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Förord 

Detta examensarbete är en avslutning på vår utbildning på magisternivå inom logistik och 
innovation vid Högskolan i Gävle. Vi utförde arbetet på Sandvik Wire under våren 2011. Det 
har varit inspirerande och lärorikt eftersom vi har kunnat fördjupa våra kunskaper. 

Vi vill tacka Jan Davik som har varit vår handledare på företaget. Han har hjälpt oss när vi 
behövt vägledning trots att det har varigt stressigt på grund av branden som inträffade under 
vårt examensarbete. Vi vill även tacka all personal som har varit hjälpsamma och svarat på 
våra frågor. Slutligen vill vi även tacka Roland Hellberg som har varit vår handledare på 
Högskolan i Gävle och som genom synpunkter på arbetet har bidragit till att förbättra denna 
rapport.



Abstract 

Sandvik Wire needed a review of the administrative part of the order fulfillment process and 
especially the work around packing and the inventory of finished goods. Therefore we 
acquired the assignment to investigate the administrative part of the order fulfillment process 
in the company with the purpose to identify potential for improvement. This investigation was 
performed with focus on the terminal and packing functions. The purpose with the 
investigation was also to identify critical factors for an efficient order fulfillment process and 
investigate if information quality is such a factor. 

Data was collected through interviews and observations on Sandvik Wire. With the help of 
this data the information and material flows was mapped, the work within terminal and 
packing, and adjacent functions was investigated. Through analysis where the collected data 
was compared with information from literature studies the information quality within the 
company was investigated and critical factors for an efficient order fulfillment process could 
be identified. 

There are several dimensions of information quality and within Sandvik Wire deficits in three 
dimensions was identified. These are timeliness, accessibility and completeness. The causes 
for these deficits are inefficient information systems and manual handling of information. In 
this report we present suggestions for how these deficits can be corrected. 

We have also investigated the cooperation and communication within the company. A 
conclusion is that the information quality, communication and cooperation are interdependent. 
These factors also have a significant impact on the efficiency in the order fulfillment process 
and can therefore be seen as critical factors for its efficiency. 



Sammanfattning 

Sandvik Wire hade behov av att se över den administrativa delen av orderprocessen och 
särskilt arbetet kring packning och färdigvarulager. Därför fick vi i uppdrag att undersöka den 
administrativa delen av orderprocessen i företaget med syftet att identifiera 
förbättringspotential. Denna undersökning utfördes med fokus på terminal- och 
packningsavdelningen. Syftet med arbetet var även att identifiera kritiska faktorer för en 
effektiv orderprocess på företaget och undersöka om informationskvalitet är en sådan faktor.  

Genom intervjuer och observationer inhämtades information på Sandvik Wire.  Med hjälp av 
denna information kartlades informations- och materialflöden, arbetet inom terminal och 
packning samt närliggande funktioner. Genom att jämföra kartläggningen med 
litteraturstudierna kunde informationskvaliteten på företaget undersökas och kritiska faktorer 
för en effektiv orderprocess identifieras. 

Det finns flera olika dimensioner av informationskvalitet och på Sandvik Wire identifierades 
brister i tre av dimensionerna. Dessa är läglighet, tillgänglighet och fullständighet. Bristerna 
beror på ineffektiva informationssystem samt manuell hantering av information. Vi 
presenterar i detta arbete förslag på hur dessa brister kan åtgärdas. 

Vi har även undersökt samarbetet och kommunikationen inom företaget. En slutsats är att 
informationskvaliteten, kommunikationen och samarbetet inom orderprocessen är beroende 
av varandra. Dessa faktorer har även en betydande påverkan på effektiviteten inom 
orderprocessen och kan därmed ses som kritiska faktorer för dess effektivitet. 
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1 Bakgrund 

För att öka konkurrenskraften behöver företag kunna erbjuda ett värde för kunden som skiljer 
sig från konkurrenternas på ett sätt som kunden upplever som positivt. För att skapa detta 
värde är det av vikt att produkter, tjänster och erbjudanden är attraktiva för kunderna. Detta 
kan exempelvis uppnås genom att ett företag skapar produkter som har tekniska fördelar 
gentemot konkurrenternas eller att tjänster erbjuds till kunden i samband med produkten. 
Eftersom den tekniska utvecklingen är snabb är det mycket svårt att konkurrera endast med 
tekniska fördelar. Därför handlar det i grunden om att erbjuda sina kunder en högre nivå av 
service än konkurrenterna. För att uppnå detta är det mycket viktigt att kunderna upplever den 
logistiska prestandan som tillfredsställande. Att se logistiken från ett kundperspektiv är 
nödvändigt för att kunna säkerställa detta, eftersom det är kundernas uppfattning om 
logistiken som definierar dess kvalitet (Christopher 2005). 

Det är ytterst viktigt för företag att ha goda relationer med både kunder och leverantörer. 
Genom att köpare och leverantörer utvecklar positiva och långsiktiga relationer kan de 
tillsammans driva förbättringsarbete och utvecklas. På detta sätt kan företagen stärka sin 
konkurrenskraft (Mills et al. 2004). 

Orderprocessen har en central roll i att skapa goda relationer till kunder. Både kunden och 
leverantören har ett ansvar för att orderprocessen ska fungera väl. Leverantören ska på ett 
effektivt och snabbt sätt tillfredsställa kunderna, medan kunderna ska tillhandahålla den 
information som krävs för att leverantören ska kunna göra detta. Huvudmålet med 
orderprocessen är att uppfylla kundernas krav och önskemål (Corxton 2003). 

Sandvik Wire ingår i Sandvik Materials Technology. Globalt sett har företaget omkring 600 
anställda och är en av de ledande aktörerna. I Sandviken arbetar omkring 250 personer och 
verksamheten omfattar försäljning, tillverkning och utveckling av trådprodukter i rostfria och 
höglegerade material. Sandvik Wire levererar till kunder inom industrier som till exempel 
fordon, olja, medicin och elektronik (Nilsson 2010). 

Sandvik Wire hade behov av att se över den administrativa delen av orderprocessen. Särskilt 
terminaloperatörernas arbete behövde undersökas eftersom det saknades kunskap inom 
organisationen om exakt vad de gör och hur de utför sitt arbete. Alla order går igenom 
terminaloperatörerna som bland annat arbetar med lagerläggning och kontroll av orderflödet 
till packningen. Vi fick i uppdrag av Sandvik Wire att kartlägga terminaloperatörernas 
arbetsuppgifter och undersöka förbättringspotentialen.  

När vi skulle påbörja fallstudien uppstod det en brand på Sandvik Wire. I branden förstördes 
företagets betningsanläggning som är en viktig del av tillverkningen. Stora delar av de övriga 
lokalerna fick rökskador och därför tvingades företaget avbryta den ordinarie verksamheten 
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under ett par veckor. På grund av detta blev våra studier på företaget försenade och 
personalens arbete inom företaget har även påverkats. Det har varit synligt för oss genom att 
personalen har varit stressad och haft fler möten än normalt. En del av denna påverkan har 
varit tydlig och därför har vi tagit hänsyn till det i arbetet. Branden påverkade även 
personalens tid till att förklara och svara på frågor. 

När vi började med litteraturstudierna var det första intrycket att det fanns mycket litteratur 
som var relevant för detta arbete men vid närmare undersökningar visade det sig att antalet 
artiklar som i detalj beskriver orderprocessen är relativt begränsat. Samtidigt är 
orderprocessen mycket viktig för att kunna tillfredsställa kunderna på ett effektivt sätt. Därför 
är det viktigt med mer forskning inom detta område. 

Den vetenskapliga litteratur som vi läste behandlade orderprocessen på ett övergripande sätt. 
Litteraturen beskriver olika faktorer och processer som påverkar effektiviteten i 
orderprocessen inom tillverkande företag men inte i detalj hur effektiviteten påverkas. 
Informationskvalitet är en faktor som enligt Forslund (2007) och Gustavsson & Wänström 
(2009) påverkar effektiviteten i orderprocessen. Gustavsson & Wänström (2009) beskriver 
olika dimensioner av informationskvalitet och vilka brister i planering och 
produktionsstyrning som kan leda till försämrad informationskvalitet. Men det saknas studier 
som undersöker hur effektiviteten i orderprocessen påverkas av informationskvaliteten. Det 
saknas även arbeten som på ett systematiskt sätt beskriver kritiska faktorer för en effektiv 
orderprocess och förklarar hur dessa faktorer har en betydande påverkan på effektiviteten. 
Därigenom har vi identifierat behov av att beskriva i detalj hur orderprocessen fungerar inom 
ett tillverkande företag, vad som påverkar dess effektivitet och hur det påverkar effektiviteten. 

Enligt Näslund (2002) finns det behov av kvalitativ forskning inom logistik. Orderprocessen 
är avgörande för ett företags förmåga att tillverka och leverera rätt produkt till kunden vid rätt 
tid (Croxton 2003). Därför är orderprocessen relaterat till logistik och har en betydande 
påverkan på ett företags effektivitet. Forskning om orderprocessen är värdefullt för att det kan 
bidra till att förbättra kunskaperna om hur företag kan effektivisera sin verksamhet. Vi har 
därmed identifierat ett behov av kvalitativ forskning om kritiska faktorer för orderprocessens 
effektivitet. 

Genom en fallstudie av den administrativa delen av orderprocessen inom Sandvik Wire kunde 
vi undersöka faktorer som kan ses som kritiska för effektiviteten i den administrativa delen av 
orderprocessen. Vi behandlade även frågan om hur effektiviteten påverkas av 
informationskvaliteten. Detta arbete kan bidra till att förtydliga vilka faktorer som är kritiska 
för orderprocessens effektivitet och bidra till kunskaperna om hur informationskvaliteten 
påverkar effektiviteten i orderprocessen. Därför kan detta arbete bidra till att fylla gapet i 
forskningen. 
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1.1 Syfte 

Genom fallstudier på Sandvik Wire kan den administrativa delen av orderprocessen 
undersökas och förbättringspotential kan identifieras. Syftet med projektet är att identifiera 
kritiska faktorer för en effektiv orderprocess i ett verkstadsföretag som tillverkar mot lager 
och kundorder. Terminaloperatörernas arbete ska vara i fokus och vi vill även undersöka hur 
informationskvaliteten påverkar effektiviteten i orderprocessen. 

1.2 Disposition 

Vi har valt att strukturera uppsatsen enligt följande: 

1. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kort inledning med en presentation av företaget och uppsatsens 
syfte.  

2. Metod 

Detta avsnitt innehåller våra metodval och en beskrivning av hur vi gått till väga för att samla 
in information som uppsatsen bygger på och hur informationen har analyserats. Detta avsnitt 
innehåller även en kritisk granskning av de metoder som använts. 

3. Teoretisk referensram 

Här presenteras resultaten av våra litteraturstudier som berör orderprocessen. 

4. Kartläggning 

Här presenteras den information som vi har samlat in genom observationer och intervjuer på 
företaget. 

5. Analyserande diskussion 

I denna del analyseras informationen från resultatkapitlet och jämförs med den teori som vi 
har studerat, dessutom presenteras förbättringsförslag. 

6. Slutsats 

Detta avsnitt består av en redogörelse för våra slutsatser i relation till syftet.  

7. Förslag till fortsatta studier 

Här presenteras förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet. 
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2 Metod 

Vi har genom litteraturstudier identifierat ett behov av kvalitativ forskning om orderprocessen 
och vilka faktorer som är kritiska dess effektivitet. Det finns även ett behov av forskning om 
informationskvalitet som har en betydande påverkan på effektiviteten i orderprocessen och 
därför kan vara en kritisk faktor. Genom en kvalitativ fallstudie där den administrativa delen 
av orderprocessen på Sandvik Wire undersöks kan vi bidra till denna forskning. 

Sandvik Wire hade önskemål om att kartlägga terminaloperatörernas arbete och identifiera 
förbättringsmöjligheter. Eftersom vi inte hade möjlighet att undersöka hela orderprocessen på 
företaget valde vi att fokusera på terminaloperatörernas arbete samt hur de kommunicerar och 
utbyter information med andra funktioner inom orderprocessen. 

Innan fallstudien påbörjades utförde vi omfattande litteraturstudier inom ämnesområdet. 
Genom dessa studier kunde vi identifiera faktorer som möjligen kunde vara kritiska för 
orderprocessens effektivitet, vanliga problem inom orderprocesser på tillverkande företag och 
metoder för att förbättra orderprocessen. Detta hjälpte oss att rikta in fallstudien på de 
områden som borde vara intressanta för arbetet. Genom den kvalitativa fallstudien på Sandvik 
Wire kartlade vi den administrativa delen av orderprocessen med fokus på 
terminaloperatörernas arbete och vi undersökte även förbättringspotentialen. 

En kvalitativ fallstudie är en analyserande process som medför ett specifikt sätt för 
inhämtning, organisering och analys av information. Lämpliga metoder för inhämtning av 
information är intervjuer, observationer och studier av dokumenterad information om det fall 
som studeras. Syftet med en fallstudie är att inhämta omfattande, systematisk och djupgående 
information om ett fall som till exempel kan vara en organisation, en individ eller ett land 
(Patton 2002).  

Vi använde oss av de tre metoderna som Patton (2002) rekommenderade för inhämtning av 
information på företaget. Dessa metoder är intervjuer, observationer och studier av 
dokumenterad information om företaget. Syftet med dessa metoder är att de kompletterar 
varandra och skapar en mer fullständig bild av den process som studeras. I detta avsnitt 
beskrivs hur arbetet med de olika metoderna för informationsinsamling utfördes. Figur 1 visar 
hur mycket tid som varje fas tog och i vilken ordning de utfördes. I den tid som spenderades 
på intervjuer och observationer ingick även sammanställning och bearbetning av den 
insamlade informationen. Under hela studieperioden utfördes även rapportskrivande. 
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Figur 1: Gantt-schema som visar hur mycket tid varje fas fick och i vilken ordning som de olika faserna utfördes. 

För att kunna undersöka orderprocessen inom Sandvik Wire behövs en bild av nuläget och de 
nuvarande processerna skapas. Första steget i en nulägesbeskrivning bör vara att kartlägga 
material- och informationsflödet, vilket kan göras på många olika sätt, men oftast är enkla 
metoder med symboler tillräckligt (Oskarsson, et al. 2006). Därför har vi skapat flödeskartor 
för att beskriva informationsflödena i orderprocessen. Vi har även använt flödeskartor för att 
visa hur förbättringsförslagen kan påverka informationsflödet. 

2.1 Litteraturstudier 

Studier av vetenskapliga artiklar, böcker och uppsatser har genomförts. Den främsta källan för 
litteratur har varit vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. De flesta av dessa artiklar 
hittades genom sökningar i databaser på internet. Men sökningar utfördes även vid Högskolan 
i Gävles bibliotek och där fann vi även de böcker som använts i arbetet. 

De databaser som använts är främst Emerald (www.emeraldinsight.com), Science Direct 
(www.sciencedirect.com) och Sage Journals (online.sagepub.com). Nyckelord som användes 
vid sökningarna var: order fulfillment process, customer order flow, information quality, 
strategies for change. Genom sökningar med dessa nyckelord fick vi fram ett relativt 
begränsat antal artiklar. Vid varje sökning fick vi mellan 15 och 50 artiklar och därför kunde 
vi gå igenom samtliga artiklar i sökresultaten. Artiklar och böcker hittades även genom 
referenslistor i vetenskapliga artiklar.  

Vi läste sammanfattningen i de artiklar som verkade vara intressanta. Sedan valdes ett fåtal 
artiklar ut som verkade vara relevanta för arbetet. Dessa artiklar lästes sedan noggrant och 
sammanfattades. Delar av denna information användes sedan i arbetet. 

2.2 Kartläggning 

Kartläggningen har utförts genom en kvalitativ fallstudie där information har inhämtats 
genom intervjuer, observationer och studier av dokumenterade källor på Sandvik Wire. 
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2.2.1 Intervjuer 

Vi har intervjuat personalen på företaget för att kartlägga arbetet och flöden inom 
organisationen. Intervjuer har även utförts då vi behövde personalens synpunkter och åsikter 
för att kunna utföra arbetet.  

Intervjuer är en muntlig form av kommunikation med en person som ställer frågor och en 
annan person som svara. Personen som ställer frågor benämns intervjuare och personen som 
svara benämns respondent (Ejvegård, 1996).  Intervjuer är en lämplig metod för att snabbt 
kunna få en bild av verksamheten i en organisation. Informationen som respondenten delar 
med sig av kan i vissa fall vara sådan som inte finns på papper eller inte går att ta reda på 
genom observationer. Det kan exempelvis vara sådant som inte är officiellt eller har hänt i 
förfluten tid (Ekholm & Fransson, 1992; Andersen, 1994). 

Intervjufrågor bör vara anpassade till respondenterna och arbetets syfte. Intervjuer bör även 
vara öppna så att den intervjuade uppmuntras att svara med sina egna idéer. Det är av vikt att 
respondenten känner sig bekväm och säker så respondenten vågar uttrycka sina tankar, åsikter 
och idéer. Svar från intervjuer med olika respondenter kan jämföras så att frågor med liknande 
svar kan identifieras (Jespen & Rodwell, 2008). 

Enligt McKinnon (1988) bör intervjuer utföras med personer från alla grupper som är 
involverade i det fenomen eller process som studeras. Om endast personer från ett fåtal 
grupper intervjuas kan det leda till att endast delar av fenomenet studeras och detta leder till 
försämrad validitet. 

I detta arbete kan personalen inom en funktion (till exempel planeringen) ses som en grupp. 
För att säkerställa validiteten intervjuade vi minst en person från varje funktion som 
bedömdes som relevant för arbetet. 

Vi har intervjuat terminaloperatörer, ordermottagare, planerare, packningsoperatörer, personal 
på kvalitetsavdelningen och godsmottagare. De personer som intervjuades valdes ut av oss 
och deltog frivilligt. Intervjuerna med personalen förbereddes genom att intervjufrågor 
formulerades och skrevs på ett papper som användes som stöd vid intervjutillfällena (se bilaga 
1för intervjufrågor). Frågorna anpassades till arbetets syfte och stor vikt lades på att frågorna 
inte skulle vara ledande. Alla frågor ställdes inte vid samma tillfälle eftersom det skulle ta för 
lång tid. Istället utförde vi ett flertal kortare intervjuer, vi frågade även följdfrågor som inte 
var förberedda och finns därför inte nedskrivna. Eftersom vi var två personer som intervjuade 
fokuserade en av oss på att ställa frågor och den andra på att skriva ner dem. Vi gjorde på 
detta sätt för att få med så mycket som möjligt av intervjuerna. Informationen från samtliga 
intervjuer sammanställdes sedan och sorterades under olika kategorier. Vi valde att inte spela 
in intervjuer eftersom det riskerar att leda till att respondenterna känner sig osäkra och detta 
kan begränsa deras svar. Att det finns en risk för detta bekräftas av Ejvegård (1996). 
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Genom sammanställningen fick vi en bättre bild av företaget och de olika avdelningarna som 
berör terminalavdelningen. Därigenom kunde vi skriva ner fler intervjufrågor för att djupare 
undersöka arbetet inom den administrativa delen av orderprocessen. Dessa intervjufrågor tar 
vi inte med i arbetet eftersom det skulle bli för lätt att känna igen respondenterna. 

2.2.2 Observationer 

McKinnon (1988) skriver att det finns flera alternativa sätt att utföra observationer på. Ett sätt 
är att passivt observera utan någon form av interaktion med de som observeras, detta är i de 
flesta fallen olämpligt. Ett mer lämpligt alternativ är att observatören interagerar med de 
individer som observeras. 

Vi har utfört observationer på Sandvik Wire genom besök i deras produktionsanläggning och 
genom att vi har följt terminaloperatörerna under deras dagliga arbete. Vi antecknade allt som 
skulle kunna vara av betydelse för arbetet.  

När vi utförde observationerna hade vi begränsad interaktion med personerna som 
observerades genom att vi samtalade med dem och ställde frågor. Detta är enligt McKinnon 
(1988) ett lämpligt sätt att arbeta på. Om ingen interaktion förekommer med personerna som 
observeras riskerar de att uppfatta observatören som ett hot och detta kan påverka deras 
beteende och därmed försämra reliabiliteten och validiteten. 

