Den beskrivningen passar väl in på hur kartläggningen av orderprocessen 

gjordes.  Personerna som var inblandade i den fick berätta och beskriva fritt hur deras 

arbete i processen utfördes och vad det ledde till. Detta för att inte låsa fast sig vid någon 

generell teori och därmed riskera att missa någon detalj i processen. Likaså till studiens 

andra och tredje frågeställning har det varit kvalitativ inriktning av forskningen. Även 

här fick personerna som jobbar i orderprocessen utrycka sig fritt kring vad de ansåg 

fanns för problem i orderprocessen och hur de kunde lösas.  

Alla tre frågeställningarna har besvarats genom deduktivt arbete. Deduktivt arbete utgår 

ifrån befintlig teori för att dra slutsatser om enskilda fall (Patel & Davidson, 2011) och 

det är vad som har skett i denna studie. Redan befintliga teorier har använts för att 

kartlägga orderprocessen, upptäcka problem och ge förslag på lösningar till dessa 

problem.  

2.4 Design 
För att uppnå studiens syfte användes en fallstudie, vilket innebär en undersökning på 

en mindre begränsad grupp. Till exempel en person, en organisation eller en händelse 

(Patel & Davidson, 2011). Valet av en fallstudie föll ganska naturligt då tiden var 

begränsad och därmed blev det svårt att hinna studera flera organisationer, men även 

för att en fallstudie är erkänt bra vid studering av just processer (Patel & Davidson, 

2011). Fallstudiens design beror på hur många fall och hur många analysenheter som 

studeras. I denna studie studerades enbart ett fall, nämligen orderprocessen hos 

fallföretaget. Studiens design kan därmed kallas för enfallsdesign (Yin, 2007). I studien 

har hela orderprocessen betraktats som en anlysenhet, eftersom målet var att kunna 

applicera funnet resultat på liknande företag som fallföretaget.  
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Fallföretaget har varit Mastec Components AB i Ulricehamn, som i fortsättningen av 

rapporten kommer fortsätta att kallas för fallföretaget.  En företagsbeskrivning går att 

läsa i Empirikapitlet. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier, interjuver, observationer och 

dokumentstudier. Litteraturstudierna gjordes för att formulera bakgrund, 

problemformulering och för insamling av studiens teori. Genom interjuver, 

observationer och dokumentstudier insamlades studiens empiriska data.    

2.5.1 Litteraturstudier 
Som nämnts tidigare har litteraturstudier använts för att utvidga förståelsen för 

problemområdet kring orderprocesser och för att bygga det teoretiska ramverket. 

Områdena som litteratur har studerats inom var: utformandet av en orderprocess, 

problem i en orderprocess och lösningar på sådana problem. För att hitta litteratur inom 

dessa områden har databaserna Primo, Scopus och Google Scholar använts.  

Litteraturen har antingen studerats direkt från webben eller lånats ifrån 

högskolebiblioteket eller stadsbiblioteket i Jönköping. Sökord som lett fram till använd 

litteratur visas i tabell 1. Vissa av orden har kombinerats på olika sätt för att specificera 

sökningarna. Även litteratur med ursprung ifrån kursmaterial som tillhandahållits under 

utbildningen Industriell Ekonomi och Organisation, med inriktning på logistik och 

ledning vid tekniska högskolan i Jönköping HT 2013-VT 2016 har använts.  

Tabell 1: Sökord 

Område Sökord Engelskt sökord 

Kartläggning av 
orderprocessen 
 

Processkartläggning 
Orderprocess 
Process 
Informationsflöde 
Kundanpassad 

Process mapping 
Order fulfillment process 
Process 
Information flow 
Customer adapted 

Problem i orderprocessen 
 

Informationsflöde 

Slöseri 
Värdehöjande aktiviteter 

Variation 

Lean 

Kvalité 

informationsutbyte 

Information flow 
Waste 
Value added activities 
Variety/Variation 

Lean 

Quality 

Exchange of information 

Hantering av problem i 
orderprocessen 
 

Standardisering 

Eliminera slöseri 
Lean 

Kvalité 

informationsutbyte 

Standardization 
Eliminate waste 
Lean 
Quality 
Exchange of information 

 

2.5.2 Intervjuer 
För att samla in data till de tre frågeställningarna utfördes intervjuer.  Till att börja med 

gjordes en intervju med kvalitetschefen på fallföretaget, för att få en övergripande bild 

över företagets orderprocess. Därigenom gavs även en förståelse för vilka 

avdelningar/medarbetare som berördes av den.  Därefter intervjuades personer från 

dessa avdelningar för att bredda kunskapen om orderprocessen, men framförallt för att 

få en överblick av aktiviteterna som skedde i processen. Det var även en chans att få 

träffa personerna och skapa en relation med dem, för att underlätta det framtida 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/standardaization
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samarbetet.  Intervjuerna hade en låg grad av standardisering och strukturering vilket 

betyder att intervjupersonerna kunde svara fritt på frågorna om deras arbete i 

orderprocessen. Det betyder också att intervjuaren, inte hade förberett några frågor utan 

tog det allteftersom (Patel & Davidson, 2011). Detta kallas för en öppen intervju (Yin, 

2007). Anledningen till valet av en öppen intervju var att förförståelsen kring vilka och 

hur de olika aktiviteterna utfördes, ännu inte var så stor. Därmed kunde också 

följdfrågor som dök upp under intervjuns gång ställas. Under tiden dessa inledande 

intervjuer pågick, fördes anteckningar, som sedan sammanställdes. Därefter 

diskuterades sammanställningen med varje respondent för att få en samsyn om vad som 

sagts. En sammanställning över dessa intervjuer ses i tabell 2. 

Tabell 2: Inledande intervjuer för att kartlägga orderprocessen 

 

Efter dessa personliga interjuver, genomfördes en gruppintervju där alla personer 

samtidigt hjälptes åt att formulera hur, varför och vilka aktiviteter, som utfördes i 

fallföretagets orderprocess på ett kvalitativt sätt (se tabell 3). Rapportens författare 

förklarade och höll i ramarna kring hur kartläggningen skulle gå tillväga, men sedan 

var det upp till gruppen att genomföra den på bästa sätt. Detta kan liknas vid en 

fokusgruppmetod (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Tabell 3: Gruppintervju för att kartlägga orderprocesser 

 

När resultatet av denna fokusgrupps insatser hade sammanställts, redovisades det 

individuellt för alla berörda medarbetare, för att förvissa sig om att det stämde överens 

med deras syn på vad som sagts eller om något behövde ändras på. Dessa intervjuer var 

av karaktären: stämmer det här? Ja eller nej. Vid nej: hur ska det vara istället? De var 

vad Patel & Davidson (2011) skulle kalla standardiserade intervjuer vilket också visas 

i tabell 4. 

 

 

Turordning Syfte (Vad) Roll Metod 
(Hur) 

Tid 

1 Problemformulering Kvalitetschef  öppen 2h 

2 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

2 x Tekniska säljare öppen 1h/person 

3 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Produktionstekniker (PT) öppen 1h 

4 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Mättekniker (MT) öppen 1h 

5 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Inköpare öppen 1h 
 

6 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Kvalité öppen 0,5h 

7 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Samordnare, 
produktionsoperatör (PO) 

öppen 0,5h 

8 Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Logistikpersonal x2 öppen 0,5 h/person 

Turordning Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

N/A Kartlägga aktiviteterna i 
orderprocessen 

Kvalitetschef, Kvalité, 2 x PT, 
MT, Inköpare, PO 

Fokusgrupp 10h 
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Tabell 4: Interjuver för att få samsyn av kartläggningen 

 

Vad gäller den andra och tredje frågeställningen, så skedde återigen gruppintervjuer. 

Syftet var att, utifrån processkartläggningen och deras erfarenhet, låta alla personer få 

beskriva de problem de upplever med orderprocessen. När sedan problemen var 

definierade gavs gruppmedlemmarna chansen att komma med lösningsförslag på 

problemen. Det var viktigt att ha alla gruppmedlemmar med sina olika arbetsuppgifter 

närvarande, för att få en helhetsbild av problemen och att lösningsförslagen inte ledde 

till någon form av suboptimering. Vilka personer som deltog i dessa fokusgrupper 

skiljde sig dock, lite åt under de olika intervjutillfällena, men det var ändå tillräckligt 

med deltagande för att kunna täcka hela orderprocessen. Vilka som deltog i de olika 

intervjuerna visas i tabell 5 och tabell 6.  

Tabell 5: Gruppintervju för att hitta problem i orderprocessen 

Tabell 6: Gruppinterjuver för att ta fram lösningsförslag  

2.5.3 Observationer 
För att komplettera intervjuerna gjordes observationer. De utfördes efter det att 

intervjuerna var gjorda. Observationerna gick ut på att följa en ny produkt, som nyligen 

hade gått igenom orderprocessen. Syftet var att kontrollera att de aktiviteter och 

problem som beskrivits i kartläggningen stämde överens även i verkligheten. 

Observationerna var strukturerade och observatören var både deltagande och känd. En 

strukturerad observation betyder att observatören har bestämt fokus innan 

observationen, istället för att låta det utforma sig i efterhand (Bell, 2014). Patel & 

Davidsson (2011)  beskriver deltagande i en observation så här: när observatören deltar 

i observationen så tar den en aktiv del av det som ska observeras. Att vara känd för de 

Turordning Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

1 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

2 x Tekniska säljare standardiserad 0,5h/ 
person 

2 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

3 x PT standardiserad 0,5h/ 
person 

3 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

MT standardiserad 0,5h 

4 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

Inköpare standardiserad 0,5h 

5 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

2 x PO standardiserad 0,5h/ 
person  

6 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

Logistikpersonal standardiserad 0,5h 

7 Godkännande av kartläggningen av 
orderprocessen 

Kvalitetschef standardiserad 0,5h 

 Turordning Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

N/A Sammanställa problem i 
orderprocessen 

Kvalitetschef, 2 x PT, MT, 
PO, 2 x TS 

Fokusgrupp 2h 

Turordning Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

1 Hitta lösningsförslag till 
problemen 1-7 

Kvalitetschef, 2 x PT, MT, 
kvalitetsansvarig, 2 x TS 

Fokusgrupp 1,5 h 

2 Hitta lösningsförslag till 
problemen 8-14 

2 x PT, MT, 
kvalitetsansvarig, 2 x TS 

Fokusgrupp 1,5h 
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som observeras betyder att de vet om att det utförs en observation. Eftersom en generell 

kunskap om de olika avdelningarnas roll i orderprocessen nu fanns, kändes det som att 

det var möjligt att delta i deras arbete. De som observerades hade vid det här laget redan 

fått en klar bild över observatörens roll på företaget och att då inte berätta att det 

utfördes en observation kändes bara konstigt. Turordningen och förklaring av 

observationernas typ illustreras i tabell 7:  

Tabell 7: Genomförda observationer 

Turordning Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

1 Teknisk säljares gjorda aktiviteter, vid 
en ny produkt, som gått igenom 
orderprocessen 

Strukturerad, deltagande och 
känd 

0,5 h 

2 Produktionsteknikers gjorda 
aktiviteter, vid en ny produkt, som gått 
igenom orderprocessen 

Strukturerad, deltagande och 
känd 

0,5 h 

3 Mätteknikers gjorda aktiviteter, vid en 
ny produkt, som gått igenom 
orderprocessen 

Strukturerad, deltagande och 
känd 

0,5 h 

4 Produktionsoperatörernas gjorda 
aktiviteter, vid en ny produkt, som gått 
igenom orderprocessen 

Strukturerad, deltagande och 
känd 

0,5 h 

5 Kvalitetspersonal gjorda aktiviteter, vid 
en ny produkt, som gått igenom 
orderprocessen 

Strukturerad, deltagande och 
känd 

0,5 h 

6 Logistikpersonal gjorda aktiviteter, vid 
en ny produkt, som gått igenom 
orderprocessen 

Strukturerad, deltagande och 
känd 

0,5 h 

2.5.4 Dokumentstudier 
Dokument tillhörande orderprocessen av nya produkter hos fallföretaget har granskats. 

Granskningen har varit relativt överblickande och gjordes i samband med 

observationerna av den nya produkt, som nyligen hade gått igenom orderprocessen. 

Planen gick ut på att kontrollera om dokumenten låg på de platser som hade identifieras 

under processkartläggningen och om några problem kunde hittas. T.ex. om någon 

information saknades eller kunde missförstås. Dokumenten som har granskats kan ses 

i tabell 8. 
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Tabell 8: Genomförda dokumentstudier 

Dokument Metod (Hur) 

Förfrågan ifrån kund Kvalitativt 

Kundunderlag (Ritning, modellfil) Kvalitativt 

Offertchecklista Kvalitativt 

Kalkyl Kvalitativt 

Offert Kvalitativt 

Kundorder Kvalitativt 

Ställbladsmall Kvalitativt 

Modifierad modellfil Kvalitativt 

Mätblankettsmall Kvalitativt 

Tillverkningsorder Kvalitativt 

Positionerad ritning Kvalitativt 

FAI-dokument Kvalitativt 

COC-dokument Kvalitativt 

 

2.6 Dataanalys 
Analysen av insamlad data har skett genom mönsterjämförelse (Yin, 2007). Där de 

insamlade empiriska data, som togs fram genom en fallstudie jämfördes med ett 

förväntat mönster enligt litteraturens teorier. I de fallen empirin inte passade in på 

studerad teori fick ny teori studeras för att passa ihop med empirin och sedan gjordes 

en ny mönsterjämförelse.  När empiri och teori passade ihop, kunde en dataanalys göras 

genom att jämföra empirin mot teorin och därigenom få fram studiens resultat. Hur 

dataanalysen har gått till illustreras i figur 5 nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Studiens dataanalys 
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2.7 Trovärdighet 
Detta kapitel förklarar varför studien ska anses som trovärdig. För att uppnå en 

trovärdig studie, bör du ha både god validitet och god reliabilitet (Yin, 2007) 

2.7.1 Validitet 
God validitet får vi om det, som har undersöks, faktiskt är det som avsågs att undersöka 

(Patel & Davidson, 2011). Validitet kan delas upp i intern och extern validitet (Yin, 

2007). Den interna validiteten graderas av hur vida det uppnådda resultatet stämmer 

överens med verkligheten (Yin, 2007). För att öka den interna validiteten gjordes en 

grundlig litteraturstudie inom problemområdet, som syftet med studien sedan kunde 

utformas ifrån. Genom att veta vad som skulle studeras kunde tillvägagångssätten till 

att nå fram till syftet anpassas utefter det. Därmed anses studien ha fått en god validitet 

genom hela forskningsprocessen. Sättet intervjuerna genomfördes på anses också ha 

ökat den interna validiteten. Eftersom det fördes anteckningar, som sedan diskuterades 

med respondenten för att få samsyn av resultatet.  Kartläggningen av hela 

orderprocessen gjordes med personer ifrån alla avdelningar som påverkar den. Detta 

gjorde att det inte bara var en avdelnings version utan allas. Användandet av 

mönsterjämförelse (se kapitel 2.5) är också något som stärkte den interna validiteten 

(Yin, 2007). 

Extern validitet graderas av hur vida resultatet från en undersökning kan generaliseras 

utöver den aktuella fallstudien (Yin, 2007). Det insågs att studiens resultat kunde 

påverkas mycket av samarbetsföretagets unika orderprocess, men att sortera in 

problemen och problemlösningarna, som upptäcktes till mer generella termer, gjorde 

det möjligt att överföra dessa till likande företag.   

2.7.2 Reliabilitet 
God reliabilitet är om en undersökning har gjorts på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidson, 2011). Det visar på att undersökningens utförande kan upprepas med samma 

resultat (Yin, 2007). Tack vare denna rapport, där tillvägagångssättet och motiveringar 

till olika val redogörs, så kan en läsare utföra samma studie med samma resultat. På 

samma sätt som en kontroll med respondenterna efter en intervju ökade den interna 

validiteten, så ökade också tillförlitligheten. Det på grund av att personen, som har lett 

intervjun och respondenten efteråt delar samma bild utav vad som sagts. Triangulering 

av datainsamling är också ett sätt för att uppnå god reliabilitet. Det betyder att du samlar 

in data kring samma område, med olika metoder (Patel & Davidson, 2011).  

Användandet av observationer och dokumentstudier, som en kontroll på att det som 

kom fram under intervjuerna stämde, vid insamlingen av empirisk data till 

frågeställning ett och två blir då en triangulering.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs de teorier som är tänkta att ge en teoretisk grund för att 

besvara studiens frågeställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och använd teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen kommer följande områden 

beskrivas i det teoretiska ramverket: Vad är en orderprocess och hur görs en 

Processkartläggning?  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen kommer följande områden 

beskrivas i det teoretiska ramverket: Ej värdehöjande aktiviteter, variationer och 

bristfälligt informationsutbyte. Dessa teorier är generella problemområden i en process, 

som har valts ut, som passande, utefter de empiriska data som samlades in.  

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen kommer följande områden 

beskrivas i det teoretiska ramverket: träddiagram, eliminera slöseri, standardisering, 

och att effektivisera informationsutbytet. Träddiagrammet är ett verktyg till att komma 

på lösningsförslag, medan de andra tre teorierna är beprövade verktyg till att lösa de tre 

problemteorier som beskrivs till frågeställning två. 
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3.2 Orderprocessens utformning för företag, som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer 
För att förstå orderprocessen utformning, förklaras i det här kapitlet först vad teorin 

anser är en process och en orderprocess. Sedan beskrivs två sätt att kartlägga en process 

på: processkartläggning och flödesschema 

3.2.1 Process 
Bergman och Klefsjös (2012) definition av en process lyder ”en process är ett nätverk 

av aktiviteter, som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern 

eller intern kund”. I en process finns det tre roller: kund, producent och leverantör 

(Sörqvist, 2004). Ett behov uppkommer och kunden beställer tjänsten/varan. 

Tjänsten/varan produceras och när den är producerad levereras den tillbaka till kunden. 

”Processer handlar till stor del om samarbete och överenskommelser mellan individer 

som samverkar” (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.2.2 Orderprocess 
I ett tillverkande företag tillverkar du antingen mot prognos eller mot kundorder. Det 

går att skilja på tillverkningen genom att se vart kundorderpunkten finns. 

Kundorderpunkten är den punkten i försörjningskedjan där kedjan går från att tillverka 

mot prognos till att tillverka mot en verklig kundorder. Det går sedan skilja på olika 

tillverkningsorder beroende på vart kundorderpunkten befinner sig. Dessa 

tillverkningsorder brukar delas in i: make-to-stock (MTS), assembly-to-order (ATO), 

make-to-order (MTO) eller engineering-to-order (ETO) (Lumsden, 2006). Se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Olika tillverkningsorder beroende på kundorderpunkten (Lumsden, 2006) 

 Konstruktionsorder (ETO): Artiklarna är helt anpassade eller konstruerade 

för en specifik kund eller konstruktion. I detta flöde designas produkten enligt 

kundens specifikation (Lumsden, 2006). 
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mot kundorder. Däremot sker alltid monteringen/sluttillverkningen först efter 

att en kundorder mottagits (Jonsson & Mattson, 2011). 

 Monteringsorder (ATO): Produkterna är här definierade och konstruerade av 

det tillverkande företaget själva. Kunden får istället bara variantbestämma 

vilken typ av dessa produkter de vill köpa (Jonsson & Mattson, 2011). Det är 

oftast färdiga moduler, som sätts samman till en färdig produkt när kundens 

order mottagits (Lumsden, 2006).  