2.2.3 Studier av dokumenterad information 

För att komplettera informationen från intervjuer och observationer studerade vi interna 
dokument på Sandvik Wire och ett examensarbete som utfördes på företaget av Nilsson 
(2010). Exempel på interna dokument som vi studerade är en guide för hur packningen ska 
utföras, befattningsbeskrivningar och kopior av expeditionsorder. 

Information från Nilsson (2010) användes främst för att beskriva materialflödet på företaget. 
Eftersom materialflödet inte är en central del i detta arbete bedömde vi att det var för 
tidskrävande att utföra en egen undersökning av det. 

2.2.4 Sammanställning och analys 

Anteckningar från intervjuer och observationer sammanställdes och informationen sorterades 
under olika kategorier. Sedan kompletterades denna information med uppgifter från 
dokumenterade källor. Med hjälp av all denna information skrevs den första delen av 
nulägesbeskrivning som sedan kompletterades med information från nya observationer och 
intervjuer. 

Analysen utfördes genom att teoretisk referensram och nulägesbeskrivningen jämfördes. Då 
kunde vi identifiera brister på Sandvik Wire men även några styrkor identifierades. Genom att 
undersöka orsakerna till bristerna och sambanden mellan olika brister kunde 
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förbättringsförslag tas fram. Genom denna analys kunde vi även identifiera kritiska faktorer 
för en effektiv orderprocess på företaget. 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Genom fältstudier kan komplexa mönster av roller och interaktioner inom ett fenomen eller en 
process undersökas och kartläggas. Fältstudier kan användas för att utöka förståelsen för ett 
fenomen som redan har beskrivits inom vetenskaplig litteratur. Fältstudier utförs ofta genom 
observationer och intervjuer. För dessa metoder finns det ett flertal risker och fallgropar som 
kan vara ett hot mot reliabiliteten och validiteten (McKinnon 1988). 

Validitet berör frågan om det fenomen som studeras verkligen är det som avses studeras. Om 
studien innefattar mer eller mindre än det som avses studeras påverkas validiteten negativt. 
Reliabilitet handlar om hur pålitlig insamlad information är. För att säkerställa god reliabilitet 
bör informationen vara oberoende av tillfälliga omständigheter som den samlades in under 
(McKinnon 1988). Enligt Patton (2002) påverkas validiteten vid en kvalitativ undersökning 
främst av mängden information om de fall som studerats samt forskarens förmåga att 
observera och analysera. 

När observationer utförs av en process eller fenomen där människor är inblandade finns det en 
risk att observatörens närvaro påverkar människornas sätt att agera. Detta kan leda till att 
fenomenet eller processen inte fungerar på det sätt som den brukar och detta leder till 
försämrad reliabilitet. Det finns även en risk för att insamlad data från observationer och 
intervjuer feltolkas och detta riskerar att leda till förhastade slutsatser med försämrad 
reliabilitet som följd (McKinnon 1988). 

När det gäller observationer finns det en tydlig gräns för vilken typ av data som går att samla 
in. Det går till exempel inte att ta reda på historiska data om det som studeras. Denna 
information kan vara viktig för att förstå en process eller ett fenomen. Det kan vara möjligt att 
ta reda på sådan information genom andra metoder, till exempel intervjuer. Därför är det 
viktigt att använda flera olika metoder för insamling av data. Fältstudien kan sammanträffa 
med en onormal händelse som påverkar det fenomen som studeras. Om endast en metod för 
datainsamling används ökar riskerna för att forskaren inte får information om sådana 
händelser (McKinnon 1988). 

Genom att spendera en tillräckligt lång tid på den plats som fältstudien utförs på kan 
validiteten och reliabiliteten säkerställas. Vad som är en tillräckligt lång tid varierar från 
studie till studie. Risken för feltolkningar och förhastade slutsatser minskar med tiden som 
spenderas på fältet. Dessutom blir människor vana vid forskarens närvaro och risken för att 
forskaren ska påverka människors beteende minskar. Men det finns alltid en begränsning för 
hur lång tid som kan spenderas på fältet. Detta kan kompenseras genom att flera metoder för 
inhämtning av information används (McKinnon 1988). 
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Forskarens beteende i fältet är viktigt för att säkerställa god reliabilitet och validitet. Det är 
viktigt att förklara för personerna som observeras eller intervjuas varför arbetet utförs så att de 
förstår varför forskaren är där. Forskaren behöver skapa en förtroendefull relation till dessa 
människor så att de litar på och respekterar forskaren. Då kan forskarens påverkan på dem 
minska och de blir även mer villiga att svara utförligt på frågor och även dela med sig av sina 
egna åsikter och idéer (McKinnon 1988). 

Vi har studerat det som vi avsett studera och inget utöver det. Dessutom har vi intervjuat 
personal från flera olika delar av organisationen för att få en så komplett bild som möjligt av 
den process som vi studerade. Därför bör validiteten för detta arbete vara god. 

När observationer och intervjuer utfördes presenterade vi oss för deltagarna och förklarade 
syftet med vårt arbete. Detta har säkerställt goda resultat från intervjuer och observationer 
eftersom det har bidragit till att minimera vår påverkan på respondenterna och de som 
observerades i sitt arbete. Dessutom har vi under arbetets gång låtit personal på företaget läsa 
igenom det vi har skrivit för att säkerställa att missuppfattningar och feltolkningar inte tas 
med i rapporten. På detta sätt har god reliabilitet och validitet för detta arbete säkerställts. 

Men branden på Sandvik Wire har troligtvis påverkat reliabiliteten och validiteten negativt. 
Processer och personalens arbete inom företaget som studerades har påverkats av branden. En 
del av denna påverkan har varit tydlig och vi har därför tagit hänsyn till det i arbetet. Men det 
kan finnas sådant som utförs på ett ovanligt sätt på grund av branden som vi har uppfattat som 
det normala sättet att utföra det på. Branden påverkade fältstudierna genom att vi fick mindre 
tid till studier på företaget. Vi har hanterat detta genom att arbeta mer med litteraturstudier 
under den tiden som vi inte kunde besöka företaget. På detta sätt kunde vi spendera mer tid på 
studier av företaget under den senare delen av projektperioden. 

2.4 Generaliserbarhet 

I detta arbete har endast ett företag studerats. Avsikten med denna studie var att endast studera 
orderprocessen på Sandvik Wire. Eftersom varje organisation är unik är det inte säkert att 
resultaten från denna studie är giltiga eller användbara för andra organisationer. 

Enligt Hillebrand et al. (2001) är brist på generaliserbarhet den vanligaste kritiken mot 
fallstudier. Men det finns två sätt att generalisera resultat från fallstudier till en större 
population. Det kan göras genom att utforma en hypotes för specifika fall som baseras på 
litteraturstudier och sedan genom fallstudien undersöka om hypotesen stämmer. Men för att 
kunna generalisera resultaten till en stor population krävs många fallstudier. Ett alternativ är 
att bedöma fallstudier efter teoretisk generaliserbarhet istället för statistisk generaliserbarhet. 
Genom ett resonemang som baseras på empiriska fakta, logisk argumentation och tidigare 
accepterade teorier kan existensen av orsakssamband mellan olika faktorer påvisas. Om 
orsakssamband kan påvisas går det att hävda att resultaten är giltiga för andra fall med 
liknande struktur. Detta gäller även om endast en fallstudie har utförts. 
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I denna studie har vi argumenterat för att det finns orsakssamband mellan orderprocessens 
effektivitet och samarbetet, kommunikationen samt informationskvaliteten inom 
orderprocessen på Sandvik Wire. Vår argumentation bekräftas av den vetenskapliga litteratur 
vi har läst, bland annat Forslund (2007), Gustavsson & Wänström (2009) och Shapiro (1992). 
Därför är det möjligt att de kritiska faktorerna för en effektiv orderprocess som vi har 
identifierat är giltiga även för andra företag med liknande struktur.  

Enligt Hillebrand et al. (2001) kan generaliserbarheten förbättras genom att flera företag 
studeras. Att endast ett företag har studerats i denna studie kan därför ses som en brist i 
generaliserbarheten. Denna brist skulle kunna åtgärdas genom att fler fallstudier av företag 
med liknande struktur utfördes och resultaten av de olika fallstudierna jämfördes. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudierna. En stor del av detta handlar om 
orderprocessen och hur den vanligtvis fungerar inom tillverkande företag samt vad som kan 
påverka dess effektivitet. Eftersom arbetet handlar om den administrativa delen av 
orderprocessen är informationskvaliteten en viktig del av detta. Hur orderprocessen kan 
förbättras förklaras även och i detta ingår begrepp och principer som kaizen, 5S och 
teamarbete. Enligt Kotter & Schlesinger (1979) kan en förståelse för varför motstånd mot 
förändringar uppstår leda till att åtgärder kan vidtas så att risken för detta minimeras och då 
ökar möjligheterna för att förändringar ska bli farmgångsrika. Detta borde även gälla för 
förändringar inom orderprocessen och därför beskrivs motstånd mot förändringar som en del i 
hur orderprocessen kan förbättras. 

Inom den administrativa delen av orderprocessen handlar arbetet framförallt om att hantera 
och bearbeta information. Därför bedömdes det som viktigt att studera litteratur som beskriver 
hur informationshantering och informationsflöden kan fungera inom orderprocessen och vad 
som påverkar dess effektivitet. Att informationen inom orderprocessen är pålitlig, relevant 
och tillgänglig bedömdes som viktigt av flera författare (Gustavsson & Wänström 2009; 
Forslund 2007). Att undersöka hur informationskvaliteten påverkar prestandan i 
orderprocessen på Sandvik Wire är en del av syftet med arbetet. Därför lades stor vikt på detta 
område när litteraturstudierna utfördes.  

Forslund har skrivit två artiklar som är relevanta för detta arbete, dessutom hänvisade 
Gustavsson & Wänström (2009) till Forslunds artiklar. De bedömdes därför som pålitliga och 
en betydande del av informationen i detta avsnitt kommer därför från dessa artiklar. 

3.1 Orderprocessen 

Orderprocessen fokuserar på transaktioner och i ett tillverkande företag innehåller den 
aktiviteter som ordermottagning, produktionsplanering, styrning av verkstadsgolv, lager och 
transport. När kundens behov är uppfyllda tar orderprocessen slut. Orderprocessen är central 
för det operationella logistikflödet, därför är den kritisk för att kunna tillfredsställa kunderna 
och skaffa konkurrensfördelar (Forslund 2006; Waller 1995). 

Orderprocessen initieras vanligen med att en kund identifierar ett behov av en produkt 
(Forslund, 2007). Kunden kan då skicka en förfrågan om upphandling till ett eller flera 
företag. Sedan är det vanligt att företaget svarar genom en offert. Det kan ses som ett 
erbjudande till kunden där bland annat pris ingår. Om kunden bestämmer sig för att köpa 
produkten får företaget en order där det framgår vad kunden vill köpa, hur mycket och önskat 
leveransdatum. Annan information, till exempel önskemål om packning kan även ingå 
(Shapiro et al. 1992; Waller 1995). 
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Mottagandet av order kan ske på många olika sätt. Det bästa är om kunden kan lägga in order 
direkt i företagets informationssystem eller skicka ordern i ett format som är kompatibelt med 
informationssystemet. Då kan manuell hantering av information undvikas. Men mottagning 
av order kan även ske genom textmeddelande via e-post, muntligt över telefon eller genom 
fax. Om mottagandet sker på något av dessa sätt blir det ofta nödvändigt med manuell 
bearbetning och/eller inmatning av ordern i företagets informationssystem. Det är ofta 
försäljnings- eller marknadspersonal som arbetar med att ta emot ordern (Corxton 2003). 

När ordern har tagits emot och lagts in i företagets informationssystem utförs oftast en 
planering av de steg som ska genomföras innan produkten blir klar för leverans. Skillnaden på 
vilken typ av planering som behövs är stor beroende på om produkten ska tillverkas eller finns 
på lager. Om produkten är färdig och finns på lager behöver endast plockning och packning 
utföras innan produkten blir klar för leverans. Om tillverkning ska ske kan det vara många 
olika bearbetningsprocesser som ska utföras och då måste dessa planeras. Även råmaterial 
behövs och om det inte finns på lager behöver inköp göras. När planeringen har utförts kan en 
orderbekräftelse skickas till kunden. Där framgår det bland annat vad kunden har beställt och 
när det kan levereras (Corxton 2003). 

Efter att produkten är tillverkad utförs ofta någon form av kvalitetskontroll, därefter packas 
den färdiga produkten och förbereds för utleverans. Sedan transporteras produkten till kunden 
och när kunden har betalat kan orderprocessen ses som fullbordad. Men andra tjänster kan 
behöva tillhandahållas efter att leveransen är fullbordad, till exempel om kunden får problem 
med produkten (Corxton 2003; Shapiro et al. 1992). Figur 2 visar ett exempel på hur 
orderprocessen kan se ut.  

 
Figur 2: exempel på en orderprocess i ett tillverkande företag. 

I en effektiv orderprocess ska kunden uppleva att det är enkelt att lägga en order. Produkter 
ska relativt snabbt kunna levereras till kunden som ska uppleva att servicen är god och att 



   13 

 

säljaren har goda kunskaper om produkterna. Det är även viktigt att kunna ge kunden 
information om var i processen som deras order befinner sig och när leveransen kan ske 
(Waller 1995). 

Enligt Wijngaard et al. (2006) är ett företag ett öppet system som påverkas av andra system 
och händelser utanför företaget. Därmed borde även orderprocessen vara ett öppet system som 
påverkar andra processer, till exempel produktionsprocessen och kundens 
upphandlingsprocess. Dessa processer påverkar även orderprocessen. 

3.2 Förbättringar av orderprocessen 

Kunderna interagerar med ett företag genom orderprocessen. Varje kunds upplevelse av ett 
företag bestäms därför av denna process (Croxton 2003; Shapiro et al. 1992). Varje gång en 
order hanteras så hanteras även kunden och om ordern får vänta så får även kunden vänta. Det 
är ordern som kopplar samman kunden och leverantören på ett systematiskt och 
företagsövergripande sätt. Det bästa sättet att vara kundvänlig är enligt Shapiro et al. (1992) 
att sköta orderprocessen på ett effektivt och kundanpassat sätt. Orderprocessen har stor 
påverkan på ett företags prestationsförmåga och bör därför kontinuerligt utvärderas och 
förbättras (Croxton 2003). 

Orderprocessen innefattar generering, fullbordande, leverans och service av kundorder. För att 
klara dessa uppgifter till minimal kostnad behövs ett nätverk och en fullbordandeprocess där 
de olika funktionerna i företaget (till exempel marknadsföring, logistik, finansiering, 
produktion och utveckling) är integrerade. Dessutom krävs koordination med 
nyckelleverantörer och kunder. Orderprocessen bör utformas med kunderna i fokus men inom 
ramen för företagets affärs- och marknadsföringsstrategi (Croxton 2003). 

Flödet av information är en viktig del i orderprocessen. En avgörande del i detta flöde är hur 
informationen om en order tas emot och förs vidare till den process som ska hantera 
efterfrågan. Det kan vara en fördel att använda system där kunderna kan mata in 
orderinformationen direkt i företagets informationssystem eller skicka denna information i ett 
format som är kompatibelt med företagets system. På detta sätt kan tidskrävande manuell 
inmatning av order undvikas och risken för att informationen innehåller fel minskar (Croxton 
2003). 

Alla order är inte likvärdiga, vissa order är bättre för företaget än andra. De order som är mest 
värdefulla och som företag bör prioritera högst är order som kommer från långsiktiga kunder, 
passar företagets utbud och ger vinster. Det är viktigt att få alla delar av orderprocessen att 
arbeta mot ett gemensamt mål; att tillfredsställa kunden. Kunderna vill ha snabb, noggrann 
och kostnadseffektiv orderhantering och service. De egenskaper som kunder oftast tycker är 
viktiga oavsett bransch är enligt Waller (1995)  leveransprecision, överensstämmande ledtider 
och möjlighet att snabbt sända ut ”nödorder”. Om ett företag inte lyckas med att etablera ett 
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gemensamt mål är risken för konflikter inom organisationen stor och detta påverkar 
orderprocessen och därmed kundservicen negativt (Shapiro 1992). 

Hanteringen av order är kritiskt för orderprocessens funktion. I denna hantering ingår 
godkännande, inmatning och kommunikation av order. Manuell inmatning av order bör 
undvikas eftersom risken för fel är hög. Det är även viktigt att filtrera bort order som inte ska 
accepters tidigt i processen. För att minimera cykeltiden bör order kommuniceras och skickas 
inom organisationen i realtid. När ett steg i orderprocessen är färdigt bör ordern omedelbart 
skickas vidare till nästa steg, därmed minimeras väntetiden för order. Om orderprocessens 
cykeltid minimeras ökar företagets konkurrenskraft (Waller 1995). 

Reliabilitet i orderprocessen är viktigt för att den ska hålla hög kvalitet. Reliabiliteten 
försämras om orderprocessen är lång (innehåller många steg) och komplex eftersom detta 
ökar risken för fel. Därför bör det vara ett mål att minska antalet steg i orderprocessen (Waller 
1995). 

Flexibilitet och möjlighet att effektivt korrigera mindre problem som uppstår i orderprocessen 
är viktigt. En flexibel orderprocess kan behandla många olika typer av order på ett effektivt 
sätt och samma informationssystem bör kunna användas för hela orderprocessen. Det finns 
inga teknologiska hinder för att genom samma system kunna behandla order, hantera lager, 
och skicka ut fakturor (Waller 1995). Enligt Damen (2001) är flexibilitet beroende av 
förmågan att kunna ta beslut snabbt. För att kunna göra detta behöver lämplig information 
vara tillgänglig för de som fattar besluten (Wijngaard et al. 2006). För att säkerställa detta bör 
företag använda sig av moderna informationssystem (Damen 2001). 

Personalen bör ha en helhetsbild av ordercykeln, då kan de enklare förstå sin roll i processen 
och hur deras arbete bidrar till att uppfylla det gemensamma målet. Det är viktigt att 
personalen som arbetar inom orderprocessen förstår kopplingen mellan orderhanteringen och 
kundvärdet (Shapiro 1992). 

Det är viktigt att det inte finns några föråldrade eller onödiga arbetsuppgifter i orderprocessen 
eftersom detta försämrar koordinationen. Alla delar av orderprocessen måste hänga ihop för 
att kundernas behov ska kunna tillgodoses på ett effektivt sätt (Shapiro 1992). 

Ett lämpligt första steg mot att förbättra orderprocessen är att skapa förståelse för hela 
processen. Visuella hjälpmedel, till exempel en karta över hela orderprocessen, kan få 
personal från olika delar av företaget att förstå den och skapa sig en gemensam bild av den. 
En karta över orderprocessen kan sättas upp i mötesrum där den diskuteras, därmed blir det 
enklare att fokusera diskussioner på fakta istället för åsikter om hur orderprocessen fungerar 
(Shapiro 1992). 



   15 

 

De tre viktigaste fördelarna som kan uppnås genom förbättringar av orderprocessen är enligt 
Shapiro (1992): 

 Att order fullbordas snabbare. 

 Att organisationen blir mer noggrann. 

 Möjligheten att hålla löften till kunderna ökar. 

Om orderprocessen inte sköts på ett lämpligt sätt tenderar den att fungera som sämst när 
efterfrågan är som störst. Då är det många kunder som får uppleva bristfällig service. 
Förbättringar av orderprocessen leder oftast till förbättrad finansiell prestanda och förbättrat 
samarbete inom företaget. Om samarbetet är bristfälligt inom orderprocessen riskerar det att 
påverka möjligheten till att lösa problem eftersom ingen vill ta ansvar för sådant som inte 
tydligt ligger inom deras arbetsområde. Det är viktigt att identifiera de verkliga problemen i 
orderprocessen och lösa dem på ett lämpligt sätt. Ofta är den enklaste lösningen inte den 
bästa, utan den är ofta dyr och därmed ineffektiv (Shapiro 1992). 

Fem-varför-analys kan användas för att identifiera rotorsaker till problem (Liker 2004). Då 
kan de verkliga problemen som Shapiro (1992) skriver om identifieras så att de kan lösas. När 
ett problem har identifierats och fem-varför-analys har utförts kan arbete i team vara ett 
lämpligt sätt att ta fram en lösning. 

Fem-varför är en dela av kaizen som syftar till kontinuerliga förbättringar (Liker 2004). 5S 
kan vara en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet inom en organistion. För att kunna 
förbättra en verksamhet är förändringar nödvändiga. Enligt Self & Schraeder (2009) och 
Kotter & Schlesinger (1979) finns det alltid en risk för motstånd mot förändringar i 
organisationer. Sådant motstånd kan försvåra förändringsarbetet och därför är det viktigt att 
förstå varför det uppstår. Då är det möjligt att arbeta med att minimera risken för motstånd. 

3.2.1 Kaizen 

Målet för ett företag bör vara att överträffa kundernas förväntningar. För att ett företag ska 
kunna vara konkurrenskraftigt måste produkterna minst leva upp till kundernas förväntningar, 
priset bör upplevas som rimligt av kunden och leveransvillkoren behöver vara attraktiva. 
Genom förbättringar av orderprocessen ökar ett företags möjligheter att göra detta (Corxton 
2003; Shapiro 1992; Waller 1995). Företag bör arbeta efter långsiktiga mål. Att skära ner på 
kostnader på bekostnad av kvaliteten får i stort sett alltid negativa konsekvenser på lång sikt. 
Företagets rykte riskerar att försämras och därmed äventyras lönsamheten. Därför bör kvalitet 
alltid ges högsta prioritet (Al Smadi, 2009). 
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Kaizen är ett japanskt ord där Kai betyder förändring och zen betyder till det bättre. Det syftar 
till förbättringsarbete som pågår kontinuerligt. Kaizen kan enligt Imai (1986) definieras som: 
”processen av ständiga förbättringar i alla delar av livet, personliga, sociala, hemmet eller 
arbetet”. Kaizen definieras i näringslivet som ”processen av gradvis och stegvis förbättring 
med strävan efter perfektion av affärsverksamheter” (Imai 1986). Det är människorna inom en 
organisation som utför förbättringsarbetet och därför är det viktigt att utveckla deras 
kunskaper genom utbildning och stöd. Personalens förmåga att arbeta effektivt i små grupper 
bör även utvecklas. Genom arbete i små grupper kan personalen arbeta mot ett mål och 
självständigt lösa problem som uppstår (Al Smadi, 2009; Liker, 2004). Om arbetet med 
kaizen sker på rätt sätt ska det ske någon form av förbättring varje dag någonstans i 
organisationen (Al Smadi, 2009). 

Områden där det är särskilt viktigt att arbeta med kaizen är: kostnad, kvalitet och leverans. 
Kostnaden ses ur tillverkarens perspektiv som den totala kostnaden för att tillverka och sälja 
en produkt. Genom att minimera avfall i produktionen, material i lager och antalet transporter 
kan ett företag minska kostnaderna. Kontinuerliga kvalitetsförbättringar är viktigt för att 
kvaliteten ofta är en avgörande faktor för kunderna när de fattar beslut om köp. Kvaliteten på 
en produkt avgörs av kunden genom hur den upplever egenskaper och funktioner hos 
produkten. Men endast god kvalitet räcker inte för att kunden ska bli nöjd. Rätt mängd 
produkter behöver även vara tillgängliga på ett enkelt och smidigt sätt vid den tidpunkt som 
kunderna behöver dem, detta sker genom leveranser och därför är kontinuerliga förbättringar 
av dem viktiga (Al Smadi, 2009). 

3.2.2 Femvarföranalys 

Fem-varför-analys är en del av kaizen och innebär att granska rotorsaken till problem genom 
att göra djupgående analyser av varför problem uppstår. Fem-varför metoden används för att 
hitta den grundläggande orsaken till ett problem och detta gör det möjligt att lösa problemet 
på ett optimalt sätt. Små orsaker kan avslöja de stora felen inom en organisation. Ett exempel: 
en skruv som lossnat från en maskin kan i grunden handla om att personalen behöver 
utbildning om hur maskinerna ska underhållas. Genom fem-varför-analys kan rotorsaken till 
problemet åtgärdas, då minskar risken för att liknande problem uppstår på andra ställen och på 
detta sätt kan hela organisationen förbättras (Liker, 2004). Figuren nedan visar ett exempel på 
fem-varför-analys. 
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Figur 3. Exempel på Fem-varför undersökning (Liker, 2004)  

3.2.3 5S 

5S kommer ursprungligen från Japan och är en förkortning av sortera, systematisera, städa, 
standardisera och skapa vana (Gapp, R. Et al. 2008). 

Nedan finns en beskrivning av hur ett företag kan arbeta med 5S: 

 Sortera verktyg och material som används på arbetsplatsen och ta bort det som inte 
behövs 

 Systematisera verktyg och material som är nödvändigt så att de blir lättillgängliga. 
Varje föremål bör ha en given och lämplig plats. 

 Städa regelbundet 

 Standardisera de dagliga rutinerna. Gör gärna ”Att-göra-listor”  

 Skapa vana så att ordningen upprätthålls 

5S är en rad aktiviteter för att eliminera slöseri. Det femte S:et är den svåraste komponenten, 
eftersom det handlar om att skapa vana för de fyra första S:en. Att skapa vana kan ske genom 
utbildning, träning och belöning för att uppmuntra personalen (Gapp, R. Et al. 2008; Liker, 
2004). 

3.2.4 Arbeta i team 

Ett team kan definieras som ett begränsat antal individer som har kompletterande 
kompetenser och är engagerade i ett gemensamt uppdrag med ett gemensamt ansvar för att nå 
ett uttalat mål. Genom samarbete kan ett team nå det gemensamma målet. Teamet består av en 
grupp individer som endast kan lyckas eller misslyckas som helhet. Det är ledarens uppgift att 
försöka utveckla den rätta kombinationen av färdigheter i gruppen (Bruzelius & Skärvad, 
2008; Twomey & Kleiner, 1996). 
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Enligt Lawler (1996) finns det tre grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett 
team ska bli effektivt: 

 Gruppen måste kunna fungera som ett team. 

 Uppgifterna som teamet tilldelas att lösa ska vara tydliga och de måste veta vad de 
förväntas åstadkomma.  

 Meningsfulla uppgifter är av vikt för att människorna i teamet ska bli motiverade 
vilket leder till effektivitet. 

Arbete i team ska främja sammanhållningen och en känsla av kamratskap i organisationen. 
Målet bör vara att även överföra denna känsla till viktiga kunder. Om teamets medlemmar får 
rätt utbildning kan ett de tillsammans hantera komplicerade problem samt hitta permanenta 
och effektiva lösningar (Twomey & Kleiner, 1996). 

En viktig faktor för att ett team ska lyckas med målen som de tilldelats är att de får 
ovillkorligt stöd i sitt arbete med uppgiften. Detta är avgörande och utan stöd är teamet dömt 
till att misslyckas med sitt arbete. Genom utmaningar kan sammanhållningen i teamet 
förbättras och då förbättras möjligheterna att varje deltagare känner sig behövd och viktig för 
gruppen. Detta kan leda till ökad motivation vilket ofta leder till förbättrade prestationer 
(Twomey & Kleiner, 1996).  

3.2.5 Motstånd mot förändringar 

När en förändring ska genomföras i en organisation finns det risk för att motstånd mot 
förändringen uppstår. Detta motstånd kan uppstå på alla nivåer inom organisationen och även 
inom den högsta ledningen. Både aktivt och passivt motstånd mot förändringar kan 
förekomma. Aktivt motstånd inkluderar beteenden som att vara kritisk, selektivt användande 
av fakta och att starta rykten. Passivt motstånd kan till exempel vara att undanhålla 
information eller att ignorera nya instruktioner för hur ett arbetsmoment ska utföras (Self & 
Schraeder, 2009; Kotter & Schlesinger 1979). 

Enligt Self och Schraeder (2009) kan motstånd mot förändring delas in i tre grupper av 
faktorer; personliga, organisatoriska och faktorer som är specifika för själva förändringen. 
Personliga faktorer kan vara relaterade till en individs personlighet eller ha att göra med 
problem i en individs liv. Risken för motstånd är alltid stor när individer upplever att de 
förlorar något på en förändring (Self & Schraeder, 2009; Kotter & Schlesinger 1979). 

 Organisatoriska faktorer inkluderar organisationens upplevda trovärdighet och trovärdigheten 
hos ledarna av förändringsarbetet. Risken för motstånd ökar när många förändringar har 
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genomförts på kort tid eller om tidigare förändringar inte har varit framgångsrika (Self & 
Schraeder, 2009). 

Faktorer som är specifika för själva förändringen inkluderar den påbörjade 
förändringsprocessen. Risken för motstånd ökar när individer inom organisationen upplever 
förändringsprocessen som bristfällig eller om individer som påverkas av förändringen inte får 
vara delaktiga i planeringen av förändringsarbetet (Self & Schraeder, 2009). 

I början av förändringsprocessen är det viktigt att förklara och motivera varför förändringen är 
nödvändig för organisationens långsiktiga överlevnad. Därigenom kan en villighet till 
förändring uppstå. Genom denna villighet kan organisationens medlemmar både fysiskt och 
psykiskt släppa det nuvarande sättet att utföra arbetet som är föremål för förändring. Genom 
god kommunikation, lämplig information om förändringar och medarbetarnas delaktighet i 
planerna inför framtiden kan risken för motstånd mot förändringar minska. För att minska 
risken ytterligare kan det även vara lämpligt att involvera personerna som påverkas av en 
förändring i implementationen av förändringen (Kotter & Schlesinger 1979). 

3.3 Organisationers prestationsförmåga 

Ett tillverkande företag är ett öppet system och därför är det utsatt för ovissheter som kan 
påverka företagets prestationsförmåga. Några exempel på detta är anställda som blir sjuka, 
kunder som vill ändra sina order och maskiner som går sönder. Att hantera dessa ovissheter är 
en viktig del av att styra och kontrollera ett företag (Wijngaard et al. 2006). 

Företag bör organiseras kring processer istället för uppgifter. När ett företag är organiserat 
efter uppgifter blir organisationen uppdelad i olika funktioner, till exempel marknadsföring, 
inköp och tillverkning. Dessa funktioner är oftast inte integrerade, vilket kan leda till att de 
motarbetar varandra och kommunikationen mellan dem blir bristfällig. Målet för de olika 
funktionerna blir ofta att utföra sina egna uppgifter så effektivt som möjligt men 
organisationens gemensamma mål glöms ofta bort. Detta riskerar att leda till suboptimering 
och samarbetsproblem mellan olika funktioner (Waller 1995). 

Om företaget istället organiseras kring processer är det enklare att omvandla organisationens 
gemensamma mål till mål för de olika processerna, exempel på processer är 
produktutveckling och orderuppfyllande. Detta kan underlätta samarbete och problemlösning 
inom organisationen (Waller 1995) 

Wijngaard et al. (2006) har studerat hur aktörer i företagens verksamheter påverkar företagens 
prestationsförmåga. Det finns fem viktiga dimensioner av prestationsförmåga: kvalitet, 
reliabilitet, snabbhet, flexibilitet och kostnad. Det operationella nätverket har stor påverkan på 
alla dessa dimensioner. Funktioner som kundservice, produktionsplanering, 
produktionsstyrning och logistik samarbetar med varandra och bildar tillsammans detta 
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nätverk. Det är viktigt att ett företags strategi är integrerat med de människor som utför de 
olika arbetsuppgifterna i företaget. 

Enligt Wijngaard et al. (2006) spelar det operationella nätverket en viktig roll i behandlingen 
av order. I det operationella nätverket sker det mycket informationsutbyte vilket är viktigt för 
att orderprocessen ska fungera väl eftersom det underlättar beslutsfattande. Det operationella 
nätverket är nära sammankopplat med informationssystemet eftersom arbetet inom det 
operationella nätverket inkluderar mycket kommunikation och behandling av information som 
är relaterad till orderstyrning. 

Ramverk för styrning och kontroll, informationssystem och organisationens struktur har stor 
påverkan på det operationella nätverkets beteende. Ett detaljerat ramverk för planering, 
styrning och kontroll minskar beslutsfriheten för aktörerna i nätverket. Det är nödvändigt att 
ha en viss frihet i beslutsfattandet för aktörerna eftersom det ökar företagets möjligheter att 
snabbt anpassa sig till förändringar, dessutom är det omöjligt att ta med all information i ett 
ramverk. Aktörerna är människorna som arbetar inom det operationella nätverket och deras 
beteende, uppfattningar och tolkningar påverkar nätverkets beteende. Att förstå det 
operationella nätverkets beteende är nödvändigt för att kunna planera och styra en verksamhet 
på ett effektivt sätt, men det är en utmaning på grund av ovissheterna (Wijngaard et al. 2006). 

Ett ramverk för styrning och kontroll behövs för att vägleda beslut relaterade till operationell 
planering och kontroll av order. Detta ramverk kan bland annat innehålla position för 
kundorderpunkten, regler för acceptans av order och ledtider samt regler för prioritering av 
produktionsorder (Wijngaard et al. 2006). Gustavsson & Wänström (2009) bekräftar vikten av 
planerings- och kontrollprocessen eftersom de hävdar att denna process är viktig för den 
övergripande prestationsförmågan i tillverkande företag. 

Ett sätt att öka prestationsförmågan i det operationella nätverket är enligt Wijngaard et al. 
(2006) att uppmuntra ett förhandlande och problemlösande beteende mellan medlemmarna i 
nätverket. Detta kan leda till ökat samarbete och mindre konflikter inom det operationella 
nätverket. En förenande strategi med fokus på både låga kostnader och god kundservice kan 
bidra till detta beteende eftersom det kan minska de upplevda intressekonflikterna inom 
organisationen. Människors individuella beteende påverkar också det operationella nätverket 
och om människorna i nätverket har en osjälvisk personlighet och är beroende av varandra är 
det mer troligt att ett problemlösande och förhandlande beteende kan uppnås. För mycket 
fokus på låga kostnader och effektivitet kan ha en negativ påverkan på beteendet inom det 
operationella nätverket (Wijngaard et al. 2006). 
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3.4 Prestationsklyftor i orderprocessen 

Prestationsklyftor i orderprocessen är ett tecken på att orderprocessen fungerar på ett 
bristfälligt sätt. Detta försvårar möjligheterna att tillfredsställa kunderna och förbättra 
organisationens konkurrenskraft (Forslund 2006).  

Det är vanligt att kunder upplever att leverantörer inte uppfyller deras krav och önskemål. 
Detta kan bero på att det finns klyftor i hur kunder och leverantörer upplever den logistiska 
prestandan. Detta kan bero på att det finns skillnader mellan förväntningar, mål och syn på 
logistiken. Anledningen till dessa skillnader kan vara att leverantörerna och kunderna saknar 
förståelse för varandra (Forslund 2006). 

Forslund (2006) fann att de största klyftorna mellan leverantörer och kunder fanns i 
uppfattningen om leverans i tid och tillgängligheten av information om förseningar. Om 
förseningar av leveranser inträffar kan tidig information om detta göra det möjligt för 
kunderna att hantera eventuella problem som kan uppstå. Dessutom är det enkelt att se till att 
kunderna får denna information eftersom all teknik som behövs för detta är lättillgänglig. 
Därför har kunder ofta höga förväntningar på detta. 

Enligt Forslund (2006) är det vanligt att leverantörer sätter mål för sin prestationsförmåga 
som är högre än vad kunderna förväntar sig. Detta är lämpligt eftersom mål bör vara 
utmanande men samtidigt motiverande. Trots att leverantörerna sätter målen på ett lämpligt 
sätt misslyckas de flesta med att nå upp till kundernas förväntningar. Det kan bero på att 
leverantörerna ofta upplever sin egen prestanda som högre än vad kunderna upplever den men 
kvaliteten av logistiktjänster kan endast mätas mot kundernas förväntningar (Forslund 2006). 

Prestationsklyftor finns inom och mellan alla organisationer som Forslund (2006) studerade. 
Därför borde det finnas potential för att förbättra orderprocessens effektivitet i nästan alla 
företag. För att minska dessa klyftor behöver utbytet av information som är relaterat till 
kvaliteten av logistiktjänster förbättras (Forslund 2006). 

Det första steget för att uppnå en god kvalitet i logistiktjänsterna är att förstå kundernas 
förväntningar på logistiktjänsten. Det är också viktigt att kunderna tillhandahåller information 
av hög kvalitet eftersom detta kan underlätta leverantörers möjligheter att prestera (Forslund 
2006). Men en orderprocess ska kunna hantera informationsfel från kunden utan att fel 
produkt levereras (Waller 1995). 

3.5 Informationskvalitet 

Kontrollen av ett flexibelt logistiksystem bör vara fullständigt driven av information. Denna 
kontroll kan förbättras med hjälp av moderna IT-lösningar. Flexibilitet och möjligheten att 
reagera snabbt på förändringar är beroende av beslutsfattande som i sin tur är beroende av 
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information, eftersom beslutsfattande är en process där information behandlas och bearbetas 
(Damen 2001). 

Hur effektivt ett företag kan använda sina resurser och om de kan uppfylla kundernas krav är 
beroende av informationskvaliteten. Brister i informationskvaliteten kan bland annat leda till 
omplanering, dubbelarbete och onödig kommunikation, därmed försämras effektiviteten i 
användandet av resurser. En definition av kvalitet är att varaktigt leva upp till kundernas 
förväntningar. Därför har information som inte hjälper ett företag att genomföra sitt uppdrag 
ingen kvalitet, oavsett om den är riktig eller inte (Gustavsson & Wänström 2009). Information 
med hög kvalitet är exakt information som underlättar fattande av lämpliga beslut, den har 
även egenskaper som läglighet och pålitlighet (Gustavsson & Wänström 2009; Forslund 
2007). 

Det finns olika dimensioner av informationskvalitet. Läglighet och tillgänglighet är två sådana 
dimensioner. Läglighet handlar om att information ska vara tillgänglig vid den tidpunkt som 
personalen behöver den. Tillgänglighet handlar om hur enkelt det är för personalen att komma 
åt den information som de behöver. Informationen ska också vara tillgänglig i lämplig mängd 
för att personalen inte ska behöva slösa tid på att filtrera bort onödig information. Att 
informationen är tillgänglig för personal inom organisationen är en förutsättning för att 
informationsutbytet ska fungera på ett tillfredsställande sätt och detta är i sin tur nödvändigt 
för att kommunikationen inom organisationen ska bli effektiv (Gustavsson & Wänström 
2009). 

Fullständighet är en dimension av informationskvalitet som berör frågan om informationen 
har lämplig bredd, djup och omfång för det den är avsedd för. Informationen bör även kunna 
användas utan omarbetning. Pålitlighet är en dimension som beskriver hur stor risken är för 
ändringar av informationen. Dessa ändringar kan till exempel bero på att informationen 
innehåller fel eller att kunder vill ändra sina order. Detta kan leda till problem inom företaget, 
till exempel att produktionsplaneringen måste ändras. Relevans är en dimension av 
informationskvalitet som handlar om hur lämplig informationen är för det den ska användas 
till. Information bör även vara enkel att förstå för personalen som ska använda den i sitt arbete 
och därför är det viktigt att anpassa språk och symboler efter målgruppen (Gustavsson & 
Wänström 2009). 

Information av hög kvalitet är viktigt för att orderprocessen ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Hur orderprocessen fungerar påverkas av information om order och 
prognoser. Kundordern är det som sätter igång orderprocessen och för att leveransen ska 
kunna ske vid den tid som kunden önskar är det avgörande att lämplig information om ordern 
kommer till leverantören i tid. Pålitlig information om prognoser är särskilt viktigt för 
leverantörer som tillverkar mot lager eftersom det möjliggör preventiva åtgärder för att säkra 
tillgängligheten av produkter (Forslund, 2007). 
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Orderprocessen hos en leverantör är beroende av informationsutbyte både med kunden och 
internt inom organisationen. Den typ av information som är relevant för orderprocessen är 
framför allt information om nuvarande eller framtida efterfrågan uttryckt som 
produktinnehåll, orderkvantitet och leveranstid (Forslund, 2007). 