 Lagerorder (MTS): Efterfrågan av produkten är ofta känd och förutsägbar. Du 

kan därmed ha lager av den. Så när kundorder kommer är produkten redan 

producerad. Sådana produkter är normalt standardiserade (Lumsden, 2006). 

Varje företags orderprocess är unik (Shapiro et al., 2004), men Jonsson & Mattsson 

(2005) har förklarat generella orderprocesser för respektive tillverkningsorder nämnda 

ovan. Dessa illustreras i figurerna 8, 9 och 10. 
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Figur 8: Generell orderprocess (ETO) (Jonsson & Mattsson, 2005)  
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Orderprocessen (MTO/ATO):  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Generell orderprocess (MTO/ATO) (Jonsson & Mattsson, 2005)  

Orderprocessen (MTS): 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Generell orderprocess (MTS) (Jonsson & Mattsson, 2005)  

3.2.3 Processkartläggning 
För att kunna förbättra en process måste först en bild av nuläget finnas. Carlsson & 

Nilsson Björling (2011) liknar det vid att bygga om ett hus. Innan huset rivs eller 

ombyggnation påbörjas, måste kontroll finnas över hur det ser ut. Vart är elen dragen? 

Vilka väggar är bärande? osv. Likadant är det med en process och ett bra sätt att få 

kontroll över processens nuläge är att göra en processkartläggning. En beprövad 

processkartläggningsmetod, som även ansågs bra till denna studie, beskrivs just av 

Carlsson & Nilsson Björling (2011). Den metoden bygger på hur medarbetarna 

upplever processen. Innan processkartläggningen börjar bör du dock planera den och 

då är det tre punkter som Carlsson & Nilsson Björling (2011) pekar på: 

 Samla en grupp medarbetare, som är villiga att utveckla sin verksamhet. Dessa 

medarbetare har god kunskap om den verksamhet som ska beskrivas och är 

representerade från processens alla delar, så att beskrivningen blir korrekt. 

Dessutom får medarbetarna en helhetssyn av hur deras arbete påverkar varandra 

i processen (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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 Utse en handledare till kartläggningen. Den leder arbetet och fångar upp infall, 

idéer och tankar som dyker upp och sorterar in dem i kartbilden. Handledaren 

ska också vara väl insatt i metoden om processkartläggning. 

 Ha ett stort utrymme för t.ex. whiteboardtavla eller papper på rulle som kan 

fästas på en vägg eller bord. På dessa kartläggs sedan processen. Det kan t.ex. 

vara med hjälp av post-it lappar i olika kulörer. Materialet som ska användas 

ska självfallet vara på plats när det är dags för kartläggningen.  

Själva utförandet av processkartläggningen, enligt Carlsson & Nilsson Björling (2011), 

förklaras sedan steg för steg: 

1. Definiera start, syfte och mål: 

Börja med att definiera start, syfte och mål med processen som ska kartläggas. Start och 

mål, så arbetet ramas in och alla inblandade vet vad som ska kartläggas. Syftet, så det 

framgår vem eller vilka som är kunder i processen och vad som förväntas bli uppfyllt 

av processen.  

2. Beskrivning av processens aktiviteter 

Låt alla deltagare beskriva de aktiviteter som ingår i processen. Dessa formuleras i en 

kort mening, som börjar med ordet att. Exempelvis: att ta emot kundorder, att skapa 

kundorder, att ta betalt osv. Varje deltagare kan formulera så många att-aktiviteter de 

vill. Det är viktigt att påpeka att det är ett är-läge som beskrivs. Det är nämligen lätt att 

utövarna glider över på ett bör-läge (önskat läge), men meningen med kartläggningen 

är ju att beskriva nuläget. Ledaren har också som uppgift att se till så deltagarna inte 

fastnar i diskussioner om detaljer och resonemang. Det viktiga är att få upp alla 

aktiviteter på kartan. 

3. Definiera det som driver processen 

När aktiviteterna är på plats definieras det som driver processen framåt. En process kan 

bestå av flera drivande delar. Till exempel uppdrag eller order ifrån kund. Även ett 

beslut om åtgärd kan vara en drivande del till fortsatta aktiviteter. Placera sedan ut 

drivobjekten på kartan. 

4. Placera ut och statusbestäm värdeobjektet – det som ”flödar” 

Därefter placeras den eller det som flödar och som tillförs värde ut mellan aktiviteterna. 

För varje aktivitet definieras vad som är objektets värdeförädling. Ett värdeobjekt finns 

alltså med från start och förädlas sedan genom aktiviteterna. Exempel kan vara behov 

hos en kund, material, information, dokument. 

5. Definiera och markera metoder, krav och det som styr 

Det som beskriver hur något ska göras definieras och markeras. Till exempel policys, 

riktlinjer, rutiner, instruktioner. Metoden hur något ska göras kan vara av olika karaktär: 

Det kan vara hur något kan göras – finns olika sätt att utföra arbetet på. Det kan vara 

hur något bör göras – rekommenderad arbetsmetod. Det kan vara hur arbetet måste 

utföras – en tvingande arbetsmetod, t.ex. enligt lagstiftning. 

6. Definiera och markera resurser: 

Till sist definieras det som används till att göra något, det vill säga de resurser som är 

nödvändiga för att utföra aktiviteten. Exempel på resurser kan vara medarbetare, chef, 

leverantör, IT-system, verktyg, maskiner, lokaler. 

Efter dessa sex steg, så är processkartläggningen klar, om alla är överens om att det är 

så en beskrivning av verkligheten ser ut. Utifrån den kartan går det sedan att hitta 

områden som går att förbättra. 
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3.2.4 Flödesschema 

Ett annat sätt att skaffa sig en bra bild över en process, förutom processkartläggningen, 

är genom att skapa ett flödesschema (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är baserat på fler 

symboler än processkartläggningen och kan därmed bli mer detaljerad. Det påvisar 

framför allt en tydlig bild av informationsflödet, där både dokument och datorsystem 

visas (Oskarsson et al., 2003). Det finns en mängd olika teorier om symbolers 

betydande, men i denna studie används symboler som framkommit under föreläsningar 

i kursen Accounting Information Systems under höstterminen 2015, på Nanyang 

Technological University i Singapore. Dessa symbolers betydelse visas i figur 11 och 

finns förprogrammerade i programmet Microsoft Visio (2016). 

 Start/slut på 
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Manuell aktivitet

 Aktivitet utförd i 
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Figur 11: Förklaring av flödesschemats symboler 

3.3 Problem i orderprocessen, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer 
Teorier om generella problem som kan finnas i processer för tillverkande företag och 

som också passar in på de problem, som upptäcktes i studien av orderprocessen i 

fallföretaget var: ej värdehöjande aktiviteter, variationer och bristande 

informationsutbyte. 

3.3.1 Ej värdehöjande aktiviteter 
Det välkända arbetssättet Leans filosofi går ut på att eliminera allt slöseri. I en process 

elimineras slöseri genom att eliminera de aktiviteter som inte är värdehöjande (Liker, 

2009). Därmed går det skilja på de aktiviteter i en process som skapar värde och de som 

inte skapar värde, för kunden (Sörqvist, 2004). Inom Lean särskiljs ofta sju vanliga 

sorter av slöseri (ej värdehöjande aktiviteter) (Petersson et al., 2009):  

1. Överproduktion: 
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Brukar betraktas, som den värsta formen av slöseri eftersom den bidrar till andra 

former av slöseri (Petersson et al., 2009). Överproduktion är att producera för 

mycket, för tidigt eller för fort. Att producera något som inte når kunden 

omedelbart, eller som ligger och väntar tillför inget värde (Bergman & Klefsjö, 

2012). 

2. Väntan: 
Personal, maskiner eller delar som får vänta på något är slöseri. (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Exempel på väntan kan vara väntan på rätt material/verktyg eller 

brist på information (Petersson et al., 2009).   

3. Transport: 
Transport i sig skapar inget värde. Utan i själva verket kräver det resurser och tid, 

som adderas till den totala ledtiden (Bergman & Klefsjö, 2012). Även transport av 

information ses som slöseri. Därför gäller det att minska transporten av både 

material och information, så mycket som är möjligt (Petersson et al., 2009).  

4. Överarbete: 
Överarbete är att utföra extra arbete, som kunden inte är beredd att betala för. Det 

kan vara att producera med högre kvalitet än vad kunden vill ha eller att utföra 

onödiga arbetsmoment. Exempel på överarbete kan vara att köpa in för stora bitar 

råmaterial, som ska bearbetas. En mindre bit hade behövt mindre bearbetning. Ett 

annat exempel kan vara dubbeldokumentation. Olika personer dokumenterar 

samma sak (Petersson et al., 2009). 

5. Lager:  
Om produkten inte är ett fint vin eller en fin ost, så tillförs produkten inget värde 

genom att produkten ligga stilla i ett lager. Därför ska så mycket lagerhållning som 

möjligt undvikas (Lumsden, 2006). 

6. Rörelse: 
Varje onödig rörelse eller förflyttning en medarbetare behöver göra är slöseri. 

Förflyttningar av människor och material i en process ska minimeras (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Exempel kan vara att en person behöver leta efter ett verktyg eller 

dokument (Petersson et al., 2009). 

7. Produktion av defekta produkter: 
Produktion och omarbetning av defekta produkter är uppenbart slöseri (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Ett vanligt exempel är felaktigt ifyllda uppgifter, till exempel 

ofullständig orderinformation. Istället bör fokus ligga på att göra rätt från början 

(Petersson et al., 2009).  

3.3.2 Variationer 
Det är mycket sällan som två saker, som tillverkats eller utförts blir helt identiska 

(Sörqvist, 2004). Variationer finns överallt. Den japanske kvalitetsexperten Kaoru 

Ishikawa sa: ”vi lever i en värld av variationer” (Bergman & Klefsjö, 2012). I vissa fall 

kan det vara bra, t.ex. att vi människor är olika, men i ett tillverkande företags processer 

är ofta variationer något som ställer till problem. Exempel på variation tillhörande ett 

tillverkande företags processer kan vara dåligt kalibrerade mätinstrument, olika verktyg 

som använts, osäkerhet i information och brist på rutiner. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Variationer kan sorteras in i urskiljbara variationer och slumpmässiga variationer. 

Urskiljbara variationer beror på en eller ett fåtal kända faktorer, som bidrar stort till de 

variationer som urskilts. Exempel på sådana är olika skift, felinställda maskiner och 

dålig kunskap hos medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2012) (Sörqvist, 2004). En 

variation kan också uppstå av en mängd olika orsaker och det kan då bli svårt, ibland 
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omöjligt att bestämma varje orsaks bidrag till variationen. Dessa kallas slumpmässiga 

variationer. (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.3.3 Bristande informationsutbyte 
Information kan betyda många olika saker beroende på i vilket sammanhang det 

används. Ett exempel är information i kunskapssammanhang. Där betyder information: 

”kunskapen som erhållits via information” (Buckland, 2012). Generellt kan man säga 

att information har en betoning mot bearbetning av data och kommunikation 

(Storhagen, 2011). I ett logistiksystem är informationsflödet en förutsättning för ett 

effektivt materialflöde (Jonsson & Mattson, 2011). Som beskrivits i både 

problembeskrivningen och teorikapitlet, så är orderprocessen en process som har 

medlemmar från många olika avdelningar och funktioner på ett företag. Att någon 

information missas eller misstolkas mellan alla inblandade är troligt (Shapiro et al., 

2004). I problembeskrivningen liknas detta med den klassiska ”viskningsleken”. 

Informationsutbytet mellan kund och leverantör är central både externt och internt. Det 

handlar om att kommunicera vad kunden vill ha, vad kunden kan erbjudas och vad 

kunden kommer att få (Lumsden, 2006). Information och informationsöverföring är 

kritiskt för ett företags framgång. En viktig aspekt av informationsbehandlingen är tiden 

det tar att fånga bearbeta och vidarebefordra den. Ju kortare ledtid desto mindre 

osäkerhet kring informationen. Att ha kort ledtid och aktuell information räcker dock 

inte om inte rätt person nås av den (Storhagen, 2011). Därför är detta också en vital bit 

av informationsutbytet. Ett hjälpmedel till att minska ledtiden och osäkerheten kring 

informationsutbyte är Informationstekniken (IT). IT är ett samlingsbegrepp som samlar 

in, bearbetar, kommunicerar, söker och presenterar data, text, bild och tal (Fredholm, 

2013).  Exempel på sådan teknik kan vara affärssystem, men även e-post, internet, 

telefoni och sms räknas till IT. Även om IT är till för att förenkla något, så kan det leda 

till problem. T.ex. om det har varit bristfällig utbildning kring användandet och när 

företag använder olika system, som inte är kompatibla med varandra (Fredholm, 2013).  

3.4 Hantering av problem i orderprocessen, för företag som 
tillverkar kundanpassade produkter med höga 
kravspecifikationer 
Teorier om generella hanteringar av problem, som kan finnas i processer för 

tillverkande företag och som också passade in på de problem, som upptäcktes i studien 

är: ej värdehöjande aktiviteter, variationer och bristande informationsutbyte. 

3.4.1 Träddiagram 
För att hitta lösningar till ett gemensamt problem är ledningsverktyget, träddiagram, ett 

bra verktyg att använda (Bergman & Klefsjö, 2012). Bildandet av ett träddiagram kan 

göras på detta sätt enligt Bergman & Klefsjö (2012): 

 Formulera temat på problemet, hur ska vi lösa ….? 

 Låt alla gruppdeltagare skriva ner sina lösningsförslag på en post-it-lapp, som sätts 

upp på ett ark. 

 Gå igenom innehållet på lapparna, så att alla förstår. Ta bort de förslag som är 

identiska 

 Gruppera förslagen med likartat syfte. Formulera rubriker för dessa grupper. 

 Går det gruppera vissa av dessa nya grupper under ytterligare en rubrik?  

 Sortera alla lappar så att det blir en tydlig struktur av träddiagrammet. Se till så att 

alla är överens. 
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 Låt alla deltagare värdera lösningarna. Det görs genom att varje deltagare fördelar 

3,2 respektive 1 poäng till de lösningar de tycker är bäst (3 poäng till det bästa 

förslaget).  

 Addera ihop poängen för att på så sett kunna se en möjlig prioritering av 

lösningsförslag 

3.4.2 Eliminera Slöseri 
I en process är det inte alls ovanligt att det utförs aktiviteter som egentligen är onödiga, 

det vill säga inte tillför något värde till processen. Mattsson (2012) säger  att det 

framförallt finns två orsaker till att onödiga aktiviteter utförs. Den första är att processer 

sällan är medvetet eller systematiskt utformade. De utformas allteftersom aktiviteter 

måste utföras för att nå ett utsatt mål och leder då lätt till ostrukturerade processer. Den 

andra orsaken säger han beror på att förändringar på krav och teknik sker, men att 

aktiviteterna inte anpassas efter dessa förändringar. Utan istället utförs som de alltid har 

gjort. Sammanfattningsvis kan det tolkas som att onödiga aktiviteter utförs på grund 

utav att en övergripande syn över hela processen sällan finns och analyseras. Därmed 

går det att urskilja dessa slöserier och eliminera dem om det skapas en kartläggning 

över hela processen, innehållandes alla dess aktiviteter. T.ex. då genom 

processkartläggning eller ett flödesschema. Arbetssättet Lean har urskilt sju vanliga 

former av slöseri (beskrivs i kapitel 3.1.1): överproduktion, väntan, transport, 

överarbete, lager, rörelse och produktion av defekta produkter. Att utgå ifrån dessa 

kategorier kan underlätta i arbetet att upptäcka vad som är ett slöseri (Petersson et al., 

2009). 

3.4.3 Standardisering  
Att något utförs på olika sätt innebär per automatik att något sätt är bättre än det andra 

(Petersson et al., 2009). Då gäller det inom tillverkningsindustrin att använda det bättre 

sättet så mycket som möjligt. Bestämmer en verksamhet att ett tillvägagångssätt måste 

användas av alla, när det kommer till en viss aktivitet kallas det för en standardisering 

(Petersson et al., 2009). Exempel på standardiseringar kan vara: var en pall ska ställas 

eller hur ett dokument ska överlämnas.  Följs en standard, så blir utfallet av en utförd 

aktivitet relativt förutsägbart. Är utfallet förutsägbart, underlättar det för kommande 

aktiviteter i processen, då de i förväg kan planera, men framförallt slipper att hantera 

överraskningar. Varierar utfallet av en aktivitet, trots att en standard på hur den ska 

utföras finns, så är det ett tecken på att standarden behöver förbättras. Problemet 

behöver finnas och lösas och det går därmed också förbättra standarden (Petersson et 

al., 2009). Anledning till att standardisera något är alltså att göra utfallet förutsägbart, 

men också att upptäcka problem, så att saker går att förbättra.         

3.4.4 Effektivisera informationsutbytet 
Kvalitén av information värderas utifrån tre olika aspekter: om informationen är 

korrekt, om den är tidsaktuell och om den är komplett (Mattsson, 2012). Med att 

informationen är korrekt menas att den inte går att missförstå från varken kund eller 

leverantör och att den är tillförlitlig (Mattsson, 2012). Ett exempel är en 

tillverkningsorders startdatum. Är det startdatum för produktionsberedning eller för 

verklig tillverkningsstart? För att nå hög kvalité bör detta inte kunna missförstås och 

dessutom ska detta datum stämma överens med vad som sker i verkligheten. Är det t.ex. 

mer troligt att produkten börjar tillverkas ett annat datum är informationen inte heller 

korrekt. För att nå hög kvalité bör informationen också vara tidsaktuell. Exempelvis, så 

är det ingen hög kvalité att få en tillverkningsorder långt innan den är aktuell att 
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användas. Under tiden är det möjligt att informationen på den ändras. Den tredje 

kvalitetsfaktorn för information är om den är komplett. Åter till tillverkningsordern, så 

handlar det här om att all information för att tillverka produkten finns tillgänglig. 

Saknas det t.ex. en operation på tillverkningsorden, så kommer inte resultatet av 

produkten bli det önskade. Informationstillförlitlighet har mycket med beteenden, 

attityder och kompetens att göra. Att ge utbildning kring vad hög informationskvalitet 

betyder är något som ökar motivationen hos medarbetare och därmed ger positiva 

resultat enligt Mattsson (2012). Vidare skriver Mattsson (2012) att det är viktigt att 

försöka påverka attityderna mellan kund och leverantör så att relationerna stärks. En 

bra attityd och relation leder till viljan att leverera så hög kvalitet på informationen som 

möjligt. Tidsaktualiteten är något som ofta kan påverkas av IT-teknologi (Mattsson, 

2012). T.ex. att ett system gör automatiska uppdateringar i en planerad körlista. Även 

idag självklara metoder, som telefon och mail gör att information kan flöda fort och den 

kan därmed ges på ett smidigt sätt i rätt tid. Om informationen är komplett kan den 

precis som tillförlitligheten påverkas av attityden och relationen mellan kund och 

leverantör (Mattsson, 2012). Det vill säga viljan att verkligen lämna information med 

hög kvalité. Det kan också bero på hur effektiv informationsöverföringen är i ett system. 