Det är av intresse för leverantören att information om order är pålitlig och förblir oförändrad. 
Förändringar i orderinformationen, till exempel orderkvantitet eller leveranstid, är svåra för 
leverantörer att hantera eftersom ledtiderna ofta är minimerade. Om informationen är osäker 
kan leverantörer bli tvungna att kompensera för detta med dyra buffertar (Forslund, 2007). 

Det är också viktigt i vilket tillstånd och format som orderinformationen är i när den tas emot 
från kunden. Om orderinformationen kräver manuell omarbetning och/eller inmatning går 
viktig tid förlorad och den totala ledtiden blir därmed förlängd. Dessutom finns det risk för att 
det leder till fel som kan innebära stora kostnader för leverantören. Därför bör inkommande 
orderinformation vara kompatibel med leverantörens interna informationssystem (Forslund, 
2007). 

Det är svårt att mäta kvalitet på ett objektivt sätt för att det handlar om uppfattningar. 
Informationskvalitet ska därför bedömas av mottagaren. I detta fall är mottagaren 
leverantören. Lämpliga variabler som kan användas för att mäta informationskvalitet i 
orderprocessen är; läglighet, riktighet, åtkomlighet och pålitlighet (Forslund, 2007). 

Läglighet handlar om att informationen ska vara tillgänglig för mottagaren när den behövs. 
Riktighet är hur väl informationen stämmer, det kan finnas uppenbara fel som behöver 
åtgärdas. Åtkomlighet handlar om hur enkelt det är för mottagaren att komma åt och använda 
informationen. Pålitlighet handlar om hur stor sannolikheten är för att informationen ska 
förbli oförändrad (Forslund, 2007). 

3.6 Ledtider för kundorder 

Kunder brukar föredra korta ledtider, därför kan offererande av långa ledtider leda till färre 
kunder och därmed ekonomiska kostnader för företaget. Men korta ledtider ökar risken för 
sena leveranser och det kan ha samma effekt (Bertrand & van Ooijen 2000; Gustavsson & 
Wänström 2009). 

Enligt Bertrand & van Ooijen (2000) kan fördelningen av flödestider i orderprocessen ha stor 
påverkan på den optimala ledtiden för varje order. När flödestiderna på verkstadsgolvet är 
långa och kraftigt varierande kan det vara optimalt att offerera korta och osäkra ledtider. 
Bertrand & van Ooijen (2000) påstår att realistiska ledtider endast är ekonomiskt optimala när 
flödestiderna är korta med liten variation. Flödestidernas längd och förutsägbarhet har stor 
påverkan på den optimala ledtiden.  
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Enligt Metaxiotis et al. (2001)  är en grundläggande definition av en order: ”En förfrågan om 
en eller flera produkter som fastställer vilka varor eller tjänster som krävs.” Effektiv 
sekvensering och schemaläggning är en nödvändighet för ett företags överlevnad. Det är 
mycket viktigt att kunna leva upp till lovade leveransdatum eftersom förseningar riskerar att 
leda till försämrad konkurrenskraft i framtiden. Det är också viktigt att schemalägga 
aktiviteter så att tillgängliga resurser kan användas effektivt. Risken för oväntade händelser 
som fel på maskiner bör övervägas när schemaläggningen utförs. Det kan vara nödvändigt för 
många företag att revidera sina affärsmål till att fokusera på förbättringar av kvalitet, 
leveranstider och flexibilitet. 

3.12 Sammanfattning 

Informationsflödet är en viktig del av orderprocessen och avgörande för detta flöde är hur 
informationen tas emot och förs vidare (Croxton 2003). Manuell inmatning eller omarbetning 
av information bör undvikas för att minimera risken för fel och spara tid (Croxton 2003, 
Waller 1995, Forslund 2007). 

Hur effektivt ett företag kan använda sina resurser och om de kan uppfylla kundernas krav är 
beroende av informationskvalitet. Information av hög kvalitet är exakt information som 
underlättar fattande av lämpliga beslut (Gustavsson & Wänström 2009; Forslund 2007). God 
informationskvalitet är nödvändigt för att kommunikationen inom organisationen ska bli 
effektiv (Gustavsson & Wänström 2009). 

Enligt Wijngaard et al. (2006) kan ett förhandlande och problemlösande beteende som främjar 
samarbetet förbättra det operationella nätverkets prestationsförmåga, orderprocessen ingår i 
detta nätverk. En förenande strategi med låga kostnader och god kundservice i fokus kan bidra 
till detta. Vikten av samarbete inom orderprocessen bekräftas av Shapiro (1992) som hävdar 
att det är viktigt att få alla delar av orderprocessen att arbeta mot ett gemensamt mål. Om ett 
gemensamt mål inte är etablerat ökar risken för konflikter inom organisationen och detta 
riskerar att försämra orderprocessens effektivitet. 

Fem-varför-analys, arbete i team och 5S är metoder som kan användas för att förbättra 
orderprocessen. Enligt Croxton (2003) bör företag kontinuerligt förbättra orderprocessen 
eftersom den har betydande påverkan på företags prestationsförmåga. Därför är även kaizen 
en viktig princip för detta arbete. Men när förändringar utförs i en organisation finns det alltid 
en risk för att motstånd mot förändringsarbetet uppstår och detta kan försvåra 
förändringsarbetet. Därför är det viktigt att förändringar genomförs på ett sätt så att risken för 
motstånd minimeras. I detta ingår god kommunikation och medarbetarnas delaktighet i 
planerna inför framtiden (Kotter & Schlesinger 1979). 

En slutsats av litteraturstudierna är att informationskvaliteten och samarbetet är två faktorer 
som har betydande påverkan på orderprocessens effektivitet. Enligt Waller (1995) är 
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hanteringen av order kritisk för orderprocessens funktion och i denna hantering ingår 
kommunikation av orderinformation. Kotter & Schlesinger (1979) hävdar att god 
kommunikation underlättar förändringsarbete. Möjligheten att genomföra förändringar kan 
vara avgörande för att uppnå god effektivitet i orderprocessen. Kommunikationen borde även 
påverka samarbetet och därför kan även kommunikationen vara en faktor som har betydande 
påverkan på orderprocessens effektivitet.
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4 Kartläggning 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuer, observationer, studier av interna dokument 
och ett tidigare utfört examensarbete. Med hjälp av den insamlade informationen har 
informationsflöden i terminaloperatörernas arbete och närliggande funktioner kartlagts. 
Resultatet av denna flödeskartläggning presenteras även i detta avsnitt. 

Sandvik Wire and Heating Technology tillverkar trådprodukter av olika stålsorter. Det finns 
olika orderflöden för olika trådprodukter. Dessa kallas svets, rund, platt och finmekanik. 
Företaget tillverkar både mot kundorder och mot färdiglager. Organisationen är tydligt 
uppdelad i olika funktioner eller avdelningar efter arbetsuppgifter, där det exempelvis finns en 
kvalitetsavdelning, marknadsavdelning och packningsavdelning. 

När vi var på Sandvik Wire befann sig företaget i en onormal situation eftersom en stor brand 
nyligen hade drabbat organisationen. I branden blev betningsanläggningen totalförstörd och 
stora delar av övriga produktionslokaler fick rökskador. Detta innebar att ett stort antal order 
blev försenade och personalen i orderprocessen fick därmed mer arbete. Situationen fick lösas 
genom att tråd skickades till andra industrier för att betas. 

Huvudfokus i denna kartläggning har varit terminaloperatörernas arbete. Men även arbetet 
inom andra funktioner beskrivs eftersom de bedömdes som viktiga för att förstå hur 
terminaloperatörerna arbetar och varför de utför olika arbetsuppgifter. 

Nilsson (2010) utförde ett examensarbete på Sandvik Wire som handlade om effektivisering 
av den interna materialhanteringen. I detta arbete beskrevs materialflödet och 
lagerhanteringen inom företaget. Vi bedömde det som viktigt att förstå materialflödet inom 
företaget för att förstå orderprocessen och terminaloperatörernas arbete. Eftersom 
terminaloperatörerna är involverade i lagerläggningen av färdigt material. Därför har Nilsson 
(2010) varit en källa till information för vår kartläggning. Men det mesta av kartläggningen 
baseras på information från våra egna intervjuer och observationer. 

4.1 Kundorder 

Det finns två typer av kundorder; order som plockas från lager och order som tillverkas mot 
kunden. Ordermottagare på Marknad tar emot order som ska tillverkas och skickar dessa till 
planeringen som planerar in arbetsorder på maskinerna och släpper sedan arbetsordern till 
produktionen. Kundorder på produkter som finns i färdiglagret går direkt till 
terminaloperatörerna. Marknadsavdelningen är vanligtvis inte inblandad i denna typ av order. 
Det är ofta dotterbolag (inom Sandvik-koncernen) som lägger order direkt i systemet och 
sedan har terminaloperatörerna och packningen fyra timmar på sig att göra den klar för 
leverans. Alla order läggs in i ett datorbaserat informationssystem som alla avdelningar inom 
organisationen har tillgång till. 
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4.2 Produktionsplanering 

Kundorder inkommer till marknad och de skapar en intern order som läggs i en planeringslista 
för planeringen. Sedan planerar personalen på planeringsavdelningen produktionen av ordern. 
De maskiner som materialet ska bearbetas i finns inlagt i planeringssystemet som 
tillverkningsvägar. Planeringspersonalen planerar in ordern för produktionen och ser till så att 
material finns. De matar in i orderbehandlingssystemet vilket material som produktionen får 
använda. Sedan släpper de arbetsorder till produktionen så att de kan börja tillverka. 
Arbetsorder innehåller information om bland annat kund, material, kvalitet och vikt.  

Om det är bråttom med en order säger marknad till och planeringspersonalen får försöka 
planera den så att kunden får den på önskat datum. Om det inte går att leverera på kundens 
önskade datum så säger personalen i planeringen till marknad när leveransen kan ske. 
Marknad skickar sedan ordererkännande till kunden med den leveranstid som kan lovas. 

Planeringspersonalen planerar in när materialet ska bearbetas i varje maskin. De får ta hänsyn 
till andra order och när det finns tid i maskinerna. Prioritering av order kan göras genom en 
körplan där alla maskiner och deras arbetsbelastning (andra order) syns. Där syns det i vilken 
ordning som varje maskin ska köra order. Sena order syns genom att de är rödmarkerade och 
order med högst prioritet är blåmarkerade. 

Personalen i planeringen kommunicerar vanligtvis inte mycket med terminaloperatörerna 
eftersom planeringen har utfört sitt arbete när ordern når terminaloperatörerna och ska packas. 
På grund av branden har kommunikationen mellan terminaloperatörer och 
planeringspersonalen ökat. Det beror på att terminaloperatörerna får prioriteringslistor från 
planeringen och mer gods ska skickas utan order på grund av branden. 

Planeringspersonalen tar kontakt med terminaloperatörerna när gods ska skickas utan order. 
Det handlar efter branden ofta om valstråd som ska betas på ett annat företag eftersom Wires 
betningsanläggning brann ner. Det kan även vara andra bearbetningsprocesser som ska utföras 
på andra fabriker, detta förekommer även i normala fall men inte lika ofta. 

4.3 Materialflödet 

Sandvik Wire har en flödesgrupperad produktion som inkluderar fem olika flöden: Fjäder, 
Platt, Energi (förfabriken), Svets samt Medicin och Finmekanik. Samtliga produkter tillverkas 
inom sina egna flödesgrupper men starten och slutet är gemensam. Energi är ansvarig för 
starten av flödet som innebär intag av valstråd, betning och beläggning av smörjmedelsbärare. 
Packningen som är en enhet inom avdelningen Intern logistik ansvarar för slutet av flödet 
(Nilsson 2010). Packningsoperatörernas uppgifter är emballering av ringar och längder samt 
packning av kundorder och lagerläggning av färdigt material. En enhet inom Intern logistik 
kallas för Intern service (IS) och de har en materialhanterande roll inom fabriken. IS ansvarar 
för att lossa ankommande gods (med undantag för valstråd) och för att utföra de längre 
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transporterna av material mellan maskiner och flödesavsnitt. I figur 4 visas vart avdelningarna 
utför sina arbetsuppgifter i Sandvik Wire. 

Figur 4: Denna figur visar produktionens fem flödesgrupper som är Fjäder, Platt, Energi (förfabriken), Svets 
samt Medicin och Finmekanik (Nilsson 2010). 

Färdigt material från tillverkningen som antingen ska placeras i lager eller packas och 
levereras till kund, transporteras först till en tillfällig lagerplats. Den tillfälliga lagerplatsen 
finns placerad vid packningsavdelningen och vid fabrikens utlastningskaj. När det är dags att 
packa materialet transporteras det av packningspersonalen med truck till packningslokalen. 
Sedan packas, embelleras och märks materialet innan det fraktas till en uppställningsplats på 
golvet vid utlastningskajen. Med jämna mellanrum kommer en lastbil för att transportera 
vidare det färdiga godset till kunderna. Packningsavdelningens högsta prioritet är att leverera 
materialet i rätt tid till kund och lagerläggning av färdigt material utförs i mån av tid. 

När sista bearbetningssteget är genomfört transporteras materialet till en tillfällig lagerplats 
för färdigt, men ej lagerlagt material. Materialet i den tillfälliga lagerplatsen packas sedan av 
packningsoperatörerna mot kundorder eller så transporterar packningsoperatörerna materialet 
direkt till färdiglagret. Färdiglagret innehåller inköpt gods som Sandvik Wire distribuerar till 
kund och även färdigt material som tillverkas inom företaget. Terminaloperatörerna utför den 
administrativa lagerhanteringen och de har den övergripande kontrollen över vilket material 
som finns i lager och var det är placerat. Personal från packningsavdelningen utför den fysiska 
lagerhanteringen och de arbetar efter terminaloperatörernas direktiv. 

I färdiglagret placeras inköpt gods och färdigt material i väntan på kundorder. Lagret består av 
ett tiotal ställage som rymmer totalt 1375 hyllplatser/fack. Med hjälp av manuella lagerkort 
dokumenteras materialet i lager (Nilsson 2010). 
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Den tillfälliga lagerplatsen används för tillfällig placering av färdigt, men ej lagerlagt 
material. Det finns totalt tre ställage som rymmer 166 platser. Ingen dokumentation eller 
registrering utförs för det material som placeras i dessa ställage. På så vis är materialet och 
tiden för hur länge materialet ligger i ställaget okänt inom företaget (Nilsson 2010). 

4.4 Kvalitetskontroll 

När materialet är färdigtillverkat utförs en kvalitetskontroll. Det händer sällan att materialet 
kommer förbi denna kontroll med något fel. När kvalitetskontrollen utförs skapas ett 
provprotokoll som är ett pappersdokument som innehåller information om resultaten av 
kvalitetsprovet, till exempel dragstyrka. När ett godkänt provprotokoll inkommit till 
terminaloperatörerna är materialet färdigt. Då tar terminaloperatörerna reda på om materialet 
ska skickas eller lagerläggas. Denna information finns i orderbehandlingssystemet. När 
terminaloperatörerna är klara med ett provprotokoll hämtar kvalitetsavdelningen det. 
Terminaloperatörerna förbereder det färdiga materialet för leverans till kund eller för att 
placeras i färdiglagret. Lagerkort eller expeditionsorder utfärdas först då denna process är 
klar.  

Det finns två typer av kvalitetskontroller. Den vanliga kvalitetskontrollen som utförs på de 
flesta tillverkade produkter kallas V-kontroll. Prover tas på materialet i provrummet, det kan 
till exempel handla om att kontrollera så att brottgränsen ligger inom toleranserna. Sedan 
godkänns materialet av personal i provrummet. WQ-kontroll (WQ står för Wire Quality) 
utförs när kunden ställer kvalitetskrav utöver det vanligt på produkterna. Provrum utför 
proverna men kvalitetsavdelningen måste godkänna kvalitetskontrollen. De kontrollerar mot 
kundens specifikationer om produkten uppfyller kraven. De utför även kontraktsgenomgång 
och kontrollerar om produktnummer är rätt. När allt är godkänt frisläpper 
kvalitetsavdelningen ordern så att terminaloperatörerna kan plocka ut den. 
Kvalitetsavdelningen stämplar etiketter som skrivs ut av terminaloperatörerna för att visa att 
ordern är godkänd. Om det finns små brister i kvaliteten kan kunden få avgöra om det är 
acceptabelt. 

Specialorder från kunder och WQ-kontroll innebär mer arbete för terminaloperatörerna. Detta 
eftersom de får arbeta med certifikat och skriva ut etiketter som visar att kvalitetskontrollen 
har utförts. Terminaloperatörerna kommunicerar med kvalitetsavdelningen genom telefon 
eller så går de till varandras kontor. Ofta kommer personal från kvalitetsavdelningen till 
terminaloperatörerna. Denna kommunikation sker för att undvika missförstånd. Det kan även 
handla om speciella kundönskemål. 

4.5 Terminaloperatörernas arbete 

Terminaloperatörerna arbetar med att planera och administrera packning, emballering och 
lagerarbete. Det är viktigt att de har god kommunikation med marknadssidan och arbetar för 
att uppnå maximal leveransprecision. Men det är oklart exakt vad som ingår i deras 
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arbetsuppgifter. Dokumentet som beskriver terminaloperatörernas arbete är mycket kortfattat. 
Administrativa arbetsuppgifter som är relaterade till packning eller lager som ingen annan i 
orderprocessen vill eller kan ta hand om hamnar hos terminaloperatörerna eftersom de 
ansvarar för ett av de sista stegen i orderprocessen innan materialet lämnar företaget. 

Allt som produceras ska gå igenom terminaloperatörerna innan packning eller lagerläggning 
utförs. Det finns tre personer som arbetar som terminaloperatörer. En jobbar heltid och de 
andra jobbar halvtid på terminalen, det är alltid två operatörer i tjänst vid terminalen. Den ena 
tar hand om svets och rund fjäder. Den andra arbetar med precision där bland annat produkter 
till energi och medicin ingår. Men alla terminaloperatörer har den kunskap som krävs för att 
arbeta med alla flöden om det skulle behövas. 

Terminaloperatörerna har ingen direktkontakt med kunden, det är ordermottagarna på 
marknad som kommunicerar med kunden och skickar sedan vidare information om kundorder 
via ett datorbaserat orderbehandlingssystem. Annan information från ordermottagare kommer 
oftast via e-post. Om terminaloperatörerna behöver ytterligare information om något, tar de 
kontakt med personal från den avdelning som har tillgång till informationen. 

Kommunikationen med andra funktioner sker till största del via e-post och telefon. Det händer 
också att personalen går över till varandras kontor för att diskutera något. Personalen inom 
den administrativa delen av orderprocessen känner varandra relativt väl och detta förenklar 
kommunikationen. 

Terminaloperatörerna kommer in i orderprocessen efter att produkterna är tillverkade och 
kvalitetskontroll har utförts. När order kommer till terminaloperatörerna ska produkten vara 
färdigtillverkad och felfri. Ibland inträffar missar då material med kvalitetsbrister kommer till 
packningen. Om produkten ser felaktig ut kontaktar packningspersonalen de som är ansvariga 
för kvalitetskontrollen av varan. 

Terminaloperatörerna har tillgång till ett datorsystem där alla order syns och där kan de 
kontrollera status för ordern, till exempel om den är försenad. De arbetar även med 
datorbaserade informationssystem för lager och packning, men de har ändå mycket 
pappersarbete. Detta beror på de manuella lagerkorten och på att de får en betydande del av 
informationen i form av pappersdokument, till exempel provprotokoll och arbetsorder. 
Arbetsorder inkommer till terminaloperatörerna i pappersform för order som ska lagerläggas 
eller tillverkas direkt mot kunden. Men de får inte arbetsorder i pappersform för allt material. 
Terminaloperatörerna arbetar med arbetsorder farmför allt när det gäller material inom 
kategorin längder och när material ska vägas. De går och hämtar arbetsordern i en korg vid 
fikarummet. Sedan skriver de in arbetsordernummer i systemet för att söka upp rätt order. 

Flödet av order till terminaloperatörerna är kontinuerligt. Så fort en order är färdigtillverkad 
och kvalitetskontrollen är godkänd blir den tillgänglig för terminaloperatörerna. I 
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orderbehandlingssystemet finns en lista över alla order med ordernummer och leveransdatum. 
Om alla tidigare operationer inklusive kvalitetskontroll är utförda kan terminaloperatörerna 
skriva ut en expeditionsorder. Informationen som expeditionsordern innehåller är vilket 
material och vilken kvalitet som ska levereras till en viss kund från en specifik arbetsorder. På 
expeditionsordern finns även instruktioner för hur packningen ska utföras. Om ordern finns i 
lager letar de upp rätt lagerkort som beskriver var i lager materialet finns. Lagerkort används 
inte för material som produceras direkt mot kunden eftersom det lagras tillfälligt på speciella 
platser. Om de har fått ett provprotokoll för ordern matar de in provdata och skriver ut en 
etikett. Utskriften av etikett utförs genom ett annat system på en annan dator. Sedan går de 
med ordern i pappersform till en tavla i packningen. Expeditionsorder läggs in i plastfack på 
en ordertavla under rätt datum med klockslag för när utleverans ska ske. 
Terminaloperatörerna går till packningen med flera order i taget och de går dit ofta så att 
packning alltid har arbete. Tavlan fungerar som visuellt hjälpmedel för personalen i 
packningen. 

Terminaloperatörerna kan utföra prioriteringar av order när de lägger dem i tavelfacken. Om 
en order blir försenad får den en röd ”plupp” och en ny tid för utleverans. När en order är 
försenad två gånger får den högsta prioritet. Om en order får högsta prioritet läggs den i ett 
särskilt snabbfack. Sedan kontrollerar terminaloperatörerna så att den har rätt status i 
orderbehandlingssystemet när de har hämtat expeditionsordern och lagerkortet från 
packningen. Om en order kommer till terminaloperatörerna och ska levereras flera dagar eller 
veckor senare får den lägre prioritet. Ordern läggs åt sidan och de arbetar med andra order 
istället. 

4.5.1 Arbete med elektroniska informationssystem 

Sandvik wire har ett datoriserat orderbehandlingssystem där information om alla order finns. 
Det finns också en intern webbsida med information som till exempel statistik om beläggning 
i produktionen och leveransprecision, där finns även packningsguiden. 

I ordbehandlingssystemet finns det information om var i flödet en order är och vilka steg som 
har rapporterats in som klara. Det finns även listor över operationer för varje order och för 
varje operation finns ett nummer som beskriver status för operationen. Terminaloperatörerna 
kontrollerar orderlistan i systemet ett flertal gånger varje dag för att ta reda på om det finns 
några order som ska skrivas ut för packning. Det förekommer i vissa fall manuell inmatning i 
orderbehandlingssystemet, till exempel information om lagerfack eller meningar för att 
komplettera ordern. 

Order som är markerade för kvalitetskontroll kan inte tas ut innan testet är utfört och godkänt. 
Personal i provrummet matar in i systemet och skickar provprotokoll till terminaloperatörerna 
som sedan kan utfärda expeditionsordern. I datorsystemet finns även nummer för lagerfack, 
det är den plats i lagret som materialet för en specifik arbetsorder ligger på. När detta nummer 
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syns betyder det att ordern är tillverkad och ligger i färdiglagret. Men det finns en 
begränsning i systemet; endast ett lagerfack per order kan listas men en order tar ofta upp mer 
än ett fack och därför behövs lagerkorten. 

Efter att en order har skrivits ut och sänts till packning ligger den kvar i systemet tills 
packningen matar in att den är avslutad. Ibland kan de glömma att göra detta, därför 
kontrollerar terminaloperatörerna om några gamla order ligger kvar i systemet i slutet av 
arbetsdagen. 

Terminaloperatörerna vet vad som ska WQ-kontrolleras genom orderbehandlingssystemet. 
Ibland kan en order ha väntat på WQ-kontroll för länge, då skickar terminaloperatörerna e-
post till kvalitetsavdelningen. Det kan ibland ta upp till en vecka att utföra denna kontroll med 
förseningar som följd. 

Det förekommer att order blir tillgängliga för sent i systemet. Det beror oftast på att 
kvalitetsprover utförs för sent. Detta kan i sin tur ha andra orsaker tidigare i flödet, till 
exempel problem i produktionen. Om produktionen eller kvalitetskontrollen av allt material 
för en order inte blir klart i tid kontaktar marknad kunden. Delsändningar av det material som 
är färdigtillverkat och godkänt kan göras om kunden accepterar det. 

4.5.2 Lagerkort och lagerläggning 

Lagerkorten används för att dokumentera material som placeras i färdiglagret. Ett lagerkort 
innehåller information om typ av material, uppmätt vikt, vilken arbetsorder det tillhör, kvalitet 
och vilket datum lagerkortet utfärdats. De förvaras i systematisk ordning i en facksamling på 
kontoret och fylls i manuellt med penna. Lagerkort för material som ska placeras i färdiglagret 
ansvarar terminaloperatörerna för. En anledning till att detta system fortfarande används är att 
det skulle vara ekonomiskt kostsamt att byta ut det. 

Terminaloperatörerna använder arbetsordernummer för att söka i orderbehandlingssystemet. 
När en expeditionsorder med arbetsordernummer kommer till terminaloperatörerna betyder 
det att den tillverkas direkt mot kunden och om det inte finns något arbetsordernummer 
betyder det att ordern är på material som finns i färdiglagret. 

Efter att expeditionsordern skrivits ut behöver terminaloperatörerna leta efter lagerkort. På 
lagerkortet finns information om lagersaldo och lagerplats. Det finns ett facknummer till varje 
lagerplats men en arbetsorder kan ta upp flera lagerplatser och får då flera facknummer. När 
ett lagerfack har tömts stryks dess facknummer från listan på lagerkortet och sedan tas 
material från nästa lagerfack. 

Terminaloperatörerna får ofta leta efter lagerkort, om kortet inte finns i kortfacket får 
terminaloperatörerna ta reda på var det finns eller låta ordern vänta tills kortet har kommit 
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tillbaka. Ofta finns kortet i packningen på grund av att personalen där inte är klara med det. 
Om packningen har kortet får ordern vänta tills packningen är klar eller så får 
terminaloperatören gå och hämta lagerkortet.  

Genom systemet med lagerkort går det att hålla reda på alla lagerfack som en order tar upp. 
Det är packningsoperatörerna som fyller i lagerfacken på korten när de lägger in eller tar ut 
färdigt material ur lager. Om ett kort försvinner måste ett nytt skrivas, mycket av 
informationen som behövs finns i datorsystemet men informationen om lagerfacken är oftast 
inte komplett. Därför kan det leda till mycket onödigt arbete om ett lagerkort försvinner. Det 
kan även bli problem med att hitta i lagret eftersom det bara finns ett lagerfack inlagt i 
orderbehandlingssystemet. Men det händer inte ofta, högst en gång i månaden. 

Terminaloperatörerna lagerlägger allt som ska produceras mot lager. Detta utförs genom att 
kontrollera så att informationen på arbetsordern stämmer. Sedan matar de in information om 
materialet som vikt och brottgräns i systemet. Därefter fyller de i lagerkort men det är 
personalen som lägger in materialet i lager som fyller i facknummer på lagerkorten. 
Terminaloperatörerna lagerlägger även inköpt material genom att de matar in facknummer 
och brottgräns i orderbehandlingssystemet. 

Terminaloperatörerna ansvarar för alla lagerinventeringar. De går igenom allt som finns i 
lagren, sedan skriver de in uppdaterade data på lagerkorten. Även om lagerkort stämmer 
måste de skriva in att ingen ändring gjordes så att det syns att inventeringen är utförd. Denna 
inventering utförs någon gång per år. 

4.5.3 Möten 

Terminaloperatörerna deltar i ett processmöte en gång i veckan. Packningsoperatörerna och 
personal från godsmottagningen deltar även i detta möte. Tillsammans utgör de 
processgruppen. På mötet diskuteras bland annat förändringar som berör personalens arbete. 
Syftet med detta möte är att utveckla processgruppen och förbättra kommunikationen. Arbetet 
inom processgruppen har lett till att personalen har fått ett utökat ansvar. Deras chef får 
därmed mer tid över till andra arbetsuppgifter, till exempel förbättringsarbete. 

Terminaloperatörerna deltar i tavelmöten två gånger i veckan. Personal från packningen och 
godsmottagningen deltar även i detta möte som handlar om hur läget är, vad som ska göras 
under veckan och eventuella problem. 

4.5.4 Ankommande material och reklamationer 

Terminaloperatörerna får även utföra administrativa arbetsuppgifter relaterade till 
ankommande material från kunder. Det kan vara reklamationer, till exempel att tråd i fel 
dimension har skickats till kunden och då ska materialet lagerläggas. Om det är kvalitetsfel på 
materialet skrotas det oftast. Kvalitetsavdelningen tar beslutet om materialet ska skrotas eller 
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lagerläggas. När beslutet är klart får godsmottagarna ett dokument med vad som ska göras 
med det ankommande godset. Efter att de skrotat materialet ger de ett papper till 
kvalitetsavdelningen, ett papper till terminaloperatörerna och behåller ett.  
Terminaloperatörerna skriver in i systemet att materialet har skrotas. Om kvalitetsavdelningen 
beslutar att lagerlägga materialet blir det packningsoperatörernas uppgift att utföra den fysiska 
delen och terminaloperatörerna utför den administrativa delen av lagerläggningen. 

Information om reklamationerna går till kvalitetsavdelningen. Terminaloperatörerna utför 
administrativa arbetsuppgifter som är relaterade till reklamationer, till exempel markerar vad 
som ska skrotas i orderbehandlingssystemet. Det står reklamerat material på ställen där det 
inte får stå. Detta leder till att det finns en risk för att fel material skickas till kunder, de 
riskerar att få material med kvalitetsbrister. Detta strider mot kraven för kvalitetslicenser som 
Sandvik har. Reklamationer på grund av packningssätt förekommer, då kan 
kvalitetsavdelningen bli inblandad i packningen för att säkerställa att det blir rätt nästa gång. 

4.5.5 Inköpt material 

När material köps in talar godsmottagningen om för terminaloperatörerna vilket material som 
tas emot och hur mycket. Personal från godsmottagningen kommer till terminaloperatörerna 
med pappersdokument som innehåller information om vad som har kommit in så att 
terminaloperatörerna kan lagerlägga materialet. All information som terminaloperatörerna 
behöver för att lagerlägga inköpt material finns på dokument som kommer med materialet. 

4.5.6 Avvikelser och fel 

Terminaloperatörerna behandlar också avvikelser. Det kan vara kvalitetsbrister som upptäcks 
i provrum, personal i tillverkningen får avgöra om det går att rätta till felet eller om materialet 
ska skrotas. Om felet är litet kan kunden kontaktas så att de får avgöra om det är acceptabelt 
eller inte. 

Om för mycket eller för lite färdigt material inkommit från produktionen måste 
terminaloperatörerna ringa marknad för att kontrollera om det kan skickas eller inte. Om 
avvikelsen är mindre än 10 procent så får de ta beslutet själva och om det är mer måste de 
ringa. Ibland står det på ordern att avvikelsen är godkänd och då behöver inget nytt beslut 
fattas. 

Om det är något som inte stämmer så skrivs det in i systemet, till exempel om det är färdigt 
material som saknas. De flesta avvikelser hanteras tidigare i flödet endast ett fåtal avvikelser 
kommer förbi kvalitetskontrollen och når terminaloperatörerna. Terminaloperatörerna kan ses 
som en kontroll av att allt i ordern stämmer innan den går till packning. 
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4.5.7 Gods som ska skickas utan order 

Det förekommer att gods skickas utan order till kunder eller för legobearbetning. Gods som 
ska skickas utan order hanteras genom gula papperslappar som kallas gulingar, de hanteras 
utanför det vanliga orderflödet. En guling är ett pappersdokument där bland annat adress till 
mottagare, kollinummer och vikt fylls i för hand. 

Planeringspersonalen fyller i gulingar som gäller ofärdigt material eller legotillverkning. Om 
materialet som ska skickas är färdigt ska terminaloperatörerna fylla i gulingen, men adress 
och kontonummer ska alltid vara ifyllt när gulingen kommer till terminaloperatörerna. Det är 
den som vill skicka materialet som vet var det ska skickas och därför är det rimligt att denna 
person fyller i adressen. Men det förekommer att terminaloperatörer får gulingar utan ifylld 
adress eller kontonummer och då går det åt mycket tid till att ta reda på dessa uppgifter. Efter 
att terminaloperatörerna fyllt i gulingen matar de in mottagarens adress i 
orderbehandlingssystemet och skriver ut etiketten för frakten. 

Gulingarna kommer ofta med internpost och avsändaren kan vara vem som helst inom 
organisationen som behöver skicka något utan att det finns en order. Gulingar används för 
gods som ska skickas där det inte går eller är olämpligt att skapa en order. Det kan vara 
valstråd som ska betas, legobearbetning av material eller tomma spolar som ska skickas. Om 
något tas från lager måste det dras av från lagersaldot så att det inte blir felaktigt. 

4.5.8 Kommunikation mellan terminaloperatörer och marknad 

Terminaloperatörer och ordermottagare kommunicerar via e-post eller telefon, vanligtvis flera 
gånger per dag. Det handlar ofta om ändringar, prioriteringar eller information om vad som 
ska packas eller information om packningskoder. Allt för ofta handlar det om 
standardinformation om packningen som kunden vill ha, denna typ av information borde vara 
lättillgänglig för ordermottagningen via ett informationssystem. När kunderna till exempel vill 
veta mått och vikt på den färdigpackade ordern så ringer ordermottagarna till 
terminaloperatörerna. De kan ofta inte svara direkt utan får gå ut till personalen i packningen 
och fråga. Även enklare information om till exempel mått på en standardpall tar lång tid att 
hitta. 

All information om pall, emballering, mått och liknande finns inte lättillgängligt i något 
system. Packningsguiden där packkoderna är listade finns däremot tillgängligt för alla genom 
ett webbaserat informationssystem men den innehåller bara bilder, inte uppgifter om mått. Det 
sker ständigt små förändringar i packningen men det finns ingen som är ansvarig för att 
kontinuerligt uppdatera informationen om packning i informationssystemet. 

Terminaloperatörerna kontakter även marknad när de upptäcker fel i en order. Marknad får 
kontakta kunden för att ta reda på om felet är acceptabelt men det tar ofta lång tid att få svar 
från kunden. 
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4.6 Godsmottagningen (Intern service) 

Ankommande gods från kunder kommer med lastbil och tas emot vid en lastkaj utanför 
terminaloperatörernas kontor. Det fattas ibland dokumentation av godset och då måste 
personalen ta reda på vad det är för material. Detta är inte alltid enkelt och ofta tidskrävande. 
Eftersom godsmottagningen måste sköta sina andra arbetsuppgifter kan material bli liggande i 
flera dagar. Ibland får personalen ta kontakt med kunden för att ta reda på vilket material som 
de har skickat. 

Kvalitetsavdelningen skickar ett pappersdokument till godsmottagningen med information om 
vad kunden ska eller har skickat. När material har tagits emot kontrollerar personalen på 
godsmottagningen att vikten och övriga uppgifter stämmer, därefter kontaktar de 
kvalitetsavdelningen om det behövs. Godsmottagningen ger ett pappersdokument till 
terminaloperatörerna med information om materialet och om det ska lagerläggas eller skrotas. 

Godsmottagningen får information om inkommande lastbilar från terminaloperatörerna. De 
kommunicerar ofta med genom att ringa eller gå in på terminaloperatörernas kontor. All 
kommunikation av information till godsmottagningen sker muntligt eller genom 
pappersdokument. Godsmottagningen har inte tillgång till något elektroniskt 
informationssystem. Detta leder till att personalen i godsmottagningen ofta måste slösa tid på 
att ge information till andra eller ta reda på information som de behöver för att utföra sitt 
arbete. Personalen i godsmottagningen får ofta springa runt och leta efter personer på andra 
avdelningar som de kan fråga. De får även ta emot många samtal från personer på olika 
avdelningar som har frågor. Ofta har de inte tid att svara på allt eftersom de måste prioritera 
av- och pålastning av lastbilar. 

Det förekommer att Sandvik Wire återköper material från kunder, ibland för att kunderna har 
beställt fel. Vid återköp kontrolleras om vikten stämmer, sedan fyller personal på 
godsmottagningen i pappersdokumentet som går till kvalitetsavdelningen som godkänner och 
lägger in det i elektroniska informationssystemet så att terminaloperatörerna kan lagerlägga 
materialet. Sedan fyller terminaloperatörerna i lagerkort och skickar dem till packningen som 
lägger in materialet i lager. 

Det är kvalitetsavdelningen som talar om för personalen i godsmottagningen vad som ska 
skrotas eller lagerläggas. Det är oftast personalen i packningen som lägger in material i lager. 
Det finns containrar där kasserat material sorteras och sedan skrotas. Det är viktigt att skrotet 
är sorterat efter stålsort för då kan det säljas till ett högre pris. Det finns en sorteringslista för 
att hjälpa personalen med skrotningen. 

Om kunden skickar tillbaka reklamerat material eller om Sandvik Wire återköper material 
som är felbeställt ska kunden ha pengar tillbaka. Därför utförs noggranna kontroller av 
ankommet gods, bland annat vägning för att kontrollera att kunden får rätt summa pengar. 
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Spolar kommer också i retur från kunden eftersom de är dyra och Sandvik Wire vill ha 
tillbaka dem. Godsmottagningen tar också hand om inköpt material. De får dokument med 
information om materialet. En ny etikett med rätt materialnummer skrivs ut och fästs på det 
inköpta materialet. 

4.7 Packningsoperatörernas arbete 

Packningsoperatörerna hämtar expeditionsorder från ordertavlan i packningsavdelningen. 
Expeditionsordern innehåller en packningskod som följs när materialet packas. För varje kod 
finns ett standardsätt att packa materialet. Vissa expeditionsorder har specialkrav för packning 
och då finns det en beskrivning av ordern och hur den ska packas på expeditionsordern. Om 
packningsoperatörerna inte vet vad som ska göras eller vad packningskoden betyder så finns 
det en pärm som heter Packing Guide for Sandvik Wire Products. Denna guide visar vilka 
steg som ska utföras för att packa ordern för de olika packningskoderna. Men denna pärm 
uppdateras sällan och därför är det tveksamt om all information stämmer. I pärmen finns 
däremot inte en utförlig beskrivning på vilka pallar och lådor som ska användas vid 
packningen. Detta leder till många frågor kring måtten på pallar och lådor från andra 
funktioner på Sandvik Wire. Vikten på materialet måste kontrolleras så att det stämmer med 
kundernas krav, de kan ha angett maxvikt eller vikttolerans. 

Packningsoperatörerna ska packa order i rätt ordning och tidsramar ska följas. Ordertavlan 
underlättar prioritering av order eftersom det är enkelt att se om någon order är försenad. På 
tavlan finns det även fack för snabborder och de har extra hög prioritet. Figur 5 visar en bild 
på ordertavlan. 
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Figur 5: Ordertavlan där packningsoperatörerna hämtar expeditionsorder. 

När materialet är färdigpackat går packningsoperatörerna till datorn i packningsavdelningen 
och matar in uppgifter från expeditionsordern. Uppgifterna som skrivs in i 
orderbehandlingssystemet är antal, kod, netto kg, brutto kg, längd, bredd och höjd. När allt är 
ifyllt skrivs ett kollinummer ut och skrivs in på expeditionsordern. Det är ordermottagarna 
som tar fram kollinummer för varje kundorder. Expeditionsordern läggs i en låda för 
hämtning av terminaloperatörerna och det utskrivna kollinumret klistras på det färdigpackade 
materialet och det ställs sedan på rätt plats för utleverans. Om en order inte är färdigpackad 
syns det i orderbehandlingssystemet eftersom personalen i packningen matar in i systemet när 
de har packat färdigt ordern. Order sparas på terminaloperatörernas kontor i en månad och 
sedan flyttas de till ett annat ställe på kontoret för att sparas i ytterligare tre månader. 