Det vill säga om den väsentliga informationen finns tillgänglig och om den är möjlig 

att överföra (Mattsson, 2012). T.ex. kan information försvinna i överföringen mellan 

olika IT-system, på grund av att de inte är kompatibla med varandra.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 

beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget i den här studien har varit Mastec Components AB (Mastec) i Ulricehamn, 

en av tre enheter i Mastec Components AB. Enheten i Ulricehamn bildades 1990 och 

hette då Remako. Enheten bytte namn till Mastec Components 2006 och är en del i 

koncernen Mastec AB, som grundades 1985. Mastec AB agerar som underleverantörer 

i större industriprojekt. Där de kan stå för allt ifrån idé och produktutveckling till 

serietillverkning och montering. De tillverkande tjänster de erbjuder är bearbetning i 

metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, ytbehandling av plåt, samt 

formsprutning av plast. Fallföretaget Mastec Components AB i Ulricehamn bistår 

Mastec AB med tillverkning av produkter genom skärande bearbetning. Denna 

skärande bearbetning utförs utav ca 20 stycken fleroperationsmaskiner som fräser eller 

svarvar i aluminium, stål, rostfritt stål och plast. Dessa maskiner är högteknologiska 

och kan utforma produkter med väldigt höga krav. Exempel på branscher där kunder 

finns är: förpackningsindustrin, livsmedelsindustrin, medicinteknik och 

försvarsindustrin. Med andra ord är kundernas branscher omgivna med höga krav och 

därmed ges en bra bild över vilken kvalité Mastecs produkter behöver hålla. Några 

exempel på produkter Mastec tillverkar är kikarsikten till gevär och delar till 

förpackningsmaskiner, hos bland annat TetraPak. Mastecs kunder finns till största del 

inom Norden, men även några stycken i övriga Europa. Mastec i Ulricehamn hade 2016 

cirka 50 anställda och omsatte 2015 runt 60 miljoner kronor. Mastec Components AB 

omsatte under samma period ca 200 miljoner kronor och koncernen totalt drygt 800 

miljoner. 

4.2 Orderprocessens utformning, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer 
Orderprocessen hos fallföretaget vid nya artiklar kunde delas in i sex delprocesser: 

Offertprocessen, Kundorderprocessen, Beredningsprocessen, Produktionsprocessen, 

Leveransprocessen och Inköpsprocessen. Dessa delprocesser beskrivs på ett 

övergripande sätt nedan, genom både ord och förenklade flödesscheman. 

Beskrivningarna utgår ifrån den processkartläggning som fokusgruppen på fallföretaget 

tog fram. Fokusgruppens medlemmar (se tabell 4) kom ifrån olika delar av 

orderprocessen och täckte därmed hela processen. En visualisering av 

processkartläggningen med alla aktiviteter, drivobjekt, värdeobjekt, resurser och 

metoder syns i bilaga 1, där förklaringar till symbolerna i bilaga 1 finns beskrivna med 

ord i bilaga 2. Även ett flödesschema med alla aktiviteter över orderprocessen har 

utförts och visas i bilaga 3. Detta då processkartläggningsmetoden inte visade var olika 

dokument/filer togs ifrån/sparades i fallföretagets dataservrar, medan det visades på ett 

bra sätt i ett flödesschema.  

4.2.1 Offertprocessen 
Offertprocessen startade när det kom in en köpförfrågan på en produkt till fallföretaget. 

En medarbetare tog emot denna förfrågan och konsulterade sina medarbetare vad som 

krävdes för att tillverka produkten. Detta gjordes via en checklista, med förutbestämda 

punkter, som utfördes. När detta var gjort kunde en kalkyl på ett försäljningspris utföras. 
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Därefter tillverkades en offert innehållandes det kalkylerade priset, som skickades 

tillbaka till den eventuella kunden. 

 

Figur 12: Förenklat flödesschema av fallföretagets offertprocess 

4.2.2 Kundorderprocessen 
Tilltalade offerten den förfrågande parten, så pass mycket att de vill köpa produkten, 

skickade de en inköpsorder till fallföretaget. Detta blev då en kundorder för fallföretaget 

och därmed började kundorderprocessen. Kundorderprocessen handlade 

sammanfattningsvis om att leverantör och kund skulle få en samsyn över affären. 

Fallföretaget jämförde kundordern med den offert som skickats ut. Var det något som 

inte stämde överens diskuterades detta med kunden, så att inga missförstånd uppstod. 

Eventuellt gjordes inköp av verktyg, som inte redan fanns på företaget, men som 

behövdes vid tillverkningen av den nya produkten. En leveranstidskontroll i 

affärssystemet gav ett möjligt leveransdatum och därmed kunde ett ordererkännande, 

innehållandes bland annat pris, antal artiklar och leveransdatum, skickas tillbaka till 

kunden. 

 

Figur 13: Förenklat flödesschema av fallföretagets kundorderprocess  

4.2.3 Beredningsprocessen 
När en kundorder var inlagd i affärssystemet hos fallföretaget förvandlades den till ett 

tillverkningsbehov och en tillverkningsorder. Därefter gjordes en produktionsberedning 

för produkten. Vilket är en mall över hur produkten skall tillverkas. Detta gjordes av 

produktionstekniker och mättekniker. Produktionsteknikernas uppgift var att ta fram 

hur produkten skulle köras i maskinerna. T.ex. vilka program och verktyg som 

behövdes. Mätteknikernas uppgift var att ta fram hur produkten skulle mätas. Beroende 

på hur pass små detaljerna på produkten var, kunde det ibland krävas en mätmaskin 

med tillhörande program eller så räckte det med ett vanligt skjutmått.  
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Figur 14: Förenklat flödesschema av fallföretagets beredningsprocess  

4.2.4 Produktionsprocessen 
När beredningen var klar fanns det klara direktiv för produktionsoperatörerna hur 

produkten skulle tillverkas. De kunde därmed starta produktionen. Första steget var att 

göra den maskin, som skulle användas till produktionen, produktionsklar. Detta genom 

att rätt produktionsprogram och verktyg hämtades in. Därefter startade själva 

tillverkningen. Först tillverkades endast en artikel utav den tilltänkta batchen. Denna 

artikel kontrollmättes för att kontrollera att den såg ut på det sätt som förväntades. 

Stämde inte måtten, måste orsaken hittas och lösas innan tillverkningen fick fortsätta. 

När en ”första bit” stämde, fortsatte tillverkningen av hela batchen. När hela batchen är 

tillverkad, mättes även den sista biten. Var den inte godkänd, behövde det åtgärdas och 

nya artiklar kanske behövde produceras. Innan batchen kunde ses som godkänd måste 

alltså både första och sista biten ha mätts upp med rätt mått. Ibland lät fallföretaget 

andra företag göra vissa operationer av tillverkningen, så kallad ”legotillverkning”. Ett 

exempel på en sådan operation kunde vara ytbehandling. Anledningarna kunde vara 

många, till exempel att fallföretaget hade fullbelagd plan eller att det legotillverkande 

företaget utförde något, som inte fallföretaget klarade av. När detta skedde behövde 

artiklarna levereras till legotillverkaren och sedan återvända till fallföretaget. Detta 

gjordes genom logistikavdelningen, som skickade iväg en inköpsorder, bokade frakt, 

lastade artiklarna och sedan tog emot dem igen. 

 

Figur 15: Förenklat flödesschema av fallföretagets produktionsprocess 

4.2.5 Leveransprocessen 
Artiklarna var nu färdigtillverkade, men beroende på vilka krav kunden hade ställt, 

kunde det behövas skickas med ett utfallsprov och vissa andra dokument, som 

säkerställde dessa kundkrav. Exempel på dokument kunde vara ett som visade på vilka 

mått artiklarna innehåller. Dessa dokument tillsammans med artiklarna lastades sedan 

på en lastbil, som logistikavdelningen hade bokat, och levererades till kunden. 
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Figur 16: Förenklat flödesschema av fallföretagets leveransprocess 

4.2.6 Inköpsprocessen 
Under orderprocessen, så gjordes det inköp av material. Alla inköp följde samma flöde. 

Ett inköp triggades av att ett behov uppkom i affärssystemet. Då skapade inköparen en 

inköpsorder och skickade ut den till en leverantör. Denna inköpsorder följdes upp, tills 

dess att ett ordererkännande kommit ifrån leverantören. Ordererkännandet jämfördes 

emot inköpsordern, där framförallt leveranstiden kontrollerades. När det var klart vad 

som skulle komma, när det kommer och till vilket pris, inväntades leveransen. När 

varan anlände till fallföretaget genomfördes vissa gånger en mottagningskontroll, 

beroende på vad det var för slags material och vad det ska användas till. Vissa material 

behöver t.ex. ha korrekt dokumentation om sitt ursprung. Detta för att kunna spåra 

varifrån materialet kommer, vid eventuella framtida problem. Varorna registrerades 

även in i affärssystemet och levererades sedan till lämplig plats inne på företaget. 

 

Figur 17: Förenklat flödesschema av fallföretagets inköpsprocess  

4.3 Problem i orderprocessen, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer 
Efter att fallföretagets orderprocess var kartlagd, samlades återigen fokusgruppen som 

genomfört kartläggningen. De tog då, utifrån den kartlagda processen och egen 

erfarenhet, fram de problem som fanns i den. Nedan förklaras de 14 problem som 

belystes utav fokusgruppen: 

1. Mappstrukturen såg olika ut i de offertmappar, som skapades vid offertregistrering 

av de tekniska säljarna i offertsystemet Lime på datorerna. Det fanns en färdig 

struktur, men den var tvungen att kopieras in varje gång ifrån en annan plats på 

datorn. Detta ledde till att offertmapparna där offert och kundunderlag (ritning, 

modellfil, standarder) sparats ner, såg olika ut om inte denna struktur kopierades in. 

Det var också onödig tid som spenderades vid själva kopierandet. Att det var olika 

struktur eller en dålig struktur i offertmappen ledde till problem vid 

produktionsberedningen. Produktionstekniker och mättekniker behövde nämligen 

kundunderlagen som fanns där, när de utförde beredningsarbetet.  

 

Problem kopplas till aktivitet 1 (att registrera förfrågan från kund/skapa projekt i 

Lime) i processkartläggningen i bilaga 1 

 

2. När en förfrågan inkom ifrån en potentiell kund, fanns en offertchecklista som de 

tekniska säljarna skickade ut till berörda medarbetare. Checklistan innehöll punkter, 
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som dessa medarbetare behövde göra/checka av för att underlätta framtida 

beredningsarbete vid en eventuell kundorder. Det blev med checklistans 

information också möjligt för den tekniska säljaren att räkna ut ett försäljningspris 

och därmed kunna skicka en offert. Problemet var att offertchecklistan inte alltid 

skapades. De tekniska säljarna skickade ibland offerter baserade på egna 

erfarenheter. Detta gjorde att något viktigt kunde missas, vilket kunde leda till att 

priset riskerade att ändras i efterhand. 

 

Problem kopplas till aktivitet 3 (Att skapa checklista) i processkartläggningen i 

bilaga 1 

 

3. Ett problem, som hörde ihop med problem två var att medarbetare som skulle fylla 

i offertchecklistan upplevde att det saknades resurser/tid till att göra sin del av 

checklistan. Detta ledde till att checklistan inte blev gjord på ett noggrant sätt eller 

gjord överhuvudtaget. Vilket gjorde att någon viktig information kunde missas och 

checklistan saknade sitt syfte att göra saker rätt från början. Att checklistan inte 

gjordes ordentligt eller överhuvudtaget var också en rotorsak till att den ibland inte 

ens blev utskickad. 

 

Problem kopplas till aktivitet 5 (Medarbetare gör sin del av checklistan) i 

processkartläggningen i bilaga 1 

 

4. När en teknisk säljare hade fått en kundorder och kontrollerade i affärssystemet 

vilket datum, som var möjligt att leverera på, så hade säljaren svårt att lita på det 

föreslagna leveransdatumet. Själva leveransdatumet i sig stämde just då, men sedan 

upplevdes det som att det hände olika saker fram till den faktiska 

produktionsstarten, som gjorde att leveransdatumet flyttades fram.  Orsaker till detta 

kunde vara att ”snabborder” (som ansågs viktiga) trängdes in i produktionskön, att 

verktyg saknades när produkten skulle börja tillverkas m.m. Detta gav felaktiga 

leveransbesked till kunden. Det gav även stressade medarbetare, som hela tiden fick 

ett ”släp” att jobba med och att informera kunden om.  

 

Problem kopplas till aktivitet 18 (Att göra leveranstidskontroll i Monitor) i 

processkartläggningen i bilaga 1 

 

5. Till vissa kundorder skulle det göras en first article inspection (FAI) på den första 

artikeln som tillverkades. Det var en extra noggrann granskning av att den första 

tillverkade artikeln i en batch var tillverkad utefter kundens krav. Ofta ska mer än 

en artikel tillverkas på samma kundorder. Problemet var att särskilja FAI-order från 

andra order.  Arbetsrutinen på fallföretaget vid FAI-order, var att skapa en 

kundorder för den första artikeln och en för resterande del av batchen. Problemet 

var att detta inte alltid efterföljdes utan att det ibland skapades en kundorder för hela 

ordern. 
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Problem kopplas till aktivitet 19 (Att registrera ny kundorder) i 

processkartläggningen och ses som en variation 

 

6. Som nämndes i problem nummer ett behöver mättekniker och produktionstekniker 

de kundunderlag, som medföljer en förfrågan, för att kunna utföra sitt 

beredningsarbete.  Dessa dokument behövde de dock leta efter på grund av att de 

sparades ner på olika ställen i datorn utav de tekniska säljarna. Ibland, vid så kallade 

”snabborder”, kunde dessa underlag även komma via mail.  

 

Problem kopplas till aktivitet 24 (Att leta rätt på kundunderlag) i 

processkartläggningen i bilaga 1 

 

7. Ibland skickade inte kunden med en modellfil till fallföretaget. I de fallen behövde 

produktionsteknikern skapa en egen. Produktionsteknikerns egentillverkade 

modellfil var svår att använda för mätteknikern. I Produktionsteknikerns modell var 

nämligen måtten utsatta mitt i toleransnivån, medan mätteknikern använde sig av 

de nominella måtten. Exempel: ett mått ska vara 10 mm, men det är okej med en 

tolerans på + 0,5 och -0,3. Det vill säga att måttet är okej om det håller sig mellan 

9,7 och 10,5 mm. Då lägger sig produktionsteknikern på 10,1 mm i modellen, för 

att ha lika stor tolerans åt båda håll, men för mätteknikern är det nominella värdet 

10,0 som är viktigt. Detta gjorde att mätteknikern behövde kontrollera måtten som 

var i modellfilen från produktionsteknikern och eventuellt ändra på dessa.  

 

Problem kopplas till aktiviteter 25 (Rita om modellfil till rätt tolerans) och 28 (Att 

skapa mätprogram) i processkartläggningen i bilaga 1 

 

8. Ibland hände det att mätteknikern upptäckte, under tiden mätprogrammet skapades 

i beredningsprocessen, att det behövdes köpas in något nytt mätverktyg. Att köpa 

in ett mätverktyg så sent i orderprocessen kunde vara försent. Var ledtiden hos 

mätverktygets leverantör längre än till produktionsstart ledde det till 

leveransförseningar.  

 

Problem kopplas till aktivitet 29 (Att köpa mätverktyg om det behövs nya) i 

processkartläggningen i bilaga 1 

 

9. Även produktionsteknikerna upptäckte ibland under beredningsprocessen att de 

behövde köpa in nya verktyg. Detta kunde som i problem nummer åtta vara försent 

och påverka leveranstiden.  

 

Problem kopplas till aktivitet 33 (Att köpa in verktyg) i processkartläggningen i 

bilaga 1 

 

10. Under tiden mät- och produktionstekniker gjorde produktionsberedningen, kunde 

de upptäcka att den tilltänkta beredningen behövde ändras. Maskinen de gjort 

beredning för kunde vara fullbokad på grund av ändringar i produktionsplanen eller 
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att produktens komplexitet kunde vara annorlunda mot vad de trott. Då behövde 

beredningen uppdateras, vilket kunde ta tid och leda till leveransförsening.  

 

Problem kopplas till aktivitet 36 (Att uppdatera beredning för tillverkningsorder) 

och hela beredningsprocessen i processkartläggningen i bilaga 1 

 

11. Mättekniker och produktionstekniker beredde samma produkt parallellt, men det 

betydde inte att arbetet gjordes samtidigt. Produktionstekniker och mättekniker 

skapade och skrev ut mätblankett, ställblad och ritning som bifogades i 

tillverkningsorderns mapp. Tillverkningsordern skrevs ut automatiskt när den första 

operationen (produktions- eller mätberedning) påbörjades. Var kommunikationen 

mellan produktionstekniker, mättekniker och produktionsoperatör bristfällig 

angående om beredningen var klar eller inte, så riskerade vissa delar av dokumenten 

(mätblankett, ställblad, ritning) att inte vara de senaste uppdaterade, när 

tillverkningen startade. Vilket ledde till att produkten riskerade att bli producerad 

på ett felaktigt sätt.  

 

Problem kopplas till aktivitet 23 (Att skriva ut tillverkningsorder med kopplade 

dokument) och hela beredningsprocessen i processkartläggningen i bilaga 1 

 

12. Den fysiska tillverkningsordermappen, med ritning, mätblankett och ställblad, var 

inte på plats när tillverkning väl skulle starta. Det kunde bero på olika saker, men 

främst på grund av brist på kommunikation. Två vanligt förekommande exempel 

var: produktionsteknikern skrev ut tillverkningsordern och gjorde sin beredning. 

Nästa operation på tillverkningsordern var mätberedningen. Mätberedningen kunde 

dock redan vara gjord i och med att de gjordes parallellt. Produktionsteknikern gick 

efter avslutad beredning över med tillverkningsordermappen till mätteknikern. 

Risken var att mätteknikern inte befann sig sin plats just då och ordern lades då bara 

på dennes arbetsplats utan muntlig kommunikation. Eftersom mätteknikern redan 

ansåg sitt arbete avklarat så fanns det inget, som sades att han skulle gjort något 

med denna tillverkningsorder och den blev liggandes där. Det andra exemplet var 

när planeringen av vilken maskin produkten skulle köras i ändrades och detta inte 

kommunicerades ut på rätt sätt. Då kunde tillverkningsordermappen ligga vid en 

annan maskin än den som den skulle tillverkas i. Detta ledde till att det gick åt 

onödig tid till att leta efter tillverkningsordermappar, vilket också skapade 

frustration hos medarbetarna. När tillverkningsordermappen inte hittades skrevs 

den ibland ut på nytt och två likadana mappar var därmed i omlopp på företaget. 

Förutom att det kunde ställa till problem i sig, var det också slöseri med papper.  

Problem kopplas till aktivitet 54 (Att skriva ut TO-mappen) och hela 

beredningsprocessen i processkartläggningen i bilaga 1 

 

13. När en färdig produkt skulle levereras till kund skulle även viss dokumentation, som 

säkerställde kundens krav, följa med. Det kunde till exempel vara ett 

materialcertifikat, som gjorde materialet, produkten var tillverkad utav, spårbart. På 
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varje tillverkningsorder stod det vilken dokumentation som skulle med till kunden. 

Denna dokumentation skrev logistikpersonalen ut när de fick färdigvarorna och 

lämnade till kvalitétsavdelningen. Kvalitétspersonalen gjorde då en kontroll på att 

dokumentationen var korrekt. Problemet var att logistikpersonalen lämnade 

dokumenten till kvalitétsavdelningen i sista stund. Ofta stod redan lastbilen, som 

skulle leverera godset till kund, och väntade på att få komma iväg medan 

granskningen utfördes. Detta gjorde att granskningen skedde under stor tidspress. 