4.7.1 Packningskoder 

Packningskoden består av fyra siffror och informerar om hur packningen ska utföras. Varje 
kod motsvarar en standard för packningssätt som exempelvis inplastat på pall, kartong på pall 
eller trälåda. För de flesta produkterna väljer orderbokningssystemet en packningskod som är 
baserad på produkt, destination och transportsätt. Packningskoden ska alltid följas för att 
minimera packningskostnad. Vid speciella ändamål där befintliga koder inte kan användas ska 
kod 0000 anges och då beskrivs förpackningssättet detaljerat, detta sker endast i 
undantagsfall. Om det inte går att tydligt beskriva packningssättet så bestämmer personalen i 
packningen hur materialet ska packas. 
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PALL 

110 x 110 

LÅDA 

3100 x 160 x 70

Packkoder definieras automatiskt genom att ett datorbaserat system identifierar typ av 
material, kund, transportsätt och använder denna information för att bestämma lämplig 
packningsmetod. Kundernas önskemål om hur packningen ska utföras kan läggas in i 
systemet av marknad. 

4.7.2 Lådor och pallar 

Terminaloperatörerna frågar ofta vilka mått och vikter det är på olika lådor och pallar som 
används vid packningen. Eftersom det finns många olika mått på lådor och pallar så kan det ta 
flera månader för en nyanställd att lära sig alla mått utantill. De som arbetar på 
packningsavdelningen har inga problem med att svara på frågor om måtten och vikten på 
pallar och lådor. Om packningsoperatörerna är osäkra på något mått, går de till 
förvaringsplatserna för lådor eller pallar. Vid varje låda och pall finns det en lapp som visar 
måtten på det sätt som figuren nedan visar.  

 

 

 

Figur 6: vid varje låda eller pall finns det en sådan skylt med olika mått.  

4.7.3 Interna körningar 

Packningsoperatörerna hämtar material med truck för att packas enligt förpackningskoden. 
När en order är färdigpackad så förflyttas den med truck till utlastningen. Vid utlastningen 
kommer godsmottagningens personal och kör den färdigpackade ordern vidare med truck in i 
lastbilen. 

4.7.4 5S 

5S är en rad aktiviteter för att eliminera slöseri. Packningsavdelningen på Sandvik Wire har 
arbetat med 5S i drygt ett år. Det har lett till en lista där de själva skriver upp vad som behöver 
göras och sedan utför de detta i mån av tid. Packningsoperatörerna ser 5S som ett hjälpmedel 
till att städa och omorganisera. Enligt respondenter på företaget har det blivit ordning och reda 
i packningsavdelningen efter att arbetet med 5S påbörjades.   

Packningsoperatörerna har inte fått den information som krävs för att kunna arbeta med 5S 
systemet på ett optimalt sätt. Genom att de inte känner till innebörden av de fem S:en kan det 
leda till mindre fokus på 5S och på så vis glöms syftet med systemet bort.  
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4.7.5 Kommunikation mellan terminal och packningsoperatörer 

Terminaloperatörerna frågar ofta efter mått på olika lådor och pallar. Dessa frågor blir 
besvarade av packningsoperatörerna. Många av frågorna från terminaloperatörerna 
återkommer. När packningsoperatörerna inte förstår något i en order eller har andra frågor 
kring en order, går de till terminaloperatörerna och frågar. 

4.8 Flödeskartor 

För att ge en tydligare blid av flödena inom företaget har vi skapat flödeskartor som visar 
informations- och materialflöden för terminal och packning samt helhetsbilder av flödena 
inom företaget. Eftersom arbetet handlar om den administrativa delen av orderprocessen visas 
informationsflödena med störst detaljrikedom medan endast helhetsbilder av materialflödet 
visas. Genom dessa flöden har vi kommit fram till förbättringsförslag som visas i figur 13 och 
15 på sidorna 54-55. 

Enligt Oskarsson, et al. (2006) är symbolerna nedan de vanligaste för flödeskartläggning: 

 
Operation/Aktivitet/Avdelning  

 
 

Beslutspunkt  
 

 
Pappersdokument  
 

 
Materialflöde  

 
 

Informationsflöde  

 

Datorsystem 

Figur 7: symboler för flödeskartläggning. 
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4.8.1 Informationsflöde terminalpack 

Figur 8 visar informationsflödet i terminaloperatörernas och packningsoperatörernas arbete 
(vad som händer efter utskrift av order). Detta är en förenklad bild av flödet. Ofta behöver 
mer göras, till exempel hämta provprotokoll och skriva ut etiketter. 

1. Order hämtas från det datorbaserade orderbehandlingssystemet och skrivs ut. 

2. Rätt lagerkort för ordern letas upp i kortfacket och fästs på ordern. 

3. Terminaloperatören går med den utskrivna ordern till packningen och lägger den i rätt 
fack med det tid och datum då ordern ska vara färdigpackad. 

4. En packningsoperatör hämtar det färdiga materialet och påbörjar packningsarbetet 
enligt instruktioner i ordern. Packningsoperatörerna uppdaterar även lagerkortet. 

5. När packningen är klar skriver packningsoperatören in packdata som inkluderar antal, 
vikt, längd, bredd och höjd i orderbehandlingssystemet. 

6. Fraktetikett skrivs ut och fästs på den färdigpackade ordern. 

7. Terminaloperatören hämtar dokumentet med orderinformation och lagerkort. 

8. Lagerkortet uppdateras och läggs in på rätt ställe i kortfacket. 

 

Figur 8: En förenklad bild av informationsflödet i terminaloperatörernas arbete.
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4.8.2 Orderflöde mellan terminaloperatörer och packning 

 

Figur 9: Material och informationsflöde för terminal och packning. 

När materialet är färdigbearbetat i produktionen läggs det på en tillfällig lagerplats. Sedan 
utför provrum kvalitetstester på materialet och om kvalitetskraven är höga måste 
kvalitetsavdelningen godkänna. När kvalitetskontrollen är godkänd kan terminaloperatörerna 
utfärda expeditionsorder om det finns en kundorder på materialet eller utfärda lagerkort om 
materialet ska lagerläggas. I båda fallen går ordern igenom terminaloperatörerna eftersom de 
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arbetar med lagerläggning och förberedning av order för packning. Om ordern ska levereras 
direkt till kunden så finns det en expeditionsorder inlagd i orderbehandlingssystemet. 
Terminaloperatörerna skriver ut den och letar upp rätt lagerkort för ordern. Sedan går de med 
ordern till tavlan i packningen. Där hämtar packningsoperatörerna ordern för att packa den 
och sedan är ordern klar för utleverans, terminaloperatörerna hämtar då pappret med ordern 
och lagerkortet för administrativ lagerläggning. 

Om materialet tillverkas mot lager så lagerlägger terminaloperatörerna och 
packningsoperatörerna. Terminaloperatörerna skapar ett lagerkort som de ger till packningen. 
Personalen där hämtar materialet från tillfälligt lager och lägger in det i färdigvarulagret. 
Sedan skriver de in på lagerkortet vilka fack som materialet ligger i och skickar tillbaka kortet 
till terminaloperatörerna som matar in det första lagerfacket i systemet och lägger lagerkortet 
på rätt plats i kortfacket. 
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4.8.3 Terminaloperatörer till utleverans 

 

Figur 10: Visar flödet från att terminaloperatörerna får provprotokoll eller arbetsorder till utleverans. 

Terminaloperatörerna får provprotokoll eller arbetsorder för färdigt material. Sedan matar de 
in data i orderbehandlingssystemet. Om det finns en kundorder på materialet skriver de ut 
expeditionsordern och går med den till ordertavlan i packningen. Sedan packas ordern av 
packningsoperatörer och ställs på rätt plats för utleverans. När ordern är färdigpackad lägger 
packningsoperatörerna expeditionsordern med rätt kollinummer i en låda för hämtning av 
terminaloperatörerna. 

Om materialet ska lagerläggas utfärdar terminaloperatörerna lagerkort för arbetsordern. Den 
skickas till packningsoperatörerna som lägger in materialet i lager och fyller i lagerfack på 
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lagerkortet. När det är utfört går de med kortet till terminaloperatörerna som utför 
lagerläggningen i informationssystemet. 

4.8.4 Marknad till utleverans 

 
Figur 11: helhetsbild av orderprocessen inom Sandvik Wire. 

Marknad tar emot kundordern och skapar en intern order. Planeringen får reda på kundens 
önskemål om leveransdatum och planerar in ordern i produktionen och ger information om 
leveransdatum till marknad. Kundens önskemål kan inte alltid uppfyllas. Marknad skickar 
sedan ordererkännande till kunden. 
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Planeringen försörjer arbetsorder med material och släpper dem till produktionen. När 
materialet går igenom olika tillverkningssteg matas information in i informationssystemet om 
status för dessa steg. När materialet är färdigtillverkat utförs en kvalitetskontroll, information 
matas in i orderbehandlingssystemet och ett provprotokoll skapas som skickas till 
terminaloperatörerna. Om fel upptäcks på materialet får produktionen avgöra om felet kan 
rättas till eller om materialet ska skrotas. 

Det godkända materialet ligger på en tillfällig lagerplats i väntan på packning eller 
lagerläggning. När kvalitetskontrollen är godkänd kan terminaloperatörerna utfärda 
expeditionsordern som de ger till packningsoperatörerna som packar materialet. Därefter ställs 
det färdigpackade materialet på rätt plats för utleverans.
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5 Analyserande diskussion 

I detta avsnitt analyseras informationen från kartläggningen och jämförs med den teori som vi 
har studerat. Genom denna jämförelse har vi kunnat identifiera förbättringspotential inom den 
administrativa delen av orderprocessen på Sandvik Wire. Vi har även med stöd av teorin tagit 
fram förslag på hur orderprocessen kan förbättras. Några av förbättringsförslagen som berör 
informationsflödet har vi beskrivit med flödeskartor. 

5.1 Förbättringspotential 

Vi har kunnat identifiera förbättringspotential för terminaloperatörernas arbete och 
packningsoperatörernas arbete. Detta kunde göras genom en jämförelse mellan 
kartläggningen på Sandvik Wire och den vetenskapliga litteraturen som vi har läst under 
arbetets gång. Vi delade upp informationen från kartläggningen i olika kategorier, till exempel 
inmatning av information och informationsutbyte. Sedan delade vi upp teorin i kategorier på 
samma sätt. Detta gjorde det möjligt för oss att jämföra arbetet inom Sandvik Wire med hur 
arbetet bör utföras eller organiseras enligt den vetenskapliga litteraturen. Vi har även upptäckt 
möjligheter till förbättringar som inte berörs av litteraturen men som vi ändå tycker är viktiga 
att ta upp. 

5.1.1 Terminaloperatörernas arbete 

Tidigt i arbetet upptäcktes en oklarhet i vad som ingår i terminaloperatörernas arbete. Det 
finns ett dokument som beskriver deras arbetsuppgifter men det är mycket kortfattat. Denna 
oklarhet leder till att terminaloperatörerna får ta hand om arbetsuppgifter och lösa problem 
som ingen annan i orderprocessen vill eller kan ta hand om. Oklarheten om arbetsuppgifterna 
leder också till en brist på struktur i arbetet. Detta gör att det blir svårt för ny personal att lära 
sig arbetet. Det kan ta över två år för en nyanställd terminaloperatör att lära sig arbetet 
ordentligt. Detta är inte rimligt och därför behöver strukturen i deras arbete förbättras. Att 
tydligöra vilka arbetsuppgifter terminaloperatörerna har och förbättra strukturen i deras arbete 
är därför en förbättringsmöjlighet. 

En anledning till brist på struktur kan vara att det finns brister i de elektroniska 
informationssystemen. Terminaloperatörerna arbetar med flera olika informationssystem för 
lagerhantering, hantering av order och utskrift av etiketter. Men trots dessa system får de 
mycket pappersarbete. Enligt Waller (1995) finns det inga tekniska hinder för att använda 
samma informationssystem för hela orderprocessen. Därför borde det vara möjligt att sköta all 
hantering av information i terminaloperatörernas arbete genom samma system eller flera 
sammanlänkade system som är kompatibla med varandra. Därför borde pappersarbetet kunna 
elimineras. Om informationssystemen förbättras och pappersarbetet elimineras kan tid sparas 
eftersom information hanteras på ett effektivare sätt och blir mer tillgänglig. När endast ett 
informationssystem finns förbättras även överblicken över arbetet och därmed skapas 
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förutsättningar för att förbättra strukturen i arbetet. 

Lagerkorten är en källa till pappersarbete och manuell informationshantering. Systemet med 
lagerkort är inte lämpligt eftersom det leder till tidskrävande manuell hantering av data. På 
grund av den mänskliga faktorn leder detta system till en ökad risk för att lagerinformationen 
innehåller fel. Detta bekräftas av Croxton (2003), Waller (1995) och Forslund (2007) 
eftersom de anser att manuell hantering av information ökar risken för fel. Detta kan leda till 
att personalen behöver leta efter material i lagret på grund av att lagerfacken som är listade på 
lagerkorten kan vara felaktiga. Även lagersaldot kan bli fel om någon siffra skrivs fel på ett 
lagerkort. Detta kan i värsta fall leda till att leveranser till viktiga kunder blir försenade för att 
produkter inte finns i lagret. 

Eftersom det finns effektivare elektroniska system för lagerhantering är arbetet med 
lagerkorten ett föråldrat arbetsmoment. Detta är ytterligare ett tecken på att 
informationssystemen för hantering av order och lager inom företaget behöver förbättras. 
Enligt Shapiro (1992) är det viktigt att fasa ut alla föråldrade arbetsmoment från 
orderprocessen eftersom det kan leda till förbättrad koordination i orderprocessen. Därför är 
ett byte av systemet med lagerkorten mot ett elektroniskt system en betydande möjlighet till 
förbättring. 

Terminaloperatörerna får ofta svara på frågor från personal på andra avdelningar. Ofta är det 
marknad som vill ha reda på information om packningen. Detta tar tid från 
terminaloperatörernas ordinarie arbetsuppgifter eftersom de får gå till packningen och fråga 
för att ta reda på svaren som de sedan vidarebefordrar till marknad. Enligt Gustavsson & 
Wänström (2009) och Wijngaard et al. (2006) bör information vara enkel att komma åt för 
personerna som behöver den. På Sandvik Wire går information i vissa fall igenom flera 
personer innan den som behöver informationen får den. Detta visar att det finns brister i 
informationsutbytet inom orderprocessen på företaget. Enligt Damen (2001) är flexibilitet 
beroende av förmågan att kunna ta beslut snabbt och Wijngaard et al. (2006) anser att 
informationsutbytet kan underlätta beslutsfattandet. Därför borde förbättringar av 
informationsutbytet kunna leda till ökad flexibilitet i orderprocessen. 

Gulingar är gula pappersdokument som används för gods som ska skickas utan order. När 
terminaloperatörerna får dem ska adress och kontonummer alltid vara ifyllda. Men det 
förekommer att de får gulingar utan dessa uppgifter. Eftersom det är tidskrävande för 
terminaloperatörerna att ta reda på dessa uppgifter finns det förbättringspotential i detta. Det 
borde vara enklare för personen som vill skicka något att ta reda på den adress som det ska 
skickas till. En viktig del i att förbättra detta kan vara att få personalen inom andra delar av 
organisationen att förstå att det inte är enkelt för terminaloperatörerna att ta reda på adresser 
och kontonummer. 

Vi har upptäckt ett flertal tecken på brister i informationssystemet genom studier av 
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terminaloperatörernas arbete. En sådan brist är att endast ett lagerfack per order kan matas in i 
det elektroniska informationssystemet. Men ett lagerfack per order räcker inte och därför 
behövs lagerkorten. Eftersom terminaloperatörerna endast har administrativa arbetsuppgifter 
är det i informationssystemen som den stora potentialen till förbättring finns. Genom en 
förbättring av informationssystemen skulle flera av problemen som vi har upptäckt i 
terminaloperatörernas arbete kunna lösas. 

5.1.2 Packningsoperatörernas arbete 

Packningsoperatörerna har börjat arbeta med 5S och detta arbete har lett till betydande 
förbättringar. Personalen tar mycket eget ansvar i detta arbete och är därmed involverade i 
förändringsarbetet. Detta är positivt eftersom det kan leda till ökad motivation och att 
motstånd mot förändringar kan undvikas, vilket bekräftas av Kotter & Schlesinger (1979). 
Därigenom förbättras möjligheterna för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Men personalen 
har bristfälliga kunskaper om 5S och vad det står för. Enligt Gapp, R. Et al. (2008) och Liker 
(2004) är utbildning en viktig del i arbetet med 5S. Därför sker arbetet med 5S inte på ett 
optimalt sätt. Om personalen inte har tillräckliga kunskaper om 5S kan det leda till att det 
aldrig blir en naturlig del av deras arbete. Därmed hotas det långsiktiga arbetet med 5S 
eftersom personalen kan uppfatta 5S som ett tillfälligt projekt. 

Genom intervjuer med personal på företaget upptäckte vi att packningsoperatörerna får 
mycket frågor om packningen. Därför verkar det finnas ett behov av att uppdatera 
packningsguiden och göra mer information om packningen tillgänglig för alla inom 
organisationen. Eftersom packningsguiden finns tillgänglig för alla inom organisationen kan 
informationens tillgänglighet förbättras genom att packningsguiden uppdateras och förbättras. 
Detta kan även leda till att det blir enklare för ny personal att lära sig arbetet. En annan 
möjlighet till förbättring kan vara att göra information om hur order ska packas tillgängligt för 
kunden. Då slipper kunden fråga om enklare uppgifter som mått på pallar. 

5.2 Informationskvalitet 

Gustavsson & Wänström (2009) beskriver tio olika dimensioner av informationskvalitet. 
Eftersom vi hade en begränsad tid för detta arbete och fler områden än informationskvaliteten 
att undersöka valde vi att avgränsa undersökningen till ett mindre antal dimensioner. Forslund 
(2007) föreslår fyra variabler som kan användas för mätning av informationskvaliteten. Dessa 
är läglighet, riktighet, åtkomlighet och pålitlighet. Läglighet beskrivs även av Gustavsson & 
Wänström (2009) och det handlar om att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 
Vi bedömde att vi hade möjlighet att undersöka denna dimension på Sandvik Wire. Därför är 
detta en del av vår undersökning av informationskvaliteten på företaget. 

Forslund (2007) beskriver åtkomligheten som hur enkelt det är att komma åt information och 
detta stämmer överens med hur Gustavsson & Wänström (2009) beskriver dimensionen 
tillgänglighet. Därför kan detta ses som samma dimension. Vi valde att ta med denna 
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dimension i undersökningen på företaget för att Gustavsson & Wänström (2009) anser att den 
har betydande påverkan på beslutsfattandet och borde därför ha en påverkan på 
orderprocessen. 

Enligt Gustavsson & Wänström (2009) är fullständighet en dimension av informationskvalitet 
som berör frågan om informationen har lämplig bredd, djup och omfång. Denna dimension 
bedömdes som viktig av Gustavsson & Wänström (2009) och vi bedömde att vi hade 
möjlighet att undersöka den genom fallstudien. Därför valde vi att ta med fullständigheten 
som en viktig del i vår undersökning av informationskvaliteten. 

Riktigheten som enligt Forslund (2007) handlar om hur väl informationen stämmer valde vi 
däremot att inte ge någon större vikt vid undersökningen. Anledningen till det var att vi 
bedömde att vi inte hade möjligheter att undersöka detta tillräckligt noggrant. Dessutom kan 
den onormala situationen på företaget ha bidragit till att informationen innehåll fler fel än 
vanligt. Därför bedömde vi att det skulle vara olämpligt att basera undersökningen på denna 
variabel. Av samma skäl valde vi att inte heller ge pålitligheten någon avgörande betydelse i 
undersökningen. Både Forslund (2007) och Gustavsson & Wänström (2009) beskriver 
pålitligheten som risken för ändringar av informationen. 

De variabler som vi har baserat undersökningen av informationskvaliteten på är främst 
läglighet, tillgänglighet och fullständighet. Men även pålitligheten och riktigheten diskuteras 
eftersom vi upptäckte att manuell informationshantering (till exempel pappersarbete och 
manuell inmatning av data) förekommer på företaget. Croxton (2003), Forslund (2007) och 
Waller (1995) är överrens om att manuell hantering av information ökar risken för 
informationsfel. 

Genom intervjuer och observationer samlade vi in information om hur hanteringen av 
information fungerar inom terminaloperatörernas arbete och hur de kommunicerar med 
personal inom andra funktioner. Sedan jämförde vi denna information med hur Gustavsson & 
Wänström (2009) och Foslund (2007) har beskrivit de valda variablerna. På detta sätt har vi 
kunnat identifiera brister på företaget som är kopplade till dessa variabler eller dimensioner av 
informationskvaliteten. 

Vi har upptäckt brister i tre dimensioner av informationskvaliteten och kommit fram till att 
det borde finnas brister i ytterligare två dimensioner. Dessa brister beror på bristfälliga 
informations- och lagerhanteringssystem samt manuell hantering av information. Om 
bristerna åtgärdas kan effektiviteten i terminaloperatörernas arbete förbättras eftersom antalet 
frågor kan minska och den tidskrävande manuella informationshanteringen kan minimeras. 

En anledning till att företaget använder det nuvarande informationssystemet är att ett byte av 
system skulle vara ekonomiskt kostsamt. Men denna kostnad bör avvägas mot den förbättrade 
finansiella prestandan som kan uppnås genom ett byte eller en förbättring av det nuvarande 
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systemet. Detta ligger utanför arbetets ramar och undersöks därför inte närmare i denna 
rapport. Men detta är en möjlighet till fortsatta studier som beskrivs närmare i avsnittet 
Fortsatta studier. 

5.2.1 Läglighet 

Information om order i det datorbaserade informationssystemet finns oftast tillgänglig när 
terminaloperatörerna behöver den. I undantagsfall kan förseningar av tidigare steg i 
orderprocessen inträffa och då syns detta i informationssystemet. Därför verkar lägligheten 
för det datorbaserade informationssystemet vara tillräcklig. 

Lagerkorten fylls i för hand och i vissa fall kan det vara mycket som ska skrivas. När stora 
mängder information ska behandlas manuellt ökar risken för fel. Lagerkorten finns inte alltid 
tillgängliga när terminaloperatörerna behöver dem. Detta beror på att packningen har 
lagerkortet eller i sällsynta fall kan det ha försvunnit. På grund av detta finns det brister i 
informationens läglighet. Detta leder även till brister i informationens tillgänglighet eftersom 
lagerkorten inte alltid är tillgängliga för terminaloperatörerna. Därmed försämrar systemet 
med lagerkorten effektiviteten i terminaloperatörernas arbete eftersom de måste slösa tid på 
att leta efter dem. Gustavsson & Wänström (2009) och Forslund (2007) bekräftar att detta kan 
ses som en brist i informationskvaliteten eftersom de beskriver att läglighet och tillgänglighet 
är egenskaper som information med hög kvalitet har. 

5.2.2 Tillgänglighet 

Terminaloperatörerna får ofta frågor om packningen från personal på marknad. Det kan till 
exempel handla om mått på pallar och det förekommer att samma frågor återkommer. Detta är 
ett tecken på att information om packningen inte är tillgänglig för marknad som sköter 
kommunikationen med kunden. Detta kan leda till att det tar onödigt lång tid att besvara 
kundernas frågor. Därmed kan denna brist på tillgänglighet ha en negativ påverkan på 
kundservicen. Enligt (Waller 1995) är det viktigt att företag kan besvara denna typ av frågor 
från kunderna.  

Personalen som arbetar med godsmottagning och intern service har inte tillgång till något 
datorbaserat informationssystem. All kommunikation sker genom pappersdokument eller 
muntligt. Detta påverkar deras arbete genom att det kan ta tid för dem att ta reda på den 
information de behöver för att utföra sitt arbete och de får även många frågor från personal 
inom andra delar av organisationen. Detta tyder på att information relaterad till 
godsmottagningen inte är tillgänglig för personalen som behöver den. 

5.2.3 Fullständighet 

Information om mått på pallar, lådor och annat packningsmaterial finns inte tillgängligt i 
något informationssystem. Marknad behöver denna information eftersom det är vanligt att 
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kunderna frågar efter det. Packningsguiden med förklaringar av vad packningskoderna 
betyder finns tillgängligt men måtten saknas och därför finns det brister i fullständigheten av 
denna information. Fullständig information har enligt Gustavsson & Wänström (2009) 
lämplig bredd, djup och omfång för det den är avsedd för. 

Informationssystemen för orderbehandling och lagerhantering har begränsningar som gör att 
informationen om lagerfack i dessa system inte är komplett. Detta kan ses som en brist i 
informationens fullständighet i informationssystemet. Detta leder till att lagerkort måste 
användas men dessa kort är inte alltid tillgängliga när de behövs. 

Terminaloperatörerna tar hand om gulingar som används för gods som skickas utan order. 
Men det saknas ibland information om adress och kontonummer på dessa. Detta ska alltid 
vara ifyllt när terminaloperatörerna får gulingen eftersom denna information inte är 
lättillgänglig för dem. Detta innebär att informationen inte alltid är fullständig.  

5.2.4 Pålitlighet och riktighet 

Det förekommer mycket pappersarbete inom terminal, packning och godsmottagning. 
Pappersarbetet är en manuell form av informationshantering och detta medför även en del 
manuell inmatning av information. När stora mängder information hanteras manuellt ökar 
risken för fel på grund av den mänskliga faktorn. Detta är något som bekräftas av en stor del 
av den litteratur som vi har läst [ se till exempel Croxton (2003), Forslund (2007) och Waller 
(1995)] och detta borde därför även gälla inom orderprocessen på Sandvik Wire.  

En ökad risk för fel i informationen borde leda till att det finns brister i riktigheten eftersom 
antalet fel som informationen innehåller borde öka. Då ökar även risken för att informationen 
behöver ändras och därmed borde det även finnas brister i pålitligheten. Ändringar av felaktig 
information tar tid och det kan även leda till att arbetsmoment måste göras om, detta bekräftas 
av Gustavsson & Wänström (2009). 
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5.2.5 Informationskvalitetens påverkan på orderprocessens effektivitet 

Enligt Gustavsson & Wänström (2009) påverkar informationskvaliteten hur effektivt ett 
företag kan använda sina resurser och möjligheterna att uppfylla kundernas krav. På Sandvik 
Wire får britserna i informationskvaliteten följande konsekvenser: 

 Kommunikationen är inte alltid effektiv eftersom det ofta förekommer onödiga frågor 
om standardinformation. Det leder till att personalen måste lägga tid på att besvara 
frågor som egentligen borde vara dokumenterade och finnas tillgängliga i det 
elektroniska informationssystemet. 

 Personalen slösar tid på att ta reda på information genom att de måste leta efter 
pappersdokument eller fråga annan personal. Detta leder bland annat till att det kan ta 
lång tid att besvara frågor från kunderna. 

 Manuell informationshantering som är tidskrävande och ökar risken för fel i 
informationen. 

Att personalen kommunicerar muntligt med varandra och ställer frågor kan leda till att de lär 
känna varandra bättre. Detta kan bidra till en känsla av kamratskap i organisationen och att 
personalen inom företaget får mer förståelse för varandra, vilket kan underlätta samarbetet. 
Men om antalet frågor blir för stort och om samma fråga måste ställas flera gånger kan det ta 
för mycket tid från personalens arbetsuppgifter och det försämrar därmed effektiviteten.  

Brister i tillgängligheten leder till mindre informationsutbyte inom orderprocessen eftersom 
det inte alltid är enkelt för personal att ta reda på den information som de behöver. Om 
personalen inte har tillgång till all den information som de behöver eller om informationen 
innehåller fel försämras deras förmåga att snabbt ta lämpliga beslut, vilket bekräftas av 
Damen (2001) och Wijngaard et al. (2006). Detta kan leda till längre ledtider i orderprocessen 
eller felaktiga beslut och detta riskerar att försämra kundservicen. Därför påverkar detta 
effektiviteten i orderprocessen. 

Manuell informationshantering i form av pappersarbete och manuell inmatning av 
information leder förutom ökad risk för fel till att det tar längre tid för personalen att utföra 
sina arbetsuppgifter, vilket bekräftas av Croxton (2003). Detta är något som vi har sett genom 
studier av terminaloperatörernas arbete. Arbete med lagerkorten är ett exempel på detta 
eftersom terminaloperatörerna ofta får lägga tid på att leta efter dem. Detta visar att 
informationskvaliteten påverkar effektiviteten i personalens arbete på Sandvik Wire. Därför 
kan vi genom vår fallstudie bekräfta påståendet av Gustavsson & Wänström (2009) om att 
informationskvaliteten påverkar effektiviteten i användandet av resurser i ett företag. 
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Informationskvaliteten påverkar effektiviteten i orderprocessen genom att det påverkar 
effektiviteten i personalens arbete, beslutsfattande och kommunikationen mellan olika 
funktioner i orderprocessen, detta bekräftas av Gustavsson & Wänström (2009) och Forslund 
(2007). Informationskvaliteten är därför en kritisk faktor för orderprocessens effektivitet. En 
effektivare orderprocess ger möjligheter till att leverera rätt produkt till kunden och därmed 
kan företagets konkurrenskraft öka. 

5.3 Samarbete och kommunikation 

Vi undersökte hur kommunikationen mellan personal inom olika delar av orderprocessen på 
Sandvik Wire fungerar genom intervjuer med personal och observationer på företaget. Genom 
denna undersökning kom vi fram till att kommunikationen inte alltid är optimal och vi såg 
även tecken på brister i samarbetet. Eftersom undersökningen inte fokuserade på samarbetet 
kan vi inte avgöra hur väl det fungerar inom företaget. 

5.3.1 Vikten av effektiv kommunikation 

Det finns en tydlig koppling mellan kommunikation och informationskvalitet. Därför kan 
brister i informationskvaliteten leda till brister i kommunikationen, detta bekräftas av 
Gustavsson & Wänström (2009). På Sandvik Wire leder bristerna i informationskvaliteten till 
brister i informationsutbytet som leder till att den muntliga kommunikationen blir ineffektiv 
eftersom personalen måste svara på onödiga frågor. 

Förbättringar av informationsutbytet kan leda till att många frågor kan undvikas och den 
muntliga kommunikationen kan då handla om mer väsentliga frågor, till exempel hur ett 
problem ska lösas. Därför kan samarbetet underlättas om kommunikationen blir effektivare. 
Tid kan även sparas om onödiga frågor kan undvikas och denna tid kan användas till att 
snabbre fullborda kundorder eller till förbättringsarbete. Då kan ledtiderna minska vilket 
enligt Bertrand & van Ooijen (2000), Gustavsson & Wänström (2009) och Waller (1995) kan 
leda till ökad konkurrenskraft. Men enligt Bertrand & van Ooijen (2000) kan kortare ledtider 
även öka risken för sena leveranser och därför är det viktigt att utlova realistiska ledtider till 
kunder. 

I den vetenskapliga litteraturen som vi har läst antyds det att kommunikationen är viktig för 
effektiviteten i orderprocessen[till exempel Wijngaard et al. (2006) och Gustavsson & 
Wänström (2009)] men vi hittade inga studier där detta undersöktes i detalj. Enligt Kotter & 
Schlesinger (1979) kan brister i kommunikationen försvåra förändringsbete i en organisation. 
Det är viktigt att ha möjlighet att förändra organisationen för att säkerställa den långsiktiga 
konkurrenskraften. Vi har genom fallstudien kommit fram till att ineffektiv kommunikationen 
leder till att det tar längre tid för personalen att utföra sitt arbete och därför påverkar det 
effektiviteten i orderprocessen. Därför kan kommunikationen ses som en kritisk faktor för en 
effektiv orderprocess. 
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5.3.2 Samarbetet mellan avdelningar 

Genom observationer och intervjuer på företaget har vi upptäckt tecken på att samarbetet 
mellan olika funktioner inom orderprocessen inte är optimalt. Personalen har i vissa fall en 
tendens att skylla på andra avdelningar när fel uppstår istället för att ta reda på varför felet 
uppstår. För att underlätta samarbetet är viktigt att organisationens gemensamma mål klargörs 
för alla, detta bekräftas av Waller (1995). Personalen bör även använda fem-varför-analys för 
att identifiera de bakomliggande orsakerna till fel istället för att skylla på andra. 

Vid besök på Sandvik Wire märkte vi att personal på olika avdelningar inte alltid har 
tillräcklig förståelse för vilka arbetsuppgifter de andra avdelningarna har. I dagsläget 
uppfattades beskrivningen som finns nedskriven om till exempel terminaloperatörernas arbete 
som kortfattad och oklar. Denna oklarhet kan leda till att personal inom andra delar av 
organisationen inte kan få en grundläggande förståelse för vad terminaloperatörerna arbetar 
med. Det är viktigt att personalen inom hela verksamheten har en helhetsbild av flödet och en 
grundläggande förståelse för arbetet inom de olika avdelningarna. Detta kan underlätta 
samarbetet inom organisationen vilket i sin tur kan underlätta förbättringsarbete. 

När personalen inom organisationen har denna grundläggande förståelse för varandras arbete 
blir det enklare för dem att kommunicera och utbyta information med varandra. Det blir också 
enklare för personalen att veta vad de ska ta ansvar för, till exempel när problem ska lösas 
eller arbetsuppgifter som inte tillhör den vanliga orderprocessen ska utföras. Att gulingar 
inkommer till terminaloperatörerna utan adress eller kontonummer är ett tecken på att 
personalen som skickar dessa inte har denna grundläggande förståelse för deras arbete. 
Därmed får terminaloperatörerna spendera mycket tid på att ta reda på dessa uppgifter som 
antagligen vore mycket enklare för den som utfärdade gulingen att ta reda på. 

Eftersom olika funktioner eller avdelningar i orderprocessen ansvarar för olika delar av den 
krävs det någon form av samarbete inom organisationen för att orderprocessen ska fungera. 
Om samarbetet är bristfälligt kan detta leda till konflikter mellan avdelningar och att olika 
delar av organisationen motarbetar varandra. Enligt Shapiro (1992) kan det även försvåra 
problemlösandet. Därför kan brist på samarbete kraftigt försämra effektiviteten i 
orderprocessen. Wijngaard et al. (2006) bekräftar vikten av samarbete eftersom det påverkar 
prestationsförmågan i det operationella nätverket där orderprocessen ingår. Det verkar som 
samarbete är en kritisk faktor för en effektiv orderprocess men vår fallstudie på Sandvik Wire 
har inte fokuserat tillräckligt på samarbete för att bekräfta att det verkligen är så. Därför kan 
detta vara ett område för fortsatta studier. 
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5.4 Förbättringsförslag 

Här presenterar vi våra förslag till förbättringar av orderprocessen på Sandvik Wire som vi 
har tagit fram genom analyser av kartläggningen med stöd av litteraturen. I detta ingår 
förbättringar av informationskvalitet, informationssystem och samarbetet. Flera av dessa 
förslag skulle innebära förbättringar för stora delar av orderprocessen. 

5.4.1 Hur informationskvaliteten kan förbättras 

Eftersom informationskvaliteten enligt Gustavsson & Wänström (2009) påverkar 
effektiviteten i användandet av resurser och möjligheten att uppfylla kundernas önskemål är 
det av vikt att informationskvaliteten förbättras. Ett första steg i detta kan vara att förbättra 
informationens tillgänglighet. Den enklaste åtgärden är troligtvis att göra information om 
packningen tillgänglig för marknad genom ett elektroniskt informationssystem. Det finns 
redan ett webbaserat informationssystem som kan användas till detta. Därför handlar det 
endast om att lägga in information i systemet och se till att den uppdateras kontinuerligt. 

För att frågor från kunder ska kunna besvaras på ett effektivt sätt krävs en förbättring av 
hanteringen av information relaterad till packningen. Packningsoperatörerna borde vara 
ansvariga för att lägga in information om packningen i ett informationssystem som alla inom 
företaget har tillgång till. Detta kan leda till förbättrad effektivitet i kommunikationen mellan 
marknad och terminaloperatörerna eftersom onödig kommunikation kan undvikas. 
Gustavsson & Wänström (2009) bekräftar vikten av att denna typ av information finns 
lättillgänglig för de som behöver den eftersom de hävdar att tillgänglighet av rätt information 
är en förutsättning för att kommunikationen ska kunna bli effektiv.  

Det finns även en möjlighet att minska antalet frågor som kunderna behöver ställa genom att 
göra information om hur deras order ska packas tillgänglig för dem. I denna information kan 
till exempel mått på pallar ingå. Ett sätt att göra detta på är att inkludera denna information i 
orderbekräftelsen. Då skulle antalet frågor om packningen som når företaget antagligen kunna 
minimeras. Men det kan ändå vara en fördel att göra mer information om packningen 
tillgänglig inom företaget. 

Det finns även ett behov av att göra mer information om godsmottagningen tillgänglig. Detta 
kan förbättras genom att godsmottagningen får en dator med tillgång till 
informationssystemet. Där kan den information som godsmottagningen behöver läggas in och 
där kan även godsmottagarna lägga in information som andra funktioner behöver. På detta sätt 
kan informationshanteringen kring godsmottagningen effektiviseras och arbetet underlättas. 

Enligt Forslund (2007) bör den manuella inmatningen och hanteringen av information 
minimeras, detta bekräftas av Croxton (2003) och Waller (1995). Detta är viktigt för att 
säkerställa god informationskvalitet. Inom Sandvik Wire kan detta göras genom förbättringar 
av det elektroniska informationssystemet och att lagerkorten ersätts med ett modernt system 
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för lagerhantering. En förbättring av informationssystemen skulle även effektivisera 
kommunikationen med marknad, kvalitet och godsmottagningen vilket skulle underlätta 
arbetet även för personalen inom dessa funktioner. Genom effektivare kommunikation kan 
även kunderna få information snabbare och risken för informationsfel som kan leda till 
försenade eller felaktiga leveranser minskar. Därigenom kan detta bidra till en förbättrad 
kundservice. 

Kommunikation genom elektroniska system kan inte ersätta den muntliga kommunikationen 
och möten mellan människor där diskussioner kan äga rum. Men elektroniska 
informationssystem kan vara ett hjälpmedel för informationsutbyte som kan leda till att 
onödiga frågor som tar tid och fokus från de ordinarie arbetsuppgifterna kan minimeras. 
Därmed kan kommunikationen bli effektivare. 

5.4.2 Informations och lagerhanteringssystem 

Det är viktigt med förändringsarbete som leder till förbättring. En fungerande kommunikation 
är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. Om kommunikationen fungerar 
kan risken för dubbelarbete minimeras och även risken för annat slöseri kan minska. I 
dagsläget finns det informationssystem som inte är optimala. På grund av det måste 
information skrivas ut på papper som till exempel arbetsorder och expeditionsorder, för att 
sedan skrivas in i ett annat system. Detta tar tid som skulle kunna användas till viktigare saker 
och därför är det en form av slöseri. Med ett förbättrat datorsystem kan pappersarbetet 
minimeras eftersom papper som arbetsorder inte behöver skrivas ut. 

En viktig del i att förbättra informationskvaliteten på företaget är att förbättra 
informationssystemen. I dessa ingår system för hantering av order, lager och utbyte av 
information mellan avdelningarna. Eftersom informationssystemet är bristfälligt leder det till 
onödigt mycket pappersarbete. Därför behövs det en förändringsprocess för att förbättra 
informationssystemet. Detta kan bidra till att terminaloperatörernas arbete underlättas och blir 
mer strukturerat. 

Den första delen i detta kan vara att förbättra det elektroniska systemet för lagerhantering så 
att det ersätter lagerkorten. Till att börja med skulle detta kunna göras genom att det 
elektroniska lagerhanteringssystemet förbättras så att alla lagerfack för en order kan matas in 
där. Sedan kan lagerfacken automatiskt skrivas ut med expeditionsordern. 

Personalen som utför den fysiska lagerläggningen kan få tillgång till en truckdator så att de 
kan mata in informationen om lagerfack direkt i lagerhanteringssystemet. Då kan de även ta 
över den administrativa delen av lagerläggningen. Genom detta kan ansvaret för 
lagerläggning flyttas helt till packningen som med det nuvarande systemet endast utför den 
fysiska lagerläggningen. Men detta eliminerar inte all manuell inmatning av lagerinformation. 
Därför kan nästa steg i förbättringsprocessen av lagerhanteringssystemet vara att automatisera 
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inmatningen med hjälp av till exempel streckkoder. Nilsson (2010) beskriver i sin rapport hur 
lagerhanteringen på Sandvik Wire kan förbättras med hjälp av streckkoder i kombination med 
ett datorbaserat lagerhanteringssystem och truckdatorer. Vi anser att ett sådant system skulle 
kunna leda till en betydande förbättring av lagerhanteringen inom företaget. Eftersom det 
skulle underlätta arbetet för både terminaloperatörer och packningsoperatörer. 