 

Problem kopplas till aktivitet 80 (Att granska dokumentation) i 

processkartläggningen i bilaga 1 

 

14. Vid granskningen av dokumentationen som skulle till kund hände det relativt ofta 

att någon dokumentation saknades. Det gällde främst dokumentation från externa 

parter, som hade hjälpt till att förädla produkten på något sätt. Till exempel kunde 

de ha utfört en ytbehandling och slutkunden ville ha ett ytbehandlingscertifikat. 

De externa parterna har en mailadress hos fallföretaget, som de ska skicka sin 

dokumentation till. Den gick alltså inte med godset fysiskt. Det fanns dock ingen 

på fallföretaget, som kontrollerade att denna dokumentation hade mailats när 

själva artiklarna levererades. Fallföretaget upptäckte alltså inte de gånger de 

externa parterna inte hade mailat dokumentationen, förrän kvalitetspersonalen 

utförde sin granskning. Vilket, som belysts tidigare, skedde i sista sekund och 

därmed ledde till stress, samt att leveranser ibland stoppades. 

 

Problem kopplas till aktivitet 80 (Att granska dokumentation) i 

processkartläggningen i bilaga 1 

4.4 Hantering av problem i orderprocessen, för företag som 
tillverkar kundanpassade produkter med höga 
kravspecifikationer 
När väl problemen var definierade, samlades återigen fokusgruppen (se tabell 7) för att 

ta fram lösningsförslag till dessa. Detta gjordes genom att medlemmarna i fokusgruppen 

använde ledningsverktyget träddiagram. Nedan visas alla lösningsförslag denna 

fokusgrupp tog fram. De visas i ett träddiagram per problem. Högst upp i varje figur 

förklaras problemet och under kopplas lösningsförslagen som gavs. Siffran i parentes 

är de poäng förslaget fick. Ju högre poäng desto bättre ansågs lösningen. De förslag 

som ansågs som mest relevanta förklaras även tydligare i ord.  
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1. 

Offertmappens 
struktur varierar

Köp in PDM-system 
(16) 

Ha en automatisk 
mappstruktur i 
offertmappen

 (24)  

Figur 18: Lösningsförslag till problem nummer ett 

Att ha en automatisk mappstruktur i offertmappen gör att utseendet av offertmapparna 

för varje artikel, ser likadan ut. Förslaget innebär att ta reda på de rubriker/ämnen som 

alltid används att spara ner dokument under och sedan implementera så att den 

strukturen skapas automatiskt när en offertmapp skapas.  

Köp in Product Data Management-system (PDM-system). Ett PDM-system är ett 

systemstöd för data och information om produkter. Det används för att skapa, lagra, 

modifiera eller läsa dessa data och informationer, vilket underlättar hanteringen av 

produktionsberedningen. 

2. 

 

Offertchecklistan 
skapas inte alltid

Ta bort checklistan-

Samla rätt personer 
för ett kort möte

 (0) 

Skicka alltid ut 
checklistan 

(4) 

Skapa och skicka 
olika checklistor för 

olika klasser av 
artiklar (21)

Förenkla checklistan 
(15) 

Ge TS tillgång till 
CAD-program

 (6) 

TS skapar offert 
efter erfarenhet

(2) 
 

Figur 19: Lösningsförslag till problem nummer två 

Skapa olika offertchecklistor beroende på artikelns klassificering. Med klassificering, 

menas hur mycket arbete det krävs innan produkten är klar att tillverkas. T.ex. hur 

krångligt är det att skapa program till maskinen, behövs något nytt verktyg köpas in 

osv. En offertchecklista för produkter med låg klassificering, behöver därmed inte 

spenderas lika mycket tid på, som en för de med hög och det underlättar hanteringen av 

dessa för medarbetare. Ihop med detta behöver även medarbetare utbildas i och förstå 

syftet med checklistan. 

Förenkla offertchecklistan. Förenkla offertchecklistan, så att bara den mest väsentliga 

informationen, för att kunna skicka en offert, samlas in. Skapa istället en checklista med 

noggrannare beredningsarbete, i de fall en kundorder verkligen kommer (i dagsläget får 

fallföretaget en kundorder på 30 % av de offerter de skickar).  
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3. 

Noggrannheten i 
färdig checklista 

varierar

Skapa och skicka 
olika checklistor för 

olika klasser av 
artiklar (24) 

Gå igenom att 
checklistor är gjorda 

dagligen
(1) 

TS ansvarar för att 
checklistan är ifylld

(8) 

Anställ personal 
som bara jobbar 
med offertarbete

(4) 

Anställ mera PT och 
MT
(1) 

Tydlighet/utbildning 
om dagens system

(10) 
Anställ personal 

 

Figur 20: Lösningsförslag till problem nummer tre 

Skapa olika offertchecklistor beroende på artikelns klassificering. Se lösningsförslaget 

till problem två. 

Tydlighet/utbildning om dagens system. Skapa en förståelse kring varför checklistan 

behöver göras på ett noggrant sätt och se till att det görs. 

4. 

Svårt att lita på 
affärssystemets 
leveransdatum

Planera utefter 
kapacitet

(19) 
 EDI-problematik

Mer resurser till att 
driva intern avvikelse/

förbättringsarbete
(0) 

Kvalitetsgod-
kännande innan 

produktionsstart av 
nya artiklar (1) 

Frys körplanen
Ex. 2 v fram

Regler för hur TO får 
flyttas

Ha luft under taket 
för att kunna 

hantera avvikelser

Separata 
produktionsflöden

(16) 

Ta bort EDI-order
(0) 

EDI-order går inte 
automatiskt in i full 

plan
(12) 

Gör 
offertchecklistan i 

tid
(0) 

 

Figur 21: Lösningsförslag till problem nummer fyra 

Planera utefter kapacitet. Framförallt sätta upp regler kring hur planeringen ska ske när 

produktionsplanen är full och en ny kundorder ska in. Grundregeln bör vara: ska en 

order in på en bokad plats måste en annan flytta på sig. Vem får göra detta och hur ska 

det prioriteras, är andra saker att ta hänsyn till. Ett förslag på en regel var: att ha en fryst 

produktionsplan på exempelvis de närmaste två veckorna, där inga order byts ut. Ett 

annat förslag var att ha viss ”luft” under kapacitetstaket, så det finns utrymme om något 

går fel och för att utnyttja vid eventuella ”snabborder”.  

Separata produktionsflöden. Allokera vissa maskiner till vissa kunder, framförallt till 

de större kunderna. Det skulle göra det lättare att planera om. Vill en sådan kund få in 

något i bokad plan, störs inte de andra kunderna utan det blir i sådana fall deras egna 

order som behöver senareläggas. 

EDI-order går inte automatiskt in i en full produktionsplan: I dagsläget lägger vissa 

kunder in sina kundorder via EDI. Dessa order går direkt in i affärssystemets 
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produktionsplan, även om den är fullbokad. Detta ska inte kunna, då affärssystemet bör 

varna över sådana order. 

5. 

 
Hur 

tillverkningsorder 
skapas vid FAI-

artikel varierar

Instruktion på TO 
att det är en FAI-

order
(13) 

Gör alltid:
1 FAI-kundorder

1 Serieorder
(17) 

Skapa specifik 
kundordertyp för 

FAI-order
(18)  

Figur 22: Lösningsförslag till problem nummer fem 

Skapa specifik kundordertyp för First Article Inspection-order (FAI-order). Skapa en 

specifik kundordertyp i affärssystemet för order som kräver FAI. Detta gör det enklare 

att urskilja dem från andra kundorder och underlättar därmed arbetet.  

Skapa alltid en kundorder för den första artikeln på FAI-ordern och en kundorder för 

resterande artiklar av batchen. På så sätt särskiljs också FAI-ordern. Det arbetssättet 

efterföljdes inte på fallföretaget och behöver därmed standardiseras. 

Instruktion på tillverkningsorder att det är en FAI-order. Teknisk säljare skriver i en 

kommentar på tillverkningsordern att det är en FAI-order som betyder att den första 

tillverkade artikeln ska kontrolleras utefter kundkrav 

6. 

Kundunderlag 
sparas på olika 

platser

Automatgenerera 
en mapp vid 

registrering av KO
(8) 

Skapa en standard 
vart de ska sparas 
(Offertmappen) 

(24) 

Köp in PDM-system
(16) 

 

Figur 23: Lösningsförslag till problem nummer sex 

Skapa en standard på vart kundunderlagen ska sparas. Skapa en standard som säger 

vart kundunderlagen ska sparas. Förslagsvis i Offertmappen. 

Köp in PDM-system: Se lösning till problem ett. 
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7. 

Produktions-
teknikers modellfil 

passar inte 
mätteknikern

Programmera 
mätmaskin, så det 

lättare går att ändra 
toleranserna (8) 

Begär alltid 

modellfil ifrån 

kunden

(23) 

PT skapar två filer:
-En för mätning

-En för tillverkning
(17) 

Programmera 
mätmaskin, utan 
modellfil när den 

saknas (0)  

Figur 24: Lösningsförslag till problem nummer sju 

Begär alltid modellfil ifrån kunden. Saknas en modellfil vid offert, ska en sådan 

efterfrågas. 

Produktionstekniker skapar alltid två modellfiler. En med nominella värden till 

mättekniker och en med värdena mitt i toleransen, som används vid tillverkning av 

artikeln.  

8. 

Mättekniker köper 
in verktyg för sent

Kontrollera ledtid av 
verktyg hos olika 
leverantörer (8) 

Skapa och skicka ut 
en ny typ av 

checklista vid KO 
(21) 

Fånga upp i dagens 
offertchecklista- köp 

vid KO (13) 
 

 

Figur 25: Lösningsförslag till problem nummer åtta 

Skapa och skicka ut en ny typ av checklista vid kundorder. Istället för att lägga ner 

mycket arbete på offertchecklistan (se varför i lösningsförslag: förenkla 

offertchecklistan, till problem två), så görs det istället när väl en kundorder inkommer.  

Fånga upp i dagens offertchecklista och köp verktyg vid kundorder. Skicka alltid ut och 

gör arbetet på offertchecklistan. Då har arbetet där lett till att ett nytt verktyg behöver 

köpas in och det sker i rätt tid när en kundorder kommer.  

9. 

Produktionstekniker 
köper in verktyg för 

sent

Kontrollera ledtid av 
verktyg hos olika 
leverantörer (8) 

Skapa och skicka ut 
en ny typ av 

checklista när KO 
inkommer (15) 

 Förläng ledtid för 
programmering på 

TO (19) 
 

Figur 26: Lösningsförslag till problem nummer nio 

Förläng ledtiden för programmering på tillverkningsorder. Idag är en standard-ledtid 

för produktionsteknikerns beredning inlagd på 2 dagar. I själva verket varierar den 
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ledtiden för varje produkt. Om affärssystemet tillåter är det bättre att sätta ledtiden 

manuellt för varje artikel när en kundorder på en ny artikel kommer. Går det inte sätta 

den manuellt bör den analyseras och sättas på ett mer realistiskt värde. Två dagar är för 

lite. 

Skapa och skicka ut en ny typ av checklista vid kundorder. Se lösningsförslaget med 

samma namn till problem åtta. 

10. 

Produktions-
beredningen 

ändras/görs om 

Skapa och skicka ut 
en ny typ av 

checklista vid KO  
(15)  

Figur 27: Lösningsförslag till problem nummer tio 

 

Skapa och skicka ut en ny typ av checklista vid kundorder. Se lösningsförslaget med 

samma namn till problem åtta. Görs en sådan checklista ordentligt, samtidigt som den 

maskinen programmering görs till, också är den som används vid tillverkningen, så 

behöver inte beredningen ändras eller göras om. Lösningsförslaget kräver också att 

produktionsplanen, över vilka produkter, som ska tillverkas i vilka maskiner, hålls.  

11. 

Ej uppdaterad 
information i  

tillverkningsorder-
mappen

Jobba bort släpet 
(8) 

TO skrivs inte ut 
förrän beredning är 
klar och PO behöver 

den   (20) 

Ha TO digitalt på 
skärmar

(14)
 

 

Figur 28: Lösningsförslag till problem nummer elva 

Tillverkningsorder skrivs inte ut förrän produktionsberedningen är klar och en 

produktionsoperatör ska påbörja tillverkningen. Varken produktionstekniker eller 

mättekniker behöver ett fysiskt papper för att kunna göra beredningen. Därmed går det 

att undvika att skriva ut tillverkningsordern innan beredningen är klar och den riskerar 

inte att påbörjas utan uppdaterad information 

Ha tillverkningsorder digitalt på skärmar. Går det se tillverkningsordern digitalt på 

skärmar, under tillverkningen, behövs ingen fysisk version. Då är även den senaste 

informationen alltid med. 
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12. 

Tillverkningsorder-
mappen saknas när 

tillverkning ska 
starta

Ha bestämda 
platser för TO hos 

PT, MT och PO
 (9)

TO skrivs inte ut 
förrän beredning är 
klar och PO behöver 

den  (16) 

Ha TO digitalt på 
skärmar (15) 

En MT och en PT 
medverkar vid varje 

skiftöverlämning 
(2)  

 

Figur 29: Lösningsförslag till problem nummer tolv 

Tillverkningsorder skrivs inte ut förrän produktionsberedningen är klar och en 

produktionsoperatör ska påbörja tillverkningen. Varken produktionstekniker eller 

mättekniker behöver ett fysiskt papper för att kunna göra beredningen. Skrivs 

tillverkningsordern inte ut riskerar den heller inte att försvinna. Det gäller att bestämma 

vem som ska skriva ut tillverkningsordern och hur den ska överlämnas till 

produktionsoperatören. 

Ha tillverkningsorder digitalt på skärmar. Se lösningsförslag med samma namn till 

problem 11. 

13. 

Granskningen av 
leveransdokument 

sker under tidspress

Ge möjlighet till 
digital granskning 

(19)

PO som utför sista 
tillverknings-

oprationen skriver 
ut dokumenten (7) 

Lägg in en 
gransknings-

operation på TO  (6) 

Använd de 3 dagars 
ledtid, som finns i 

beredningen 
(10)  

 

Figur 30: Lösningsförslag till problem nummer tretton 

Ge möjlighet till digital granskning. Skapa möjligheten för kvalitetspersonal att kunna 

granska dokumenten digitalt. Det skulle göra det möjligt för dessa att granska 

dokumenten tidigare under processen. 

Använd de tre dagars ledtid, som finns inlagt i beredningen på tillverkningsordern. Har 

kvalitetspersonal tre dagar på sig att granska dokumenten från det att tillverkning är 

klar och att leverans ska ske så försvinner tidspressen. Undersök möjlighet till mindre 

ledtid än så. Enligt kvalitetsansvarigs skulle det räcka med 24 timmar.  
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14. 

Dokument saknas 
vid granskning

Inför 
granskningskontroll 

vid allt mottaget 
gods (15)  

 

Figur 31: Lösningsförslag till problem nummer fjorton  

Inför granskningskontroll vid allt mottaget gods. Inför en standard vid alla inkommande 

leveranser där det kontrolleras att all dokumentation är på plats 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 

teoretiskt ramverk. 

5.1 Orderprocessens utformning, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer 
I en jämförelse mellan det slutgiltiga resultatet från kartläggningen av fallföretagets 

orderprocess och Jonsson & Mattssons (2005) generella bilder utav olika 

orderprocesser, som förklaras i det teoretiska ramverket, så stämde fallföretagets 

orderprocess relativt bra överens med Jonsson & Mattssons orderprocess för 

konstruktion mot kundorder (ETO) (figur 8) ifrån 2005. I offertstadiet fanns liknande 

steg både i den teoretiska och den empirska orderprocessen. Teorin visade att en teknisk 

och kommersiell analys görs av leverantören efter mottagandet av kundorder. I 

fallföretagets orderprocess var det precis vad som skedde, i form av arbetet med en 

offertchecklista där förberedande produktionsberedning gjordes och som sedan låg till 

grund för en kalkylering av försäljningspriset, till offerten, på den förfrågade produkten. 

Teorins nästa steg i offertstadiet var att leverantören skapar ett projekt och skickar 

tillbaka en offert till kunden. Även detta stämde väl in med vad som skedde empiriskt 

hos fallföretaget.  Där startarde dock projektet lite tidigare. När de mottag en förfrågan, 

skapades direkt en elektronisk offertmapp, som fick sitt egna projektnummer. Vidare 

steg i Jonsson & Mattssons (2005) generella bild av en orderprocess för ETO, kommer 

efter att en order lagts av kund hos leverantören. Dessa steg är: orderspecificering, 

tillverkning/mjukvaruproduktion/inköp, leverans, installation och acceptanstest. 

Därefter är varan i kundens ägo. När en kundorder inkom till fallföretaget handlade det 

först om att få en samsyn med kunden. Det vill säga stämde kundorder och offert 

överrens? Det gick att koppla till teorins orderspecificering. När väl samsyn över 

kundordern var skapad, lades den in i affärssystemet. Affärssystemet gav upphov till 

eventuella inköp, produktionsberedning kunde göras och till slut började produkten 

tillverkas. Vilket stämmer överrens med teorins 

tilverkning/mjukvaruproduktion/inköp-steg. Även hos fallföretaget skedde en form av 

acceptanstest genom att vissa kunder ibland krävde ett utfallsprov (FAI), men 

framförallt genom att rutiner om kontrollmätning fanns vid all produktion. Det som 

skiljer teorins och fallföretagets orderprocess åt var installationen. I teorin finns ett steg 

om installation med, men fallföretaget installerade inget hos sina kunder. Vilka steg i 

Jonsson & Mattssons (2005)  teoretiska orderprocess för konstruktion mot kundorder, 

som även fanns med i fallföretagets orderprocess visas i tabell 9 

Tabell 9: Jämförelse mellan Jonsson och Mattssons teoretiska orderprocess (ETO) 

ifrån 2005 och fallföretagets orderprocess 

Steg i Jonsson 
& Mattssons 
teoretiska 
orderprocess 
(ETO) 

Teknisk/ 
Kommer-

siell 
analys 

Projekt-
ering 

 

Offert Order-
specificering 

Tllverkning/
Montering/ 
Mjukvaru-
produktion

/ Inköp 

Leverans Installation 
Acceptans-

test 

Finns i 
fallföretagets 
orderprocess?   
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5.2 Problem i orderprocessen, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer 
Analysen i detta kapitel är gjord genom att kontrollera om det går att sortera in de 

empiriska problem, som hittades i fallföretagets orderprocess, under generella 

problemkategorier ifrån teorin. Det vill säga de tre teorier ifrån det teoretiska ramverket: 

variationer, ej värdehöjande aktiviteter och bristfälligt informationsutbyte. Sorteringen 

förklaras först i ord och illustreras sedan tydligt i figur 32. 

5.2.1 Variationer 
Problemet att strukturen i den skapade offertmappen såg olika ut för varje mapp är en 

variation. Detta på grund av att arbetet har utförts på olika sätt, vilket var en variation 

enligt Sörqvist (2004). 

Offertchecklistan, som var en förberedelse för att kunna tillverka produkten ifråga på 

ett bra sätt, skickades inte alltid ut. Den skickades ut ibland och ibland inte, vilket kunde 

liknas vid brist på rutin, som enligt Bergman & Klefsjö (2012) var en variation. 

De gånger offertchecklistan skickades ut till berörda medarbetare för att fyllas i, var när 

kvaliteten på svaren varierade. Det berodde främst på att rutinen, att fylla i den 

ordentligt inte fungerade, vilket var en variation enligt Bergman & Klefsjö (2012). 