Terminaloperatörerna kommer om detta utförs fortfarande att vara en viktig funktion eftersom 
de arbetar med att kontrollera och utfärda expeditionsorder, tar emot order på produkter i 
färdiglagret samt löser problem relaterat till dessa. Det är viktigt att det finns någon som kan 
lösa eventuella problem och korrigera fel innan materialet lämnar företaget. 
Terminaloperatörernas huvudsakliga arbetsuppgifter bör vara att kontrollera order innan de 
släpps till packning och åtgärda eventuella fel samt hantera kundorder på färdigt material. 

Ordertavlan i packningen är ett visuellt hjälpmedel för personalen. Det blir enkelt för dem att 
skapa sig en överblick över vilka order som ska packas och vad som ska prioriteras. Om 
denna tavla ersätts med ett elektronsikt system kan det vara svårt att bibehålla samma 
överblick. Detta visar att det även kan finnas nackdelar med att byta ut manuella system mot 
elektroniska. 

Att förbättra informationssystemen i företaget är inte enkelt eftersom det påverkar hela 
organisationen och därför behöver alla avdelningar samarbeta med detta. Eftersom 
informationssystemet bör vara gemensamt för hela organisationen måste förbättringar göras 
tillsammans med alla avdelningar. För att alla avdelningar ska kunna samarbeta med varandra 
krävs det en bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter. Innan ett eventuellt byte av 
informationssystem påbörjas bör hela orderprocessen ses över för att säkerställa att ett nytt 
system blir en förbättring för helheten och inte leder till suboptimeringar. 

En förbättring av informationssystemen skulle underlätta personalens arbete och de kan få tid 
över till andra arbetsuppgifter. Denna tid kan exempelvis användas till att lägga in och 
kontinuerligt uppdatera information om packningen i informationssystemet. Då kan den 
onödiga och ofta tidskrävande kommunikationen mellan terminaloperatörerna och 
ordermottagarna minska. Om personalen får mer tid över har de även ökade möjligheter att 
delta i förbättringsarbete. När orderprocessen inte fungerar optimalt leder det till att kunderna 
får vänta och risken för försenade leveranser ökar, detta bekräftas av Shapiro et al. (1992). 
Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta med att förbättra orderprocessen. 
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5.4.3 Förbättringar av flöden 

Genom en förbättring av det gemensamma informationssystemet och informationsutbytet kan 
kommunikationen mellan olika funktioner effektiviseras och därmed förbättras 
informationsflödena. Detta beskrivs nedan med hjälp av flödeskartor. 

 

Figur 12: visar kommunikationen mellan terminal, packning och marknad. 

Figur 12 visar nuläget för kommunikationen mellan marknad, terminal och packning. 
Marknad frågar ofta terminaloperatörerna om uppgifter som borde finnas i ett gemensamt 
informationssystem. Terminaloperatörerna frågar packningsoperatörerna som eventuellt måste 
ta reda på till exempel mått på en pall. Sedan kontaktar terminaloperatörerna marknad igen. 
Detta tar onödigt lång tid och leder till försämrad informationskvalitet eftersom informationen 
är svårtillgänglig. Lättillgänglighet är en av dimensionerna av informationskvalitet. Det kan 
även finnas en ökad risk för fel när information går genom flera människor, det kan uppstå 
missförstånd eller feltolkningar. 

 

Figur 13: Antalet frågor kan minska genom ett gemensamt informationssystem. 

Figur 13 visar vad som händer vid en förbättring av informationsutbytet. 
Packningsoperatörerna lägger in och uppdaterar kontinuerligt informationen i ett gemensamt 
informationssystem som marknad och andra avdelningar enkelt kan komma åt. Om marknad 
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frågar om någon uppgift som borde finnas i informationssystemet så lägger 
packningsoperatörerna in den i systemet när de har tagit reda på svaret så att marknad inte 
behöver fråga flera gånger om samma uppgifter. På detta sätt kan informationskvaliteten 
förbättras eftersom informationen blir tillgänglig. Men det är inte lämpligt att ersätta all 
muntlig kommunikation på detta sätt eftersom brist på personlig kontakt kan leda till att 
personalen inom olika avdelningar får bristande förståelse för varandra och då kan samarbetet 
försvåras. 

 

 

 

Figur 14: kommunikationen mellan kvalitetsavdelningen och terminaloperatörerna. 

Figur 14 visar nuläget för kommunikationen mellan terminaloperatörerna och 
kvalitetsavdelningen. Terminaloperatörerna får provprotokoll i pappersformat från 
kvalitetsavdelningen. När de är klara med den ger de tillbaka provprotokollet till 
kvalitetsavdelningen. Detta leder till pappersarbete som tar längre tid än nödvändigt och 
riskerar att försämra informationskvaliteten. Det sker även annan kommunikation mellan 
terminaloperatörerna och kvalitetsavdelningen som kan minimeras med hjälp av ett 
datorsystem. 

 
Figur 15: genom att pappersdokument skickas elektronsikt och informationsutbytet mellan avdelningarna ökar 
kan kommunikationen effektiviseras. 

Figur 15 visar hur kommunikationen kan förbättras men det är en förenklad bild eftersom all 
kommunikation inte kan ske genom datorsystem. Det kommer antagligen fortfarande finnas 
behov av muntlig kommunikation men pappersarbetet och antalet frågor kan minimeras. Om 
provprotokollet finns tillgängligt genom ett datoriserat informationssystem kan pappersarbetet 
undvikas och tid sparas. Personalen behöver inte gå och hämta protokollen och risken för fel 
kan minska om den manuella informationshanteringen minimeras. Då förbättras 
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informationskvaliteten eftersom informationen både blir mer pålitlig och tillgängligheten 
förbättras. 

5.4.4 Arbeta med 5S 

Packningsoperatörerna började arbeta med 5S för drygt ett år sedan. Personalen i 
packningsavdelningen skriver vad de ska göra på en lista och sedan utförs det i mån av tid. 
Denna lista hör till det fjärde S:et som handlar om att standardisera de dagliga rutinerna. 
Informationen om 5S är bristfällig och därför är packningsoperatörernas kunskap om 5S 
bristfällig. Packningsoperatörerna vet inte vad 5S står för och därför kan det leda till 
svårigheter med det långsiktiga arbetet med detta system. Om packningsavdelningen 
implementerar 5S kan slöseri elimineras, vilket bekräftas av Gapp, R. Et al. (2008) som 
beskriver 5S som en rad aktiviteter för att eliminera slöseri. För att personalen ska få en bättre 
förståelse för 5S rekommenderar vi att det ska stå på tavlan vad de olika S:en står för. 

5.4.5 Hur samarbetet kan förbättras 

Det är viktigt att arbeta för att säkerställa ett väl fungerande samarbete inom organisationen. 
En förenande strategi kan enligt Wijngaard et al. (2006) förbättra samarbetet. En del i att 
skapa en förenande strategi är att klargöra orderprocessens och organisationens gemensamma 
mål för all personal. Detta kan även leda till ökad motivation. Ett förbättrat samarbete kan 
även ge ökade möjligheten till kontinuerligt förbättringsarbete.  

På Sandvik Wire har olika avdelningar kompletterande kompetenser och vi har uppfattat det 
som att olika delar av organisationen arbetar för att uppfylla sina egna mål. Detta kan leda till 
mindre gemenskap och större klyftor inom organisationen, vilket försämrar samarbetet och 
förståelsen för helheten av flödet samt företagets mål.  

Genom att personalen inom varje funktion arbetar som ett team kan samarbetet inom 
funktionerna förbättras. Till exempel kan packningsoperatörer, terminaloperatörer och 
godsmottagare arbeta som ett team. Ett team definieras enligt Bruzelius & Skärvad (2008) 
som ett antal personer som har kompletterande kompetenser och är engagerade i ett 
gemensamt uppdrag med ett gemensamt ansvar för att nå ett uttalat mål. Det är även en fördel 
om detta tankesätt kan etableras inom hela orderprocessen. Om personalen i hela 
orderprocessen tänker som ett team kan samarbetet förbättras och personalen arbetar då mot 
ett gemensamt mål. Orderprocessen kan endast lyckas eller misslyckas som en helhet. Om 
kunden får sin produkt för sent eller får fel produkt så spelar det mindre roll vem som har 
gjort fel. Det viktiga är att personalen inom orderprocessen samarbetar för att rätta till felet så 
snabbt som möjligt. 

Ifall personalen i en verksamhet inte samarbetar och arbetar som en enhet blir det mycket 
svårare att effektivisera olika delar i verksamheten. Enligt Al Smadi (2009) bör målen i ett 
företag överträffa kundernas förväntningar och produkterna måste leva upp till kundernas 
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förväntningar för att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt. Med ett gemensamt mål, 
väl fungerande samarbete och bättre förståelse för varandras avdelningar kan idéer av 
effektivisering från andra avdelningar förekomma oftare. Detta eftersom det oftast är lättare 
för personal utanför avdelningen att se förbättringspotential. 

5.5 Kontinuerligt förbättringsarbete 

För att det kontinuerliga förbättringsarbetet ska kunna fungera optimalt är det viktigt att 
personalen uppmuntras att säga sina uppfattningar och tankar. Det är viktigt att personalen 
känner att de obehindrat kan ta upp problem med chefer och även dela med sig av sina 
förbättringsförslag. Om ledningen visar att de lyssnar på personalen, till exempel genom 
”feedback” och att de gör något åt vissa av problemen som personalen tar upp så uppmuntrar 
det personalen till att fortsätta ge förslag och driva förbättringsarbete. Om personalen inte 
känner att ledningen lyssnar på dem och tar problemen på allvar så är risken stor att de slutar 
ta upp problem med ledningen och slutar ge förslag och idéer. Då leder det till att personalen 
känner sig mer bekväma med det ålderdomliga arbetssättet. För att problem enklare ska kunna 
upptäckas så att förbättringar kan göras så krävs en god arbetsmiljö med rimlig 
arbetsbelastning och trygghet. Då har personalen tid till att tänka efter och reflektera, vilket 
leder till att problem kan upptäckas och lösas. 

Enligt Shapiro (1992) leder förbättringar av orderprocessen oftast till förbättrad finansiell 
prestanda och förbättrat samarbete inom företaget. Därför bör företaget alltid ha tid till att 
förbättra orderprocessen. 

Det är viktigt enligt Kotter & Schlesinger (1979) att förklara och motivera varför en 
förändring är nödvändig. Kotter & Schlesinger (1979) beskriver vidare att det kan leda till en 
villighet till förändring och då kan organisationens medlemmar både fysiskt och psykiskt 
släppa det nuvarande gammalmodiga sättet att utföra arbetet på. Genom att få personalen att 
förstå varför det är viktigt att effektivisera organisationen kan motstånd mot 
förändringsarbetet undvikas. Då ökar möjligheterna till att förändringarna ska bli 
framgångsrika. Det är av vikt att förändringsarbete blir framgångsrikt för annars kan det 
påverka organisationens framtida möjligheter till förändring, eftersom medarbetarnas 
förtroende för förändringsarbete och de som leder detta kan försämras om förändringar 
misslyckas. Om personalen är delaktig i både planering och genomförandet av förändringar 
kan det bli fler förbättringsförslag och ökat stöd från medarbetarna. Medarbetarnas förtroende 
ökar och organisationens möjligheter att driva förbättringsarbete ökar. 

Sandvik Wire bedriver redan arbete som kan skapa möjligheter till förbättringar och minimera 
risken för motstånd mot förändringar. Genom arbetet med processgruppen och processmöte 
samt tavelmöte kan möjligheter till förbättringar skapas eftersom personalen får ett större 
ansvar. Då kan de även ta ansvar för att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete på det sätt 
som redan görs i packningen med listan som personalen har ansvar för och där de skriver upp 
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förbättringar som behöver göras. Sedan tar de själva ansvar för att utföra det i mån av tid. 
Detta är ett lämpligt sätt att arbeta med kaizen på och det gör att personalen blir delaktiga i 
förbättringsarbetet, därmed kan motståndet mot förändringar undvikas eller minimeras. Detta 
kan även öka personalens motivation eftersom de får ett utökat ansvar. 

5.5.1 Femvarföranalys 

Att använda fem-varför-analys när problem upptäcks inom organisationen kan vara en del i 
det kontinuerliga förbättringsarbetet. Enligt Liker (2004) används fem-varför-analys för att 
identifiera grundorsaken till ett problem och även hitta en lösning till problemet. När ett 
problem upptäcks så frågar man varför problemet uppstår. När orsaken till problemet har 
hittats frågar man varför orsaken uppstår och tar reda på det. Sedan fortsätter man att fråga 
varför tills grundorsaken till problemet har hittats, då kan den åtgärdas så att problemet inte 
uppstår igen. Om personalen inte gör detta utan bara åtgärdar det synliga problemet kan det 
leda till att problemet uppstår igen eller att liknande problem uppstår på andra ställen eftersom 
roten till problemet fortfarande finns kvar, detta bekräftas av Liker (2004). 

Figur 16: exempel på hur fem-varför-analys kan användas på Sandvik Wire. 

Fem varför analys kan användas som figur 16 visar för att identifiera orsaker till problem 
överallt i företaget. Genom denna metod kan grundorsakerna till problem lösas och detta leder 
till att liknande problem kan undvikas i framtiden. 

Vi har undersökt de fem första problemnivåerna i figur 16 men den sista nivån ”För att 
utvärdering sker efter kortsiktigt sparande” har vi inte undersökt tillräckligt därför är det inte 
säkert att detta är den verkliga orsaken till problemet. Men vi har sett några indikationer på att 
utvärderingar ibland sker efter kortsiktigt sparande på företaget. 
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6 Slutsats 

Vi har identifierat brister i tre dimensioner av informationskvalitet på Sandvik Wire. Dessa är 
läglighet, tillgänglighet och fullständighet. Dessutom har vi genom att jämföra teori och 
praktik kommit fram till att det borde finnas brister i ytterligare två dimensioner av 
informationskvaliteten. Dessa är riktighet och pålitlighet. Bristerna beror på ineffektiva 
informations- och lagerhanteringssystem, brister i informationsutbytet samt manuell hantering 
av information. Om dessa brister åtgärdas kan effektiviteten i terminaloperatörernas arbete 
och kommunikationen med andra funktioner förbättras. Även kundservicen kan förbättras 
eftersom möjligheten att snabbt svara på frågor från kunderna blir bättre och risken för 
felaktiga leveranser minskar. 

Informationskvaliteten påverkar effektiviteten i orderprocessen eftersom det påverkar 
personalens arbete och kommunikationen. Därmed kan informationskvaliteten ses som en 
kritisk faktor för orderprocessens effektivitet. En effektivare orderprocess ger möjligheter till 
att snabbare leverera rätt produkt till kunden och därmed kan företagets konkurrenskraft öka. 

Samarbete är en viktig faktor för ett företag och dess utveckling. Personalen på ett företag bör 
jobba som i ett lag mot ett gemensamt mål för att för att tillsammans kunna tillfredsställa 
kunderna på ett effektivt sätt. Om det finns brister i samarbetet ökar risken för konflikter 
mellan olika avdelningar och att de motarbetar varandra, då försämras effektiviteten. Därför 
verkar det som att samarbetet är en kritisk faktor för orderprocessens effektivitet. Men vi 
undersökte inte samarbetet tillräckligt i vår fallstudie för att kunna bekräfta detta. 

För att samarbetet ska fungera är kommunikation nödvändigt. Det är även nödvändigt att 
kommunicera information om kundorder inom orderprocessen för att den ska fungera. Om 
kommunikationen är effektiv kan tid sparas eftersom onödiga frågor kan undvikas och rätt 
information i lämplig mängd utbyts mellan avdelningarna. På grund av detta är 
kommunikationen en kritisk faktor för en effektiv orderprocess. 

Vi har bidragit till forskningen om orderprocessen genom att vi har identifierat två kritiska 
faktorer för en effektiv orderprocess. Dessa är god informationskvalitet och effektiv 
kommunikation. Det saknades forskning om hur informationskvaliteten påverkar 
effektiviteten i orderprocessen. Genom fallstudien på Sandvik Wire har vi kunnat visa att 
informationskvaliteten påverkar effektiviteten i personalens arbete i den administrativa delen 
av orderprocessen. Vi har även kommit fram till att informationskvalitet, kommunikation och 
samarbete är relaterade till varandra och har en betydande påverkan på varandra. Om 
informationskvaliteten är hög kan det leda till effektiv kommunikation som i sin tur kan 
underlätta samarbetet. 
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Vi har genom fallstudien visat att brister i informationskvaliteten leder till mer pappersarbete 
och fler frågor mellan olika avdelningar i den administrativa delen av orderprocessen. Därmed 
har vi visat att det finns ett orsakssamband mellan informationskvalitet och effektiviteten i 
personalens arbete. Effektiviteten i personalens arbete påverkar ledtiderna i orderprocessen 
och därför påverkar det orderprocessens effektivitet. Därför finns det ett samband mellan 
informationskvaliteten och effektiviteten i orderprocessen. Enligt Hillebrand et al. (2001) kan 
resultat från fallstudier generaliseras genom att orsakssamband påvisas. Genom att vi har visat 
detta kan informationskvaliteten vara en kritisk faktor för en effektiv orderprocess även i 
andra företag som har en struktur som liknar Sandvik Wire. 

7 Förslag till fortsatta studier 

En viktig anledning till att Sandvik Wire hittills har valt att behålla sitt gamla 
informationssystem är att ett byte av system skulle vara ekonomiskt kostsamt. Det finns 
antagligen fler företag som väljer att behålla sina gamla informationssystem på grund av att 
ett byte är kostsamt. Därför kan det vara värdefullt att undersöka hur effektiviseringar av 
informationssystem kan påverka den långsiktiga finansiella prestandan i företag där de 
nuvarande informationssystemen är föråldrade. Genom en sådan studie skulle det vara möjligt 
att ta reda på om det är ekonomiskt lönsamt för företag att byta ut eller uppgradera sina 
informationssystem. 

Samarbetet verkar vara en kritisk faktor för en effektiv orderprocess men vi har inte lyckats 
bekräfta detta eftersom vår fallstudie inte fokuserade tillräckligt mycket på samarbetet. Därför 
kan det finnas ett behov av att genom en fallstudie undersöka i detalj hur samarbetet fungerar 
inom orderprocessen på ett tillverkande företag och hur det påverkar effektiviteten i 
orderprocessen. 

Fortsatta studier kan även handla om att utföra liknande arbeten inom andra företag. Genom 
att flera fallstudier jämförs kan generaliserbarheten förbättras. Enligt Hillebrand et al. (2001) 
är det värdefullt att utföra flera liknande studier som kan jämföras för att uppnå mer 
generaliserbara resultat.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad gör du i ditt arbete? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

3. Hur kommunicerar du med kunden? 

4. Hur fungerar kommunikationen med andra funktioner? 

5. Hur håller du koll på produkterna och hur får ni reda på när en order fördröjs inom ett 
moment? 

6. Hur hanteras förseningar? 

7. Hur får personalen i packningen information om kundernas krav på embellering? 

8. Hur tar du reda på om produkterna håller kvalitetskraven? 

9. Deltar du i någon form av möte, i så fall vad för typ av möte? 

10. Deltar du i någon form av projekt? vad gynnar projekten? Hur ofta deltar ni i projekt? 

11. Vad tycker du kan förbättras? 

12. Vilken roll har du i orderprocessen för lagerorder? 

13. Vilken roll har du i orderprocessen för kundorder? 

14. Förekommer manuell inmatning i elektroniska informationssystem och i vilken 
utsträckning förekommer detta? 

15. Kräver informationen någon omarbetning innan den kan användas i ditt arbete? 

16. Får du kontinuerligt information om varje order så snart som möjligt eller får du flera 
order åt gången? 

17. Från vem får du information om order? 