Fallföretagets affärssystems föreslagna leveransdatum av kundorder blev svårt att lita 

på eftersom, det ofta trängdes in andra kundorder på ett redan planlagt schema. Detta 

sorterades in under variation, på grund av att det var bristande rutiner över hur en 

fullbelagd plan får ändras, och som enligt Bergman & Klefsjö (2012) då var en 

variation. 

De personer som registrerade kundorder, lade in FAI-order på olika sätt i 

affärssystemet. Resultatet av hur FAI-order ser ut blev då olika från gång till gång och 

kunde då ses som en variation enligt Sörqvist (2004). 

De kundunderlag, som medföljde offerten ifrån kund, sparades på olika platser utav 

olika medarbetare. Resultatet av att det gjordes på olika sätt blev att tid användes för att 

leta efter kundunderlagen på de olika platserna När något gjordes på olika sätt var det 

en variation enligt Sörqvist (2004). 

Orsaken till att tillverkningsordermappen ibland försvann kan också sorteras in under 

variationsproblem. Överlämnandet/ej överlämnandet av mappen skedde på olika sätt på 

grund av att det saknades en rutin för det. Vilket är ett upphov till variation enligt 

Bergman & Klefsjö (2012). 

5.2.2 Ej värdehöjande aktiviteter 
De gånger kunden inte skickade med en modellfil till fallföretaget, behövde 

produktionsteknikerna skapa en egen. Denna fil passade dock inte mätteknikern. 

Därmed lades onödigt arbete ner på att kontrollera att det som visades på modellfilen 

verkligen stämde, vilket var en ej värdehöjande aktivitet enligt Petersson et al. (2009)  

Mät- och produktionstekniker köpte ibland in verktyg försent. Vilket enligt Bergman & 

Klefsjö (2012) var två ej värdehöjande aktiviteter, då det ledde till en väntan på att få 

starta tillverkningen gentemot utsatt datum. 

Produktionsberedningen behövde ibland ändras eller göras om. Att göra om något är 

en ej värdehöjande aktivitet (Petersson et al., 2009), då det var bättre att göra rätt från 

början enligt  
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Granskningen av dokument som skedde innan leverans, var under stor tidspress och 

gjorde att lastbilar ibland fick vänta och att dokumenten skickades iväg felaktiga. Detta 

är ej värdehöjande aktiviteter enligt Bergman & Klefsjö (2012). 

5.2.3 Bristande informationsutbyte 
Att produktionsoperatörerna ibland började tillverkningen av en produkt utan att det 

var uppdaterad information i tillverkningsordermappen berodde på bristande 

informationsutbyte mellan produktionstekniker, mättekniker och produktionsoperatör. 

Informationen kunde alltså vara rätt, men rätt person hade inte nåtts av den. Vilket gör 

att informationsutbytet brister enligt Lumsden (2006). 

Att det saknades dokument vid granskningen innan leverans betydde att informationen 

inte hade nått rätt person, vilket gjorde att problemet kunde sorteras in under bristande 

informationsutbyte enligt Lumsden (2006). 
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Figur 32: Sortering av problemen 

5.3 Hantering av problem i orderprocessen, för företag som 
tillverkar kundanpassade produkter med höga 
kravspecifikationer 
Analysen i detta kapitel är gjord genom att kontrollera om det går att sortera in det mest 

relevanta lösningsförslaget till varje empiriskt problem (enligt fokusgruppen på 

fallföretaget), under generella lösningskategorier ifrån teorin. Det vill säga de 

kategorier som förklarades i det teoretiska ramverket: eliminera slöseri, standardisera 

och effektivisera informationsutbytet. Det är dock viktigt att belysa att dessa lösningar 

endast var de högst värderade förslagen, vilket inte automatiskt betyder att de är de 
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bästa lösningarna på problemen. Sorteringen sker först i ord för att sedan illustreras på 

ett tydligt sätt i tabell 11. 

5.3.1 Eliminera Slöseri 
Problemet att offertchecklistan inte alltid skapades, grundade sig framförallt i att den 

inte var utformad på ett optimalt sätt. Det var en del punkter på checklistan, som kändes 

onödiga att utföra, redan till en offert på grund av att offerterna bara ledde till affär tre 

av tio gånger.  Det högst värderade lösningsförslaget grundade sig i att höja 

motivationen genom att effektivisera checklistan. Effektiviseringen gick ut på att skapa 

olika klasser av checklistor beroende på produkt. Att ta bort onödiga punkter på 

checklistan blir då att eliminera slöseri enligt Petersson et al. (2009).  

Det högst värderade lösningsförslaget till problemet att noggrannheten i svaren i en 

färdig checklista varierade, var återigen att skapa olika klasser av checklistor beroende 

på produkt. Det skulle bidra till att den fylldes i mer noggrant enligt fokusgruppen och 

därmed göra det möjligt att ta bort ej värdehöjande aktiviteter i den nuvarande 

checklistan, då de sågs som onödiga, vilket var att eliminera slöseri enligt Petersson et 

al. (2009). 

Att mätteknikern ibland köpte in verktyg försent ansåg fokusgruppen berodde på att 

offertchecklistan inte gjordes i tid eller tillräckligt noggrant. Det högst värderade 

lösningsförslaget till det problemet gick ut på att skapa en ny typ av checklista när 

kundorder inkommer. Vilket skulle höja motivationen att göra checklistans punkter 

samt eliminera vissa onödiga punkter i nuvarande offertchecklista. Att göra något 

onödigt arbete är slöseri. (Petersson et al., 2009).  

Det enda lösningsförslaget till att produktionsberedningen ändras eller görs om var att 

skapa och skicka ut en ny typ av checklista. Detta för att skapa motivation till att 

checklistan verkligen skickas ut och görs ordentligt. Det innebar att lösningsförslaget 

kunde sorteras in under eliminera slöseri enligt Petersson et al. (2009), då den tar bort 

ej värdehöjande aktiviteter på den nuvarande offertchecklistan. 

Det högst värderade lösningsförslaget till problemet att tillverkningsordermappen 

ibland var försvunnen, gick ut på att inte skriva ut tillverkningsordern innan 

produktionsberedningen var klar och tillverkningen skulle börja. Gjordes det så skulle 

överlämningarna av mappen mellan medarbetare sakna värde och vara möjliga att 

eliminera, vilket kunde ses som ett slöseri enligt Petersson, Johansson, Broman, 

Blücher, & Alsterman (2009).  

Det högst värderade lösningsförslaget till problemet att granskningen av 

leveransdokumenten skedde under tidspress var att ge möjlighet till digital granskning. 

Då behövde det fysiska utbytet av leverensdokumenten mellan kvalitets- och 

logistikavdelningen inte ske och granskningen kunde ske tidigare. Det fysiska utbytet 

av leveransdokument blev då ej värdehöjande och kunde ses som slöseri enligt 

Petersson et al. (2009). 

5.3.2 Standardisering 
Det högst värderade lösningsförslaget till att offertmapparnas struktur varierade var att 

generera en automatisk mappstruktur, varje gång en offertmapp skapades. Denna 

lösning undvek variation genom att införa ett bestämt arbetssätt, som då blev en 

standard. (Petersson et al, 2009).  

Det högst värderade lösningsförslaget kring att det var svårt att lita på det 

leveransdatum affärssystemet gav, var att planera utefter kapacitet. Det förslaget gick 
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ut på att bestämma regler kring hur det ska gå till när en kundorder vill in på en redan 

full produktionsplan. Vilket är andra ord för att standardisera det arbetssättet (Petersson 

et al, 2009). 

Det högst värderade lösningsförslaget till att tillverkningsorder för FAI-kundorder 

varierade var att skapa en specifik kundordertyp för dessa kundorder. Det handlade om 

att skapa en ny kundordertyp i affärssystemet som skiljer FAI-kundorder ifrån andra 

kundorder och att standardisera det arbetssättet. 

Det högst värderade lösningsförslaget till problemet att kundunderlag sparades på olika 

platser var att skapa en regel som bestämmer var dessa underlag alltid ska sparas. Detta 

är en standardisering enligt Petersson et al. (2009).  

Det högst värderade lösningsförslaget till problemet, att modellfilen 

produktionsteknikerna skapade (när kunden inte skickade med en), inte alltid passerade 

mätteknikern, var att alltid begära en modellfil ifrån kunden. Vilket är en 

standardisering enligt Petersson et al. (2009).  

Det högst värderade lösningsförslaget till att produktionsteknikerna ibland köpte in 

verktyg försent gick ut på att förlänga ledtiden för programmering på 

tillverkningsorderns beredning. Vilket innebär att nuvarande standard behövde ändras. 

Det enda lösningsförslaget till problemet, att leveransdokument saknades vid 

granskningen var att införa granskningskontroll på allt inkommande gods. I den 

kontrollen skulle det ingå en kontroll, som kontrollerade att alla dokument har 

inkommit. Det var att standardisera ett arbetssätt enligt Petersson et al. (2009). 

5.3.3 Effektivisera informationsutbytet 
Det högst värderade lösningsförslaget till problemet att det inte alltid var uppdaterad 

information i tillverkningsordermappen gick ut på att inte skriva ut tillverkningsordern 

innan produktionsberedningen är klar och att tillverkningen ska börja. Därmed blir 

informationen alltid tidsenlig och komplett enligt Mattsson (2012) och kan sorteras in 

under att effektivisera informationsutbytet 
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Tabell 10: Sortering av lösningsförslagen  

 

 

 

 

 

 

Problem 
nr 

Beskrivning av problem Lösningsförslag  Sortering av 
lösningsförslag 

1 Offertmappens struktur 
varierar 

 Ha en automatisk 
mappstruktur i offertmappen   

Standardisering 
 

2 Offertchecklista skapas inte 
alltid 

Skapa olika offertchecklistor 
beroende på artikelns 
klassificering 

Eliminera slöseri  
 

3 Noggrannheten i färdig 
checklista varierar 

Skapa och skicka olika 
checklistor för olika klasser av 
artiklar  

Eliminera slöseri 

4 Svårt att lita på 
affärssystemets 
leveransdatum 

Planera utefter kapacitet Standardisering 

 
 

5 Hur tillverkningsorder skapas 
vid FAI-artikel varierar 

Skapa specifik kundordertyp för 
FAI-order  

Standardisering 

6 Kundunderlag sparas på 
olika platser 

Skapa en standard på vart 
kundunderlagen ska sparas  

Standardisering 

7 Produktionsteknikers 
modellfil passar inte 
mätteknikern 

Begär alltid modellfil ifrån 
kunden. 

Standardisering 

8 Mättekniker köper in verktyg 
försent 

Skapa och skicka ut en ny typ av 
checklista vid kundorder 

Eliminera slöseri 

9 Produktionstekniker köper in 
verktyg försent 

Förläng ledtiden för 
programmering på 
tillverkningsorder  

Standardisering 

10 Produktionsberedningen 
ändras/görs om 

Skapa och skicka ut en ny typ av 
checklista vid kundorder 

Eliminera slöseri 

11 Ej uppdaterad information i 
 Tillverkningsordermappen 

Tillverkningsorder skrivs inte ut 
förens produktionsberedning är 
klar och produktionsoperatör 
ska börja tillverkningen  

Effektivisera 
informationsutbytet 

12 Tillverkningsordermappen 
saknas när tillverkning ska 
starta 

Tillverkningsorder skrivs inte ut 
förens produktionsberedning är 
klar och produktionsoperatör 
ska börja tillverkningen  

Eliminera slöseri 

13 Granskningen av 
leveransdokument sker 
under tidspress 

Ge möjlighet till digital 
granskning 

Eliminera slöseri 

14 Dokument saknas vid 
granskning 

Inför granskningskontroll vid 
allt mottaget gods 

Standardisering 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka problem som finns i 

orderprocessen för företag, som tillverkar kundanpassade produkter med höga 

kundkravspecifikationer och därefter kunna hantera dessa. Genom att svara på 

nedanstående tre frågeställningar anses syftet ha uppnåtts: 

6.1.1 Hur är orderprocessen utformad, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer? 
Studien visar att varje organisations orderprocess är unik, men att det ändå går att se 

relativt stora likheter i orderprocesser hos organisationer som har kundorderpunkten på 

liknande ställe i försörjningskedjan. För företag som tillverkar kundanpassade 

produkter hamnar kundorderpunkten tidigt i kedjan. En bra illustration över hur en 

generell orderprocess, för företag med kundorderpunkten tidigt i kedjan ser ut, visade 

sig vara Jonsson och Mattssons orderprocess för konstruktion mot kundorder (2005), 

som visas i figur 8.  Utformningen av den stämmer bra överens med fallföretagets 

orderprocess och därmed ses frågeställningen som besvarad. 

6.1.2 Vilka problem finns i orderprocessen, för företag som tillverkar 
kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer? 
Analysen som gjordes genom att jämföra teori och empiri visar att de empiriska 

problemen, som är specifika för just fallföretagets orderprocess även kan sorteras in 

under generella teoretiska problemkategorier för processer. Dessa kategorier är: 

variationer, ej värdehöjande aktiviteter och bristfälligt informationsutbyte. För 

fallföretaget uppstår de flesta av problemen i början av orderprocessen och är 

variationer. De flesta av dessa variationer uppstår på grund av brist i rutiner och leder 

ofta till att informationen mellan olika avdelningar är otydlig eller missas helt. Ett 

exempel på detta är att kvalitén på informationen, i den offertchecklista som skickas 

mellan olika avdelningar, kan variera kraftigt. Att det ofta finns ett stort generellt 

problem med informationsutbyte mellan avdelningar är precis vad som antyds i 

problembeskrivningen av Shapiro et al. (2004) och Waller et al. (1995). Det finns även 

en del ej värdehöjande aktiviteter hos fallföretaget. Dessa är främst aktiviteter av 

karaktären onödigt arbete som leder till väntan. Problemen som kan sorteras in under 

bristfällig information, kan också kopplas till svårigheten med att förmedla information 

mellan olika avdelningar. Ofta får inte rätt person rätt information. Eftersom alla 

problem går att sortera in under vissa teoretiska problemkategorier, torde dessa 

kategorier kunna användas till att hitta problem i orderprocesser hos företag som 

tillverkar kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer.   

6.1.3 Hur kan dessa problem hanteras och därmed effektivisera 
orderprocessen för företag som tillverkar kundanpassade produkter med 
höga kravspecifikationer? 
En fokusgrupp på samarbetsföretaget fick ta fram och rangordna lösningsförslag till de 

problem som fanns i deras orderprocess. Det bäst rangordnade lösningsförslaget till 

varje problem visade sig kunna sorteras in under de generella lösningskategorierna: 

eliminera slöseri, standardisering och effektivisering av informationsutbyte. De flesta 
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lösningarna som kunde kategoriseras in under att eliminera någon form av slöseri går 

ut på att ändra eller skapa en ny form av samarbetsföretagets offertchecklista. Därmed 

kan de aktiviteter, som ses som onödiga kring den nuvarande, elimineras. Detta skulle 

även bidra till att mycket problem, som uppstår på grund av att den nuvarande 

offertchecklistan inte utförs på ett noggrant sätt eller överhuvudtaget, fångas upp och 

undviks på ett tidigt stadium. Vilket är att göra rätt ifrån början, som i 

problembeskrivningen beskrivs som ett bra sätt att effektivisera en orderprocess på 

(Oskarsson et al, 2003). Att standardisera ett arbetssätt är enligt teorin ett bra sätt att 

undvika variationer. Det visar även analysen. Där kan alla de lösningsförslag som 

föreslås till de empiriska variationsproblemen sorteras under standardisering. Ett 

exempel är att bestämma på vilken plats kundunderlagen alltid ska sparas ner. Även till 

de förslag, som sorteras in under eliminera slöseri och bristfälligt informationsutbyte 

och innebar att ett nytt arbetssätt ska användas, påpekar fokusgruppen vikten av att de 

nya lösningarna också standardiseras. Likväl som det i de fallen då går att sortera in 

problemen i olika kategorier, så kan lösningsförslaget: att inte skriva ut 

tillverkningsorder före tillverkningsstart, både sorteras in under att effektivisera 

informationsutbytet och att eliminera slöseri. Att samma lösningsförslag kan sorteras 

in under flera av de teoretiska kategorierna var slående under hela analysen. Det stärker 

att dessa tre problemlösningsteorier går att använda till att hantera problem hos företag, 

som tillverkar kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer och därmed 

effektiviserar orderprocessen.  

6.2 Implikationer 
Det studien för med sig är inte någon nyskapad teori, den snarare understryker att 

tidigare vetskap om orderprocesser stämmer och framförallt för företag, som tillverkar 

kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer. Det vill säga: 

 Varje orderprocess är unik, men det går att se generella likheter mellan liknande 

företags orderprocesser. 

 Det är svårt att föra vidare material och framförallt information på ett korrekt 

sätt i processer där många olika människor och avdelningar verkar. 

Det som studien däremot lyfter fram, som inte har pekats ut så tydligt i studerad 

litteratur, är att problemen i orderprocesser för företag, som tillverkar kundanpassade 

produkter med höga kravspecifikationer, går att härleda till de erkända 

problemteorierna ej värdehöjande aktiviteter, variationer och bristfälligt 

informationsbyte. Även förslag till lösningar på dessa problem visade sig gå att härleda 

under de kända problemlösningsteorierna: eliminera slöseri, standardisering och 

effektivisera informationsutbytet. Med andra ord visar studien på att liknande företag, 

som studiens fallföretag, skulle kunna använda sig av dessa problem- och 

problemlösningsteorier för att hitta och lösa problem i sina orderprocesser.  

6.3 Begränsningar 

6.3.1 Resultat 
En begränsning till studiens resultat är att den inte visar på några specifika problem 

eller specifika lösningar till dessa problem, som med säkerhet går att överföra på 

företag, som tillverkar kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer. Detta 

då varje företags orderprocess och dess problem är unika och studien bara är gjord på 

ett fallföretag. Det studien istället visar är att det finns generella problem- och 

problemlösningskategorier, som går att koppla till företag, som tillverkar 
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kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer. Med hjälp av dessa kategorier 

bör det underlätta att hitta och hantera problem i sådana företag. En annan begränsning 

med studien är att lösningsförslagen, som togs fram empiriskt och som användes i 

analysen för att få fram ett resultat, inte automatiskt är de bästa lämpade lösningarna på 

problemen. Det är förslag och för att veta om de fungerar behöver varje förslag 

analyseras noggrannare och framförallt testas. Ska en test ske måste först området som 

ska förbättras mätas på ett lämpligt vis, så det är möjligt att se om en förbättring 

verkligen sker. Lösningsförslagen och framförallt de högst värderade, kan dock vara en 

bra punkt för fallföretaget att utgå ifrån, när problemen ska hanteras. Studiens lösningar 

till problem begränsar sig alltså till att vara förslag till lösningar och är inte faktiskt 

påvisade lösningar. 

6.3.2 Metod 
När kartläggningen av fallföretagets orderprocess gjordes, användes en metod, som 

tidigare inte hade använts utav någon av de medverkande. Detta försvårade arbetet och 

även om resultatet tillslut ansågs tillfredställande, så hade det underlättat med 

ytterligare utbildning innan kartläggningen eller att ha med en mer erfaren utövare av 

metoden.  Det hade stärkt den interna validiteten av kartläggningen ytterligare. Under 

gruppintervjuerna kartlades fallföretagets orderprocess, problemen i den lyftes och 

även förslag till lösningar på dessa problem togs fram. Alla teorier pekade på vikten av 

att alla personer i orderprocessen deltog i dessa aktiviteter. Även om varje steg i 

orderprocessen i stort sätt var representerad vid varje gruppintervju, så var inte alla 

önskade personer på plats vid varje tillfälle. Det är något, som minskar den interna 

validiteten något. Det är möjligt att någon, som saknades vid något tillfälle hade haft en 

viktig input, som nu har missats.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Bakgrunden till studien visar på att effektiviteten av material- och informationsflödet 

till företag som tillverkar kundanpassade produkter idag är av stor betydelse. Något som 

till stor del påverkar dessa flöden är orderprocessen. En slutsats som går att dra av 

studien är att de flesta problemen, som upptäcktes i orderprocessen, har en koppling till 

gränsdragningarna mellan olika avdelningar på företag. Personerna i orderprocessen 

hade ingen helhetsbild över den och såg därmed inte konsekvenserna av sitt handlande. 

Ett stort problem visade sig vara den klassiska svårigheten att förmedla material och 

information mellan olika avdelningar och personer. Det som i studien liknas vid 

”viskningsleken”. Rekommendationer för att skapa en helhetsbild över det flöde en 

person medverkar i är att låta alla personer i flödet kartlägga detsamma. Då får varje 

person se vad deras handlingar leder och används till i ett senare skede av flödet. 

Därmed skapas också relationer mellan personerna, som skulle kunna leda till att de blir 

mer motiverade till att lämna ifrån sig sina uppgifter med bra kvalité. Studien visar 

också på att många av problemen som uppstår, sker på grund av att rätt arbete inte läggs 

ner från början. Rekommendationen till alla företag, men framförallt företag med höga 

kravspecifikationer, blir att lägga ner den tiden som krävs, i förberedelserna för en 

tillverkning av en ny produkt, så tidigt som möjligt i orderprocessen. 

Förberedelsearbetet måste ändå göras någon gång och konsekvensen av att göra det 

närmare tillverkningsstart blir att: det finns mindre tid till att hantera eventuella 

problem, som uppkommer under detta förberedelsearbete och risken för 

leveransförsening ökar. Sammanfattningsvis är slutsatsen att det är svårt att hantera 

processer där det ingår många olika avdelningar och människor, men det är för den skull 

inte omöjligt att förbättra dem. Görs saker rätt ifrån början har mycket vunnits.   
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6.5 Vidare forskning 
Studien kommer fram till att redan etablerade generella teorier går att härleda till 

utformningen, problemen och problemlösningar i orderprocessen för företag som 

tillverkar kundanpassade produkter med höga kravspecifikationer. Studien är dock bara 

gjord på ett fallföretag. För att ytterligare stärka resultatet, vore det intressant att göra 

liknande studier på flera liknande fallföretag. Finns det flera liknande studier på 

liknande företag, går det också undersöka om det finns vissa specifika problem och 

lösningar som är desamma hos de olika företagen. Inte bara olika kategorier. 

Ett annat område som vidare forskning vore intressant att göra, är att undersöka hur 

produktionsplanering utefter kapacitet bör fungera. Hos fallföretaget var problemet, 

som ansågs det svåraste att lösa att det inte gick att lita på angivet leveransdatum. Att 

studera generella teorier om produktionsplanering, men framförallt studera ett företag, 

som liknar fallföretaget och som har en fungerande produktionsplanering, vore väldigt 

intressant
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Bilagor 
Bilaga 1 Visualisering av processkartläggningen av Mastec Components AB:s 

orderprocess 

Bilaga 2 Förklaring av symbolerna i visualiseringen av processkartläggningen av 
Mastec Components AB:s orderprocess (bilaga 1) 

Bilaga 3 Flödesschema över orderprocessen hos Mastec Components AB  
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Bilaga 1 
Orderprocessen vid ny artikel hos Mastec Components

Ma
stec

Kund

Förfrågan

D1 V1
 Registrera förfrågan/

Skapa projekt i Lime (1) 

R1

M1

V2
Att maila ut checklista  

(4) 

R4

M4

V4
Medarbetare gör sin del 

av checklistan  (5) 

R5

M5

V5 D2 V6
Kontrollera att 

checklistan är klar (6) 

R6

M6

Att kalkylera den nya 
artikeln(7) 

R7

M7

V6 D3 Att skapa offert(8) 

R8

M8

V7 D4 Att offerera kund (9) 

R9

M9

V8 D5 V9
Att ändra status i Lime 

till Quatation(10) 

M10

R10

Att följa upp
Offert
 (11) 

M11

R11

V10 D6 V11

Offert

Kundorder

Att spara ned förfrågan 
och underlag i Lime (2) 

R2

M2

Att skapa checklista 
(sker ibland)  (3) 

R3

M3

V3

Offertprocessen

Att tillverka Fixtur
NC-maskin  (55) 

M55

R55

D31 NC

Att tillverka Fixtur 
CMM-maskin (57) 

M57

R57

CMM

Att plocka ihop verktyg 
och rigga fixtur  (56) 

M62

R62

V52 D33

Att hämta in program 
till maskin  (58) 

M58

R58

V53

V54 V55

Att köra fram första bit  
(59) 

M59

R59

D35 V56 D36 Att mäta första bit
Manuellt/CMM  (60) 

M60

R60

Undersök felet/rätta till  
(61) 

M61

R61

D37

Fel på första bit

OK första bit Tillverkning av batch  
(62) 

M62

R62

V58 Mätning av sista bit 
Manuellt/CMM (63) 

M63

R63

Undersök felet/rätta till  
(64) 

M64

R64

D38

Fel på sista bit

OK sista bit bit Leverera batch till 
Logistik (65) 

M65

R65

Att registrera/köpa in  
OP-lego (66)  

M66

R66

Att packa/boka 
transport/leverera 

detaljer och ritning till 
OP-legoleverantör (67) 

M67

R67

V62 Bevaka Inköpsorder
  (68) 

M68

R68

Meddela försening
  (69) 

M69

R69

D41

Leverans senare än begärt datum

V63Leverans begärt datum Att inleverera gods och 
vid behov utför kontroll 

(70) 

M70

R70

V64 D46
 Mäta utfallsprov/skapa 

FAI-dokument/skapa 
COC-dokument (78) 

M78

R78

V70
Att leverera utfallsprov 

och dokument till 
Logistik (79) 

M79

R79

V71 D47 Att granska 
dokumentation (80) 

M80

R80

Rätta till/skapa 
dokument 

(ofta saknas COC) (81) 

M81

R81

D48

Fel på/saknas dokument

Bifoga dokument med 
gods/via mail till kund 

(82) 

M82

R82

Dok. OK V72 V73
Att boka transport och 
leverera artikel (lasta 

lastbil) (83) 

M83

R83

Levererade artiklar och 
dokumentation till Kund

V57

D34

V59 V61 D42 D49

Produktionsprocessen

V51 D32

Leveransprocessen

Att frisläppa 
tillverkningsorder (22) 

M22

R22

D13

V21 D14

V27 V29

Att kolla inköpsbehov 
(46) 

M46

R46

V44 D26

Att skapa och skicka 
inköpsorder (47) 

M47

R47

V47

D29

OE stämmer inte med IO

Att te emot/registrera  
gods  (51) 

M51

R51

OE OK D30 V48
Mottagningskontroll  

(52) 

M52

R52

Att inleverera gods till 
lagerplats 

(53) 

M53

R53

V49 V50
Att bevaka inköpsorder 

(48) 

M48

R48

V45 D27

Jämföra 
ordererkännande med 

inköpsorder (49) 

M49

R49

V46 D28

Meddela förseningar 
(50) 

M50

R50

Inköpsprocessen 
(Material/Färdig artikel) 

D15 Att leta rätt på underlag 
(24) 

M24

R24

Rita om modellfil till rätt 
tolerans (25) 

M25

R25

Prod.Teknik

Att skapa mätprogram 
(28) 

M28

R28

V23 D16

Mätteknik

Att konstruera/rita 
fixtur (26) 

M26

R26

V24 V25
Att skapa ritning på 

fixtur
 (27) 

M27

R27

Att köpa mätverktyg vid 
behov av nya(29) 

M29

R29

V28 Att skapa mätblankett/
mätberedning(30) 

M30

R30

D17

Att hitta vilka verktyg 
som krävs (31) 

M31

R31

V26
V30

Att skapa verktyg och 
lägga in i monitor(32) 

M32

R32

D18

V32 D19
Att göra program till 

fräsmaskin (34) 

M34

R34

V33 D20 Att skapa och skriva ut 
ställblad (35) 

M35

R35

Uppdatera beredning 
för TO (36) 

M36

R36

V34 D21 V35

Verktyg behöver köpas

Att köpa in verktyg(33) 

M33

R33

V31

Nya verktyg behövs ej

M23

R23

Att skriva ut 
tillverkningsorder (23) 

V22

Att skriva ut TO + 
ritning (37) 

M37

M37

V36 Att hitta vilka verktyg 
som krävs (38) 

M38

R38

V37

PT-fräs skapar verktyg 
och lägga in i 
monitor(39) 

M39

R39

D22

Verktyg behöver köpas

PT-fräs köper in 
verktyg(40) 

M40

R40

V38

Nya verktyg behövs ej V39
Att plocka ihop verktyg 

och rigga fixtur
  (41) 

M41

R41

Att tillverka Fixtur  (42) 

M42

R42

V40 D23 V41

PT-fräs bereder t.ex 
mått på ritning (43) 

M43

R43

Hjälp med programmering

V42
Ej hjälp med programmering

Skapa och spara 
ställblad  (45) 

M45

R45

V43

Fräs

Svarv

Inköp

Att ändra status i Lime 
till Won(12) 

M12

R12

D7
Att jämföra kundorder 

mot offert(13) 

M13

R13

V12 V13

D8
Diskussion med kund 

om kunorder(14) 

M14

R14

Gå igenom 
checklistan(15) 

M15

R15

V14

Att köpa mätverktyg
(16) 

M16

R16

D9

Att färdigställa 
beredningen(17) 

M17

R17

D10Ok Checklista

V15

Att köra 
leveranstidskontroll 

(18) 

M18

R18

V16 D11 V17 Att registrera 
kundorder (19) 

M19

R19

Att träffa kund för 
kundskapsutbyte (20) 

M20

R20

V18

D12

Osäkerhet kring kundorder

Att skicka 
ordererkännande(21) 

M21

R21

Kundorder OK!

V19

V20Offert och KO stämmer

Offert och KO stämmer ej
Checklista kräver nya verktyg

Kundorderprocessen

Programmera maskin 
och kör fram ställbit 

(44) 

M44

R44

D24

Fräs

V68Ok bit

Tillverka resterande 
tempon (74) 

M74

R74

D44

Fel på bit

Mät efter 
mätinstruktioner på TO 

(75) 

M75

R75

V67
Kör fram bitar i första 

tempot (71) 

M71

R71

V65
Mät efter 

mätinstruktioner på TO 
(72) 

M72

R72

Undersök felet/rätta till  
(73) 

M73

R73

D43

Fel på  bit

Ok bit V66

D40

Undersök felet/rätta till 
(76) 

M76

R76

Leverera batch till 
Logistik (77) 

M77

R77

D45

Att skriva ut/hämta TO-
mappen (54) 

M54

R54

Svarv

V27

Beredningsprocessen

D25

D39 V60

V69
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Bilaga 2 

Förklaring symboler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet

 

 

 

 

Drivobjekt  

Styr vad som ska göras och när det ska 

göras  

Exempel: Kundorder, Tillverkningsorder, 

Direktiv, Projektidsplan, Remiss, Kallelse, 

Schema 

     Remiss, Kallelse, 

Handlingsplan, Vårdplan, Arbetsschema 

 

Värdeobjekt  

Någon eller något som ska tillföras värde  

Exempel: Material, Idé, Information, 

Kunskap, Patient, Dokument 

     Remiss, Kallelse, 

Handlingsplan, Vårdplan, Arbetsschema 

 

Resursobjekt  

Resurser som används för att göra något  

Exempel: Medarbetare, Leverantörer, 

Maskiner, Verktyg, Byggnader, Utrustning 

 

                Datorer, Utrustning 

     Remiss, Kallelse, 

Handlingsplan, Vårdplan, Arbetsschema 

 

Metodobjekt  

Styr hur något ska göras  

Exempel: Instruktion, Anvisning, Recept, 

Metod, Rutin, Checklista 

     Vårdprogram 

     Remiss, Kallelse, 

Handlingsplan, Vårdplan, Arbetsschema 

 

Aktivitet  

Aktiviteter som händer i processen –  

börjar med att 

 

Exempel: att överlämna röntgensvar, att 

diarieföra dokument, att ta betalt 
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Offertprocessen 

Aktivitet (1): Att registrera förfrågan från kund/skapa projekt i Lime 

Drivobjekt (D1): Förfrågan/underlag från kund 

Värdeobjekt in (V1): Förfrågan/underlag från kund 

Värdeobjekt ut (V2): Registrerad förfrågan/ underlag med id-nr 

Metodobjekt (M1): Muntlig Instruktion (MI),  

Resursobjekt (R1): Teknisk säljare, Lime  

 

Aktivitet (2): Att spara ned förfrågan och underlag (Ritning, Modellfil, Standarder) 

ifrån kund i Lime 

Drivobjekt():  
Värdeobjekt ut (V3): Tillgänglig förfrågan/underlag i företaget 

Metodobjekt (M2): MI 

Resursobjekt(R2): Teknisk säljare, Lime 

 

Aktivitet (3): Att skapa checklista (Sker ibland)  

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V4): Påbörjad checklista 

Metodobjekt (M3): MI 

Resursobjekt (R3): Teknisk säljare, Excel 

 

Aktivitet (4): Att maila ut checklista 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V5): Checklista tillgänglig för rätt medarbetare i företaget 

Metodobjekt (M4): MI 

Resursobjekt (R4): Teknisk säljare, Outlook 

 

Aktivitet (5): Medarbetare gör sin del av checklistan (TS, PT, MT, Kvalité, Montering, 

Inköp) 

Drivobjekt (D2): Checklistan/Muntlig kommunikation 

Värdeobjekt ut (V6): Färdig checklista  

Metodobjekt (M5): Följa checklistan 

Resursobjekt (R5): Teknisk säljare, Pr.tekniker, Mättekniker, Kvalitetspersonal, 

Kundunderlag, Solidworks, Creo 

 

Aktivitet (6): Att kontrollera att checklistan är klar. 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V6): Färdig checklista  

Metodobjekt (M6): MI 

Resursobjekt (R6): Teknisk säljare 

 

Aktivitet (7): Att kalkylera den nya artikeln 

Drivobjekt (D3): Ifylld checklista (när det är gjort), Marknadsmöte, Sista datum från 

kund (Lime varnar) 

Värdeobjekt ut (V7): Kalkylerat pris av artikeln 

Metodobjekt (M7): Kundkrav och kalkylmall 

Resursobjekt (R7): Teknisk säljare, om något är utanför ramen kontaktas chef, 

Monitor, Leverantörsofferter, kalkylmall, Kundunderlag 

 

 



Bilagor 

61 

Aktivitet (8): Att skapa offert 

Drivobjekt (D4): Kalkylen av artikeln 

Värdeobjekt ut (V8): Färdig offert 

Metodobjekt (M8): Kundkrav, offertmall 

Resursobjekt (R8): Teknisk säljare, om något är utanför ramen kontaktas chef, 

Monitor 

 

Aktivitet (9): Att offerera kund 

Drivobjekt (D5): färdiga offerten 

Värdeobjekt ut (V9): Färdig offert tillgänglig för kund 

Metodobjekt (M9): MI 

Resursobjekt (R9): Teknisk säljare, Outlook 

 

Aktivitet (10): Att ändra status i Lime till Quatation 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V10): Offertstatus tillgänglig 

Metodobjekt (M10): MI, Limes offertsystem 

Resursobjekt (R10): Teknisk säljare, Lime 

 

Aktivitet (11): Att följa upp offert 

Drivobjekt (D6): Utgångsdatum på offerten. Lime varnar 

Värdeobjekt ut (V11): Mer info från kund angående offerten, om intresse finns från 

kund 

Metodobjekt (M11): MI,  

Resursobjekt (R11): Teknisk säljare, Lime 

 

Kundorderprocessen 

Aktivitet (12): Att ändra status i Lime till Won 

Drivobjekt (D7): Kundorder 

Värdeobjekt ut (V12): Uppdaterad status att offerten vanns finns tillgänglig 

Metodobjekt (M12): MI, Limes offertsystem 

Resursobjekt (R12): Teknisk säljare, Lime 

 

Aktivitet (13): Att jämföra kundorder mot tillhörande offert 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V13): Vet om mottagen kundordern skiljer sig eller inte mot skickad 

offert  

Metodobjekt (M13): MI  

Resursobjekt (R13): Teknisk säljare, (Kundorder och offert) 

 

Aktivitet (14): Kontakta kund, för diskussion kring kundordern 

Drivobjekt (D8): Om kundorder och offert inte stämmer överens 

Värdeobjekt ut (V13): Samsyn med kund om kundorder/affär 

Metodobjekt (M14): MI 

Resursobjekt (R14): Teknisk säljare, Kund, Kundunderlag 
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Aktivitet (15): Att kontrollera att checklistan är färdig 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V14): Checklistan är ok! Klartecken att gå vidare. 

Metodobjekt (M15): MI 

Resursobjekt (R15): Teknisk säljare, Checklistan 

 

Aktivitet (16): Att köpa mätverktyg (skapa och skicka inköpsorder till leverantör via 

monitor) 

Drivobjekt (D9): Om checklistan kräver nya mätverktyg/muntlig dialog mellan 

Teknisk säljare och Mättekniker 

Värdeobjekt ut (V15): IO till leverantör och rätt verktyg finns sedan för tillverkning 

av artikel 

Metodobjekt (M16): MI (Inköpen är styrda till en viss leverantör) 

Resursobjekt (R16): Teknisk säljare, Mättekniker, Monitor 

 

Aktivitet (17): Att färdigställa beredningen i Monitor och ändra status i Monitor 

Drivobjekt (D10): Klar checklista eller status i Monitor 

Värdeobjekt ut (V16): Klar tillverkningsberedning  

Metodobjekt (M17): MI, Checklista, Ritning 

Resursobjekt (R17): Teknisk säljare, Kundunderlag, Monitor, Leverantörsoffert 

 

Aktivitet (18): Att köra leveranstidskontroll i Monitor 

Drivobjekt (D11): Önskat leveransdatum på Kundorder 

Värdeobjekt ut (V17): leveransdatum blir satt för medarbetare 

Metodobjekt (M18): MI, Monitors leveranstidskontroll 

Resursobjekt (R18): Teknisk säljare, Monitor 

 

Aktivitet (19): Att registrera ny kundorder 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V18): Kundorder registrerad i Monitor, vilket ger behov (tider och 

material) 

Metodobjekt (M19): MI, Monitors kundordersystem 

Resursobjekt (R19): Teknisk säljare, Monitor 

 

Aktivitet (20): Att träffa kund för kunskapsutbyte 

Drivobjekt (D12): Erfarenhet  

Värdeobjekt ut (V19): Få samsyn över affären. Klart att gå vidare 

Metodobjekt (M20): Erfarenhet 

Resursobjekt (R20): Teknisk säljare, Teknisk säljares Chef, Kund 

 

Aktivitet (21): Att skicka ordererkännande 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V20): Ordererkännande till kund (pris, leveranstid) 

Metodobjekt (M21): MI, om det finns några speciella krav från kund på 

ordererkännande tas hänsyn till det. 

Resursobjekt (R21): Teknisk säljare, Skickas via Monitor 
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Beredningsprocessen 

Fräs: 

Aktivitet (22): Tillverkningsorder frisläpps av samordnare efter en koll av förslag från 

nettobehovsskörningen  

Drivobjekt (D13): Nettobehovsskörningen (sker 1 gång/dygn) 

Värdeobjekt ut (V21): Elektronisk tillverkningsorder, inköpsbehov 

Metodobjekt (M22):  

Resursobjekt (R22): Samordnare, Monitor 

 

Aktivitet (23): Att skriva ut tillverkningsorder med kopplade dokument, sker 

automatiskt när artikeln ”stämplas” av den som ska utföra första operation  

Drivobjekt (D14): Körplan 

Värdeobjekt ut (V22): Fysisk tillverkningsorder 

Metodobjekt (M23): Sker automatiskt 

Resursobjekt (R23): Produktionstekniker, Mättekniker, Monitor  

 

Aktivitet (24): Att leta rätt på kundunderlag 

Drivobjekt (D15): Tillverkningsorder 

Värdeobjekt ut (V23): Kundens underlag är tillgänglig för MT, PT 

Metodobjekt (M24): MI 

Resursobjekt (R24): Produktionstekniker, Mättekniker 

 

Aktivitet (25): Rita om modellfil till rätt tolerans 

Drivobjekt (D16): Tillverkningsorder med ritning/tolerans  

Värdeobjekt ut (V24): Modifierad modellfil, som är anpassad till produktion 

Metodobjekt (M25): MI 

Resursobjekt (R25): Produktionstekniker, Kundens ritning, SolidWorks, Creo 

 

Aktivitet (26): Konstruera/rita fixtur 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V25): Underlag/ritning för tillverkning av fixtur 

Metodobjekt (M26): MI, Rutin av arbetet 

Resursobjekt (R26): Produktionstekniker, SolidWorks, leverantörskataloger 

 

Aktivitet (27): Att skapa ritning på fixtur  

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V26): Intern tillverkningsritning 

Metodobjekt (M27): MI, Rutin av arbetet 

Resursobjekt (R27): Produktionstekniker, SolidWorks, Creo  

 

Aktivitet (28): Att skapa mätprogram 

Drivobjekt (D16): Tillverkningsorder med ritning/tolerans  

Värdeobjekt ut (V27): Mätprogram i CMM 

Metodobjekt (M28): Erfarenhet 

Resursobjekt (R28): Mättekniker, PCdmis, Mätmaskin, Creo 
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Aktivitet (29): Att köpa mätverktyg om det behövs nya (skapa och skicka inköpsorder 

till leverantör via monitor) 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V28): IO till leverantör och rätt verktyg finns sedan för tillverkning 

av artikel 

Metodobjekt (M29): MI (Inköpen är styrda till en viss leverantör) 

Resursobjekt (R29): Mättekniker, Monitor 

 

Aktivitet (30): att skapa mätblankett/mätberedning 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V29): Färdig mätblankett 

Metodobjekt (M30): MI, Standard 4.6, mall mätblankett 

Resursobjekt (R30): Mättekniker, Monitor 

 

Aktivitet (31): Att hitta verktyg som krävs till produktion   

Drivobjekt (D17): Tillverkningsorder 

Värdeobjekt ut (V30): Vet vilka verktyg som krävs  

Metodobjekt (M31): Kollar på Kundunderlag/modellfil, erfarenhet 

Resursobjekt (R31): Produktionstekniker, Leverantörskataloger 

 

Aktivitet (32): Att skapa verktyg och lägga in i Monitor 

Drivobjekt (D18): Nytt verktyg krävs 

Värdeobjekt ut (V31): Verktyg tillgängliga i monitor för inköp 

Metodobjekt (M32): Instruktion Autofas + instruktion i Edgecam 

Resursobjekt (R32): Produktionstekniker, monitor, Leverantörskataloger 

 

Aktivitet (33): Att köpa in verktyg 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V32): IO till leverantör och rätt verktyg finns sedan för tillverkning 

av artikel 

Metodobjekt (M33): MI 

Resursobjekt (R32): Produktionstekniker, Leverantörskataloger 

 

Aktivitet (34): Att göra program till fräsmaskin 

Drivobjekt (D19): TO, Muntlig överenskommelse, erfarenhet 

Värdeobjekt ut (V33): ISO-kod (maskinprogram) 

Metodobjekt (M34): Erfarenhet 

Resursobjekt (R34): Produktionstekniker, SolidWorks, Creo, EdgeCam, 

Kundunderlag 

 

Aktivitet (35): Att skapa och skriva ut ställblad 

Drivobjekt (D20): Standardrigg, Erfarenhet 

Värdeobjekt ut (V34): Ställblad (Teknisk produktionsinformation till operatör) 

Metodobjekt (M35): MI, Ställbladsmall 

Resursobjekt (R35): Produktionstekniker, Excel, Edgecam, SolidWorks,  
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Aktivitet (36): Att uppdatera beredning för Tillverkningsordern vid ändringar från MT 

eller PT 

Drivobjekt (D21): Produktionskritik från teknikavdelning och mätavdelning 

Värdeobjekt ut (V35): Uppdaterad beredning på TO 

Metodobjekt (M36): Interna/externa förändringar i produktionsunderlag, MI 

Resursobjekt (R36): Teknisk säljare, Monitor, Kundunderlag 

 

Svarv: 

Aktivitet (37): Att skriva ut TO + ritning 

Drivobjekt (D14): Körplan 

Värdeobjekt ut (V36): Vet vad du ska börja programmera/producera 

Metodobjekt (M37): MI 

Resursobjekt (R37): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, Monitor 

 

Aktivitet (38): Att hitta vilka verktyg som krävs 

Drivobjekt ():  

Värdeobjekt ut (V37): Vet om alla verktyg till produktion finns 

Metodobjekt (M38): MI 

Resursobjekt (R38): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, TO, 

Ritning  

 

Aktivitet (39): Produktionstekniker till fräsmaskin skapar verktyg och lägger in i 

Monitor 

Drivobjekt (D22): Om verktyg behöver köpas in 

Värdeobjekt ut (V38): Verktyg kan köpas in  

Metodobjekt (M39): MI 

Resursobjekt (R39): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, 

Produktionstekniker till fräsen, Monitor   

 

Aktivitet (40): Produktionstekniker till fräsmaskin köper in Verktyg  

Drivobjekt (): 

Värdeobjekt ut (V39): Alla verktyg på plats vid produktion 

Metodobjekt (M40): MI 

Resursobjekt (R40): Produktionstekniker till fräsen, Monitor   

 

Aktivitet (41): Att plocka ihop verktyg och rigga fixtur 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V40): Verktyg och fixtur klar för produktion 

Metodobjekt (M41): MI 

Resursobjekt (R41): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven 

 

Aktivitet (42): Att tillverka fixtur 

Drivobjekt (D23): Om fixtur behövs 

Värdeobjekt ut (V41): Fixtur till produktion klar. Maskin klar att börja programmera 

Metodobjekt (M42): MI, Ritning 

Resursobjekt (R42): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, Monitor 
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Aktivitet (43): Produktionstekniker till fräsmaskin hjälper till. T.ex. mått på ritningen 

Drivobjekt (D24): När operatören från svarv inte kan programmera. T.ex. saknas mått 

på ritningen 

Värdeobjekt ut (V42): Svarvmaskinen redo att programmera/programmerad 

Metodobjekt (M43): MI 

Resursobjekt (R43): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, 

Produktionstekniker till fräsen, Monitor, Ritning 

 

Aktivitet (44): Programmera svarvmaskin genom att köra fram en ställbit 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V42): Svarvmaskinen redo att programmera/programmerad 

Metodobjekt (M44): MI 

Resursobjekt (R44): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, 

Svarvmaskin, Ritning 

 

Aktivitet (45): Skapa och spara ställblad 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V43): Ställblad till hur maskinen ska ställas in till denna produkt 

Metodobjekt (M45): MI 

Resursobjekt (R45): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, 

Ställbladsmall 

 

Inköpsprocessen 

Aktivitet (46): Att kolla inköpsbehov 1/dag 

Drivobjekt (D25): Varje ny dag 

Värdeobjekt ut (V44): Får översikt över inköpsbehoven 

Metodobjekt (M46): MI 

Resursobjekt (R46): Inköpare, Monitor 

 

Aktivitet (47): Att skapa inköpsorder och skicka till leverantör 

Drivobjekt (D26): Inköpsbehoven i Monitor 

Värdeobjekt ut (V45): Inköpsorder till kund 

Metodobjekt (M47): MI 

Resursobjekt (R47): Inköpare, Monitor  

 

Aktivitet (48): Bevaka inköpsorder 

Drivobjekt (D27):Erfarenhet/muntlig instruktion 

Värdeobjekt ut (V46): Mer information om Inköpsordern och dess leveransdatum  

Metodobjekt (M48): MI 

Resursobjekt (R48): Inköpare, Monitor   

 

Aktivitet (49): Jämföra ordererkännande med inköpsorder  

Drivobjekt (D28):Ordererkännande 

Värdeobjekt ut (V47): Mer info om när leverans av inköpsorder (leveranstid, pris, 

antal) 

Metodobjekt (M49): MI 

Resursobjekt (R49): Inköpare  
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Aktivitet (50): Meddela förseningar 

Drivobjekt (D29): Om ordererkännande inte stämmer överens med inköpsorder 

Värdeobjekt ut (V47): Information om försening till rätt personer (Teknisk säljare) 

Metodobjekt (M50): MI 

Resursobjekt (R50): Inköpare, Outlook 

 

Aktivitet (51): Att ta emot/registrera gods  

Drivobjekt (D30): Ankommet gods 

Värdeobjekt ut (V48): Gods mottaget och inlagt i Monitor 

Metodobjekt (M51):   

Resursobjekt (R51): Logistikpersonal, Monitor 

 

Aktivitet (52): Mottagningskontroll 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V49): gods ok och dokument sparade. Spårbarhet 

Metodobjekt (M52): MI 

Resursobjekt (R52): Logistikpersonal, Mättekniker 

 

Aktivitet (53): Att inleverera gods till lagerplats 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V50): Gods tillgängligt för operatörer 

Metodobjekt (M53): MI 

Resursobjekt (R53): Logistikpersonal, truck 

 

Produktionsprocessen 

Fräsmaskin: 

Aktivitet (54): Att skriva ut/hämta TO-mappen 

Drivobjekt (D31): Körplan från planeringsmöte,  

Värdeobjekt ut (V51): Instruktioner till tillverkning 

Metodobjekt (M54): MI 

Resursobjekt (R54): Produktionsoperatör 

 

Aktivitet (55): Att tillverka fixtur till NC  

Drivobjekt (D32): Om Fixtur inte finns 

Värdeobjekt ut (V52): Fixtur 

Metodobjekt (M55): Ställblad/Ritning 

Resursobjekt (R55): Produktionsoperatör 

 

Aktivitet (56): Plocka ihop verktyg/rigga fixtur 

Drivobjekt (D33): TO + Ställblad 

Värdeobjekt ut (V53): Produktionsklar maskin 

Metodobjekt (M56): Ställblad 

Resursobjekt (R56): Produktionsoperatör, handverktyg, verktygshållare, 

skruvstycken, mätverktyg 

 

Aktivitet (57): Att tillverka fixtur till CMM (om det inte finns) 

Drivobjekt (D32): Utskrivna TO, Ritning, mätblankett 

Värdeobjekt ut (V54): Fixtur 

Metodobjekt (M57): Ställblad/Ritning 

Resursobjekt (R57): Produktionsoperatör, Fräs-/Svarvmaskin, mätverktyg 
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Aktivitet (58): Att hämta in program till maskinen 

Drivobjekt (D34): TO + Ställblad 

Värdeobjekt ut (V55): Produktionsklar maskin 

Metodobjekt (M58): Ställblad 

Resursobjekt (R58): Produktionsoperatör, handverktyg, verktygshållare, 

skruvstycken, mätverktyg 

  

Aktivitet (59): Att köra fram första bit  

Drivobjekt (D35): produktionsklar maskin 

Värdeobjekt ut (V56): En första detalj 

Metodobjekt (M59): Ställblad 

Resursobjekt (R59): Produktionsoperatör, Fräs/svarv, Mätverktyg 

 

Aktivitet (60): Att mäta första bit manuellt eller i CMM 

Drivobjekt (D36): TO, Rutin 

Värdeobjekt ut (V57): En verifierad detalj 

Metodobjekt (M60): Mätblankett/Mätprogram 

Resursobjekt (R60): Produktionsoperatör, ev. Mättekniker, Mätverktyg/Mätmaskin, 

PCdmis 

 

Aktivitet (61): Undersök/rätta till fel 

Drivobjekt (D37): Fel på första biten 

Värdeobjekt ut (V57): En verifierad detalj 

Metodobjekt (M61):  

Resursobjekt (R61): Produktionsoperatör 

 

Aktivitet (62): Tillverkning av batch 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V58): Detaljer färdiga som halvfabrikat 

Metodobjekt (M62): Ställblad, Ritning 

Resursobjekt (R62): Produktionsoperatör, fräs-/svarvmaskin, Mätverktyg, 

Gradverktyg  

 

Aktivitet (63): Att mäta sista bit manuellt eller i CMM 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V59): En verifierad och godkänd batch 

Metodobjekt (M63): Mätblankett, Mätprogram 

Resursobjekt (R63): Produktionsoperatör, ev. Mättekniker, mätverktyg/mätmaskin, 

PCdmis  

 

Aktivitet (64): Undersök/rätta till fel 

Drivobjekt (D38): Fel på sista biten 

Värdeobjekt ut (V59): En verifierad och godkänd batch 

Metodobjekt (M64): MI 

Resursobjekt (R64): Produktionsoperatör 
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Aktivitet (65): Leverera batch till Logistik 

Drivobjekt (D39): Färdig batch på transportruta 

Värdeobjekt ut (V60): Batch tillgänglig för transport till OP-lev 

Metodobjekt (M65): Mjölkrunda 

Resursobjekt (R65): Logistikpersonal 

 

Aktivitet (66): Att registrera/köpa in OP-lego till detaljer 

Drivobjekt (D40): TO 

Värdeobjekt ut (V61): Inköpsorder av OP-lego 

Metodobjekt (M66): Handboksinstruktion 

Resursobjekt (R66): Logistikpersonal 

 

Aktivitet (67): Att packa/boka transport/leverera detaljer och ritning till OP-

legoleverantör 

Drivobjekt ():   
Värdeobjekt ut (V62): Detalj + Dokument tillgänglig för OP-legoleverantör 

Metodobjekt (M67): Handboksinstruktion 

Resursobjekt (R67): Logistikpersonal 

 

Aktivitet (68): Bevaka inköpsorder 

Drivobjekt ():Erfarenhet/muntlig instruktion? 

Värdeobjekt ut (V63): Korrekt information om Inköpsorder (pris, leveransdag, etc.) 

Metodobjekt (M68): MI 

Resursobjekt (R68): Inköpare 

 

Aktivitet (69): Meddela förseningar till berörda medarbetare 

Drivobjekt (D41): Senare leveransdatum från OP-legoleverantör än utsatt datum på 

Inköpsorder 

Värdeobjekt ut (V54): Korrekt information om Inköpsorder (pris, leveransdag, etc.) 

Metodobjekt (M69): MI 

Resursobjekt (R69): Inköpare 

 

Aktivitet (70): Att inleverera gods. Kör vidare gods till nästa operation: Kontroll, 

Montering, Bearbetning, Utleverans 

Drivobjekt (D42): Ankommet gods 

Värdeobjekt ut (V64): Detaljer med OP-lego är klara och finns i fabriken. Även 

tillhörande dokumentation 

Metodobjekt (M70): Instruktioner vad som ska kontrolleras på TO 

Resursobjekt (R70): Logistikpersonal, Mättekniker Monitor, Outlook, Truck 

 

Svarvmaskin: 

Aktivitet (71): Kör fram bitar i första tempot 

Drivobjekt (D31):Körplan från planeringsmöte 

Värdeobjekt ut (V65): Första tempot på artiklarna körda i maskin 

Metodobjekt (M71): TO, ställblad 

Resursobjekt (R71): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven 
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Aktivitet (72): Mät bit efter mätinstruktioner på TO 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V66): Ok bitar efter första tempot 

Metodobjekt (M72): MI, TO 

Resursobjekt (R72): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, ev. 

Mättekniker, Mätverktyg 

 

Aktivitet (73): Undersök/rätta till ev. fel 

Drivobjekt (D43): Fel mått någonstans på bit 

Värdeobjekt ut (V66): Ok bitar efter första tempo 

Metodobjekt (M73): MI 

Resursobjekt (R73): Medarbetare, Fräs-/Svarvmaskin, ev. Mättekniker 

Mätverktyg 

 

Aktivitet (74): Tillverka resterande tempon på bitarna 

Drivobjekt (D32):  
Värdeobjekt ut (V67): Alla bitar körda med alla tempon 

Metodobjekt (M74): Ställblad, TO 

Resursobjekt (R74): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, 

Svarvmaskin 

 

Aktivitet (75): Mät bit efter mätinstruktioner på TO 

Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V68): Ok bitar efter första tempot 

Metodobjekt (M75): MI, TO 

Resursobjekt (R75): Produktionstekniker/Produktionsoperatör till Svarven, ev. 

Mättekniker, Mätverktyg 

 

Aktivitet (76): Undersök/rätta till ev. fel 

Drivobjekt (D44): produktionsklar maskin 

Värdeobjekt ut (V68): Ok bitar efter första tempot 

Metodobjekt (M76): Ställblad 

Resursobjekt (R76): MA, Fräs/svarv, Mätverktyg 

 

Aktivitet (77): Leverera batch till Logistik 

Drivobjekt (D45): Färdig batch på transportruta 

Värdeobjekt ut (V69): Batch tillgänglig för transport till OP-lev 

Metodobjekt (M77): Mjölkrunda 

Resursobjekt (R77): Logistikpersonal 

 

Leveransprocessen 

Aktivitet (78): Att mäta utfallsprov/skapa FAI-dokument/skapa COC-dokument 

Drivobjekt (D46): Tillverkningsorder 

Värdeobjekt ut (V70): 100 % godkända artiklar med tillhörande dokument (FAI,COC) 

Metodobjekt (M78): Kundinstruktioner om vad de vill ha för utfallsprov/dokument. 

Finns en FAI-mall 

Resursobjekt (R78): Mättekniker, Handverktyg, Mätverktyg/Mätmaskin, SolidWorks 

Inspection 

 

Aktivitet (79): Att leverera utfallsprov och FAI/COC-dokument till logistik 
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Drivobjekt ():  
Värdeobjekt ut (V71): Färdiga artiklar på godsavdelning 

Metodobjekt (M79): MI 

Resursobjekt (R79): Mättekniker 

 

Aktivitet (80): Att granska dokumentation 

Drivobjekt (D47): När utleverans ska ske 

Värdeobjekt ut (V72): Granskad och godkänd dokumentation 

Metodobjekt (M80): Tillverkningsorder och Kundorder berättar vad för 

dokumentation som ska med 

Resursobjekt (R80): Logistikpersonal, Kvalitetspersonal, Kundunderlag, Creo, 

Standarddokument, Monitor  

 

Aktivitet (81): Att skapa/rätta till missade dokument (COC missas ofta) 

Drivobjekt (D48): Granskare upptäcker att något dokument missas eller behöver rättas 

till 

Värdeobjekt ut (V72): Granskad och godkänd dokumentation 

Metodobjekt (M81): MI, Kundinstruktioner, Tillverkningsorder 

Resursobjekt (R81): Kvalitetspersonal 

 

Aktivitet (82): Bifoga dokument till kund (ofta tillsammans med artiklarna) 

Drivobjekt (): Granskad och godkänd dokumentation? 

Värdeobjekt ut (V73): Godkänd artikel och dokumentation redo för leverans 

Metodobjekt (M82): Kundkrav på vad som ska med 

Resursobjekt (R82): Logistikpersonalm, MA, Outlook  

 

Aktivitet (83): Att boka transport och leverera artikel (lastning av lastbil)  

Drivobjekt (D49): Utleveranslista 

Värdeobjekt ut (V60): Levererade artiklar och dokumentation till kund SLUT 

Metodobjekt (M83): Kundorder berättar vilket transportbolag som ska användas 

Resursobjekt (R83): Logistikpersonal, Monitor, Emballage, Våg, Truck, 

leverantörens bokningsprogram 
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Bilaga 3 

 Start/slut på 
process eller
Extern part

Någon form av 
tangentbord

Manuell aktivitet

 Aktivitet utförd i 
en dator

Någon form av 
skärm

Dokument

Databas/-system

Material/Produkt

Beslut/olika vägar

Parar ihop 
aktiviteter på 

olika sidor

Parar ihop 
aktiviteter på 
samma sida

Fysiskt lager/arkiv

Flödets riktning

 Dator. Både 
tangentbord och 

skärm
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Offertprocessen

Tekniska säljare
Fa

s

Kund

Mottaga förfrågan/
kundunderlag

Registrera 
förfrågan/skapa 

projekt

Skriv in info 

Projekt i Lime

Lime

Skapa projekt/
offertmapp och 

Spara  ner 
kundunderlag

Offert med 
underlag

K:Projects 
Customer/ULR/

ULR-kod

Skapa checklista
Hämta checklistan

Skapad 
checklista

Checklistmall:
K:Projects 
Customer/

Mappstruktur 
project COM

Via mail

Förfrågan

Kundunderlag:
 Ritning
 Modellfil
 Standard

Förfrågan

Lime

Kundunderlag:
 Ritning
 Modellfil
 Standard

K:Projects 
Customer/ULR/

ULR-kod

Checklista
(Elektronisk) 

1

A
P.1
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Forts. Offertprocessen

Tekniska säljare
Fa

s

Göra 
punkter 

på 
checklista

Kontroll 
att 

checklista 
är klar/
spara

Kalkylera ny artikel

Sätt in rätt siffror

Kalkylerad artikel

 Kalkylmall:
K:Projects 
Customer/
Kalkylmall 

Mastec ULR 
Ver.1.0

Skicka/ gå 
igenom 

checklista 
med 

berörda
Mätteknik

Produktionsteknik

Kvalité

Lime

K:Projects 
Customer/ULR/

ULR-kod

Montering/Inköp
(sker sällan) Olika arbetssätt

Skriva ner 
info/typ 

egen 
mapp 

Eget arkiv/
skrivbord

Checklista
(Elektronisk) 

Checklista
(Elektronisk) 

K:Projects 
Customer/ULR/

ULR-kodChecklista
(Elektronisk) 

2

A
P.1

A
P.3
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Forts. Offertprocessen

Tekniska säljare
Fa

s

Ändra status till 
Quatation

Följ upp 
Offert

(Normalt 
inom 1 
mån) 

Ändra

Status  
Quatation

Lime

Slut

Skapa offert

Pris, etc

offert

Offert (Elektronisk) 

Kund

Via Monitor/
mail

Monitor

Kund har egen 
offertmall 

(Sällan) 

K:Projects 
Customer/ULR/

ULR-kod

3

A
P.2
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Kundorderprocessen

Teknisk säljare

Fa
s

Kund
Mottaga 

Kundorder
Via mail/fax

Jämför 
KO och 
Offert

KO ok?

Kontakta 
kund

Nej

Gå 
igenom 

checklista

Samsyn?Ingen affär Nej

Ja

Ja

Åtgärder enligt 
checklista

Skapa IO för verktyg

Inköpsorder

Tryck in data

Monitor

Ja

Nej

Monitor

Offert (Elektronisk)

Kundorder
(Elektronisk)

4

A
P.5
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Forts. Kundorderprocessen

Teknisk säljare

Fa
s

Inköpsorder 
(Elektronisk)Leverantör

Via 
monitor

Färdigställ 
beredning/ändra 

status till ny artikel

Tryck in data

Färdig beredning

Monitor

Kör 
leveranstidskontroll

Tryck in data

Möjlig 
leveranstid

Monitor

Registrera ny 
Kundorder

Tryck in data

Kundoorder

Monitor

Allt kring KO ok?

Träffa 
kund

Nej

Skicka 
orderkännande

(Skapas automatiskt 
vid registrering) 

Ja

Tryck in data

Ordererkännand
e

Monitor

Ordererkännande 
(Elektronisk)

Nej

Ja

Kund

Via 
Monitor/

mail

5

A
P.4
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Beredningsprocessen för fräsmaskin

Produktionstekniker Mättekniker
Fa

s

Nettobehovsskörning i 
Monitor

Tillverkningsorderm
med kopplade 

dokument

Sker
Automatiskt 1 

gång/dag

Rita om modellfil till 
rätt tolerans

Rita

Modellfil med 
rätt tolerans

Parallellt

G: MPRSRV02/
gemensam/

Remako/
produktion/
kund/artikel

Skapa mätprogram PCdmis

Tryck in data

Mätprogram

Leta

 Leta efter underlag

Underlag

Ritning:
Monitor

Ritning, STP-fil, 
Creo:

K: Projects 
Customer/ULR/

ULR-kod

Ritning, STP-fil, 
Creo: M:AO-

COM/Marknad 
o fsg/

Drawings/
Original 
datasets

Leta

 Leta efter underlag

Underlag

Ritning:
Monitor

Ritning, STP-fil, 
Creo:

K: Projects 
Customer/ULR/

ULR-kod

Ritning, STP-fil, 
Creo: M:AO-

COM/Marknad 
o fsg/

Drawings/
Original 
datasets

När någon stämplar en artikel 
skrivs TO ut aotomatiskt . Görs 

efter körplan

Rita själv: 
G:Remako/
Produktion/

Ritningar/Kund/
artikel

Kundunderlag:
 Ritning
 Modellfil
 Standard

Kundunderlag:
 Ritning
 Modellfil
 Standard

6

A
P.7

B
P.7
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Forts. Beredningsprocessen för fräsmaskin

Produktionstekniker Mättekniker
Fa

s

Skapa ritning på 
fixtur

Klar ritning

Rita

G: MPRSRV02/
gemensam/

Remako/
produktion/
kund/artikel

Ska mätverktyg 
köpas?

Skapa IO för verktyg

Inköpsorder

Tryck in data

Inköpsorder 
(Elektronisk)Leverantör

Via monitor/
mail

Ja

Monitor

Nej

Konstruera/rita 
fixtur

Rita

Kostruerad/ritad 
fixtur

G: MPRSRV02/
gemensam/

Remako/
produktion/
kund/artikel

Kontrollera att 
mätverktyg finns

Tryck in data

Mätverktyg

Monitor

Jämför 
ritnings 
verktyg 

med 
befintliga

Behövs nytt 
verktyg

JaNej

7

A
P.6

B
P.6

A
P.9

A
P.8

B
P.8

Monitor
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Forts. Beredningsprocessen för fräsmaskin

Produktionstekniker Mättekniker
Fa

s

Behöver 
produktionsberedning 

ändras?

Kontakta 
teknisk 
säljare

JaNej

Skapa IO för verktyg

Inköpsorder

Tryck in data

Inköpsorder 
(Elektronisk)

Leverantör

Via 
monitor

Monitor

Skapa/skriv ut 
mätblankett

Tryck in data

Mätblankett

Mätblankett

Mätblankettmall:
Verksmahets-

handboken

K:COMMON/
COM/

Monitor/
Instruktion/
Mätblankett 

ULR
Är kopplat till 

Monitor

Lägg in verktyg

För in data

Verktyg inlagt

Monitor

Ändra själv ? Nej

Ändra beredning

Monitor

Tryck in data

Beredning

Ja

Skapa verktyg 
utefter ritning

Skapa

Skapat verktyg

Edgecam

G: MPRSRV02/
gemensam/

Remako/
produktion/
kund/artikel

8

A
P.7

B
P.7

A
P.9

A
P.10

TO-
ordermapp

en

B
P.9
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Forts. Beredningsprocessen för fräsmaskin

Produktionstekniker Mättekniker

Fa
s

Gör program till 
fräsmaskin G: MPRSRV02/

gemensam/
Remako/

produktion/
kund/artikel

Program till 
fräsmaskin

För in data

Skapa/skriv ut 
ställblad

För in data

Ställblad

Ställbladsmall:
R:MPRSRV02/
Produktion/
Bearbetning/

Ställblad

Ställblad

Edgecam pro

Fräsprogram
(textfil-elektronisk) 

Compc202/
Machine Prog/

maskin

R:Produktion/
Bearbetning/

ställblad

9

A
P.7

A
P.8

B
P.10

TO-
ordermapp

en

B
P.8

Beredning slut för 
mät.tekniker

Är pr.tekniker 
färdig med sin 

beredning?

Lämna 
TO-mapp 

till 
Pr.teknik

er

Lämna TO-
mapp till 

produktion-
ställ

JaNej

Har du TO-
mappen? Ja

Nej
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Forts. Beredningsprocessen för fräsmaskin

Produktionstekniker Teknisk Säljare

Fa
s

Behöver 
produktionsberedning 

ändras?

Kontakta 
teknisk 
säljare

JaNej

A

Beredning slut för 
pr.tekniker

A

Uppdatera 
beredning och TO

Monitor

För in data

Uppdaterad 
beredning

Beredning slut

Uppdaterad 
Tillverkningsorder

10

A
P.8

B
P.9

Lämna 
TO-

mappen i 
prod.ställ

TO-
ordermapp

en

Är mättekniker 
färdig med sin 

beredning

Lämna 
TO-mapp 

till 
Pr.teknik

er

Lämna TO-
mapp till 

produktion-
ställ

JaNej

Har du TO-
mappen? Ja

Nej
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Beredningsåprocessen för svarvmaskin

Produktionstekniker/operatör för svarvmaskin
Fa

s

Monitor

Skriv ut

dokument

Skriv ut TO- och 
ritning

Tillverkningsorder

Ritning

Nettobehovsskörning i 
Monitor

Sker
Automatiskt 1 

gång/dag

När någon stämplar en artikel 
skrivs TO ut aotomatiskt . Görs 

efter körplan

Behövs verktyg 
köpas in?

Ja

Tillverka 
fixtur till 

svarv

Plocka 
ihop 

verktyg/
Rigga 
fixtur 

Finns fixtur?Nej

Kontakta 
pr.tekniker

11

B
P.12

A
P.12

Nej

Ja
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Forts. Beredningsprocessen  för svarvmaskin

Produktionstekniker/operatör för svarvmaskin Produktionstekniker för fräsmaskin
Fa

s

B

Hjälp PT/PO från 
svarv med. T.ex sätt 

ut mått på ritning

Tryck in data

T.ex uppdaterad 
ritning

Y: MPRSRV02/
gemensam/

Remako/
produktion/
kund/artikel

T.ex uppdaterad 
ritning

Programmera 
maskin/producera 

ställbit

C

C

Progr

Tryck in data

Ställbit

Beredning  slut

T.ex uppdaterad 
ritning

Programmering:
Färsmaskin

Behövs hjälp med 
programmering?

Kontakta 
PT för 
fräs

ja

B

Skapa IO för verktyg

Inköpsorder

Tryck in data

Inköpsorder 
(Elektronisk)

Via monitor/
mail

Monitor

Leverantör

Nej

12

B
P.11

A
P.11

Skapa ställblad

Ställblad

Tryck in data

M: AO COM/
Site-ULR-

Produktion/
Produktionstek

nik/Svarv/
Ställblad

Ställbladsmall:
R:MPRSRV02/
Produktion/
Bearbetning/

Ställblad
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Inköpsprocessen (Material/färdiga artiklar) 

Inköp 
Fa

s

Nettobehovsskörning i 
Monitor, skapar 

inköpsbehov

Kolla inköpsbehov 
(1 gång/dag)  

Sök

Inköpsbehov

Monitor

Sker
Automatiskt 1 gång/

dygn

Skapa inköpsorder 
och skicka till 

leverantör
Monitor

Tryck in data

Skickade 
inköpsorder

Bevaka 
inköpsorder

Mottaga 
ordererkänn-

ande

Jämför 
OE med 

IO

Inköpsorder
(Elektronisk) Leverantör

Via 
Monitor/

mail

Leverantör

Ordererkännande
(Elektronisk) 

13

A
P.14
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Forts. Inköpsprocessen (Material/färdiga artiklar) 

Inköp
Fa

s

OE Ok
?

Undersöker 
möjligheten 

att få OE som 
IO med 

leverantör

Nej

Ja

Jämför 
OE med 

IO

OE som IO ?

Meddela 
försening 
etc till TS

Nej

Ja

Skriv ut OE
Skriv ut

Mail

Ordererkännande
OE-pärm

14

A
P.13

A
P.15
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Forts. Inköpsprocessen (Material/färdiga artiklar) 

Logistik
Fa

s

Mottag 
gods 

Registrera/gör 
inleverans av 

mottaget gods
Monitor

Tryck in data

Mottaget gods

Utför 
mottagnings-

kontroll

Slut

15

A
P.14

Placera 
gods på 

rätt lager 
plats

Mottagnings-
kontroll?

Ja

Nej

Materialcert:
 Johan Claesson

Johan Öberg
Mätning:

 Johan Lööv
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Produktionsprocessen Fräsmaskin

Produktionspersonal 

Fa
s

Tillverka 
fixtur till 

NC

Maskin

Plocka 
ihop 

verktyg/
Rigga 
fixtur 

Tillverka 
fixtur till 

CMM

Hämta 
program 

till 
maskinen 
via xnet

Köra fram 
första bit

Mät 
första bit

Första bit ok?

Åtgärda 
fel

Köra fram 
första bit

Nej

Tillverka 
batch

Ja

Första bit

Färdig 
batch

D

D

16
A

P.17

TO:
Monitor

Skriv ut

Start

dokument

Skriv ut/hämta TO-
mapp från TO-ställ

Mätblankett, 
ställblad och 

Ritning:
Axxos

Nej Finns fixtur? Finns fixtur?

CMMNC

Ja

Nej

Ja

TO skrivs ut 
utefter körlista

Tillverkningsorder

Mätblankett

Ritning

Ställblad
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Forts. Produktionsprocessen fräsmaskin

Produktionspersonal Logistik

Fa
s

Godkänd
batch

Registrera/köpa in 
OP-Lego

inköpsorder

Tryck in data

Monitor

Inköpsorder

OP-legoleverantör

Packa 
detaljer

Färdiga 
batch 

platsen

Packade 
detaljer

Färdig 
batch

Sista bit ok?

Åtgärda 
fel

Nej

Ja

Godkänd 
batch

Mät sista 
bit

E

E

17

Färdiga 
batch 

platsen

Via mjölkrunda, 
som funkar sådär

A
P.16

B
P.18

A
P.18

Sätt på pallflagg 
på pallen
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Forts. produktionsprocessen fräsmaskin

Logistik Inköp

Fa
s

Bevaka 
Inköps-
order

Mottaga 
ordererkänn-

ande

Jämför 
OE med 

IO

Ritning

Leverera 
ritning 

och 
detaljer 
till OP-

legolever
antör

Packade 
detaljer

Ritning

OP-legoleverantör

18

B
P.17

A
P.17

A
P.19

Bifoga/skriv ut 
ritning till packade 

detaljer
Monitor

Skriv ut

Boka

Bokad frakt

Monitor

Boka 
transport
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Forts. produktionsprocessen fräsmaskin

Logistik Inköp

Fa
s

Mottag 
gods 

Registrera/gör 
inleverans av 

mottaget gods
Monitor

Tryck in data

Mottaget gods

Redo för leverans

OE Ok
?

Undersöker 
möjligheten 

att få OE som 
IO med 

leverantör

Nej

Ja
OE som IO ?

Meddela 
försening 
etc till TS

Nej

Ja

Skriv ut OE
Skriv ut

Mail

Ordererkännande OE-pärm

F

F

19

A
P.18

Utför 
kontroll

Leverera 
gods till 

nästa 
Operatio

n

Detaljer 
med OP-

lego

Montering

Bearbetning

Ja
Kontroll av 

gods?

Nej

Mätning:
 Johan Lööv

Annat:
 Johan Claesson
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Produktionsprocessen svarvmaskin

Produktionstekniker/operatör för svarvmaskin
Fa

s

Starta produktion av 
hel batch

Köra fram 
alla bitar i 

första 
tempot

Mät en 
bit

bit ok?

Åtgärda 
fel

Nej

Tillverka 
resterande 

tempon

Ja

Bitar med 
första 

tempot

Färdig 
batch

20

A
P.21
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Forts. Produktionsprocessen svarvmaskin

Produktionstekniker/operatör för svarvmaskin
Fa

s

Färdiga 
batch 

platsen

bit ok?

Åtgärda 
fel

Nej

Ja

Godkänd 
batch

Mät en 
bit

Sätt på pallflagg 
på pallen

Slut 
produktionsprocess 

för svarv

21

A
P.20
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Leveransprocessen

Mättekniker Logistik Kvalité

Fa
s

Mät 
utfalls-

prov

Skapa/Skriv ut FAI-, 
Pos.ritning och COC-

dokument

Pos.ritning, 
COC, FAI:

M: AO COM/
Site-ULR/
3.Logistik/

utleveransdok
ument/TO

Tryck in data

FAI och COC-
dokument

Leverera 
utfalls-
prov + 
doku-

ment till 
logistik

G

G H

Granska 
doku-
ment

Dokument ok ?

Ändra/skapa 
dokument

Ändra/skapa

Ok 
dokument

Vart?

Nej

I

I

Utfalls-
prov

Utfalls-
prov

Utfalls-
prov

Ja

FVL

FAI-mall:
Verksamhets-

handboken

Pos.ritning, FAI:
K: Common/

COM/Monitor/
Mätjornaler

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

22

H

A
P.23

Skriv ut saknade 
COC-dokument och 
leverera till Kvalite

Skriv ut

FAI-dokument

Positionerad ritning

COC-dokument, som: 
 Materialcert.
 Ytbehandlings-

intyg

COC 

Vart?

Skriv på 
COC och 
leverera 
dok. Till 
logistik

Start
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Forts. Leveransprocessen

Logistik
Fa

s

Bifoga 
doku-

ment till 
kund

Hur?

Kund

Med gods

FVL

Via mail

23

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

A
P.22

A
P.24
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Forts. Leveransprocessen

Logistik
Fa

s

Boka Frakt

Tryck in data

Bokad transport

Monitor

Transport-
bolagets 

boknings-
program

Leverera 
doku-
ment, 
utfalls-

prov och 
färdiga 
artiklar

FVL
Gods 

med OP-
lego

Slutkund

Utfalls-
prov

24

COC-dokument

FAI-dokument

Positionerad ritning

A
P.23

 


