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Förord 
Med denna studie avslutar vi vår utbildning på Högskolan i Gävle. Efter tre år på 

Ekonomiingenjörsprogrammet är det nu dags att sätta punkt. 

 

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till alla på Koenigsegg. Anställda i 

produktionen tog sig alltid tid att svara på våra frågor och har visat ett stort intresse för 

vår studie. Tack till Erik Persson som varit vår kontaktperson hos Koenigsegg, som 

ställt upp med allt ifrån skjutsning till introducering av verksamheten. 

 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare tillika programansvarige Stefan Eriksson. Han 

har i snart tre års tid alltid tagit sig tid och hjälpt oss när vi behövt det.  

 

Tack också till Morgan Persson på Monitor. Utan honom hade inte detta arbete blivit av 

överhuvudtaget. 

 

Sist men inte minst, ett stort tack till våra familjer och vänner som ställt upp och stöttat 

oss på olika sätt genom hela arbetet, ingen nämnd, ingen glömd.  
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Sammanfattning 

En viktig del i ett företags strävan i att bli mer lönsamt, samt att hålla ned kostnader till 

ett minimum, är en effektiv produktion. Detta arbete handlar mycket om att identifiera 

och eliminera slöseri i olika former. Väntan i produktionen är en form av slöseri och 

kan till exempel uppkomma när personalen inte kan arbeta på grund av materialbrist 

eller att de letar verktyg eller delar. En annan form av slöseri är att producera eller 

korrigera defekta enheter.  

 

För att minimera dessa former av slöseri krävs förutsättningar för en god 

informationsstruktur med en väl fungerande kommunikation och dokumentation. Dessa 

förutsättningar kan erhållas genom standardiserade arbetssätt. Ett sätt att standardisera 

ett sådant arbetssätt samt att hantera och samla all information på ett ställe är att 

använda sig av ett affärssystem.  

 

Denna studie visar kopplingen mellan ett väl fungerande informationsflöde och en 

effektiv produktion. Den tillför konkreta förslag för hur standardiserade arbetssätt kan 

se ut för att uppnå ett mer pålitligt informationsflöde. Studien fokuserar framförallt på 

hur processen med artikeländringar kan se ut och belyser vikten av dokumentation. Med 

detta vill vi visa att ett bra informationsflöde kan bidra till en mer effektiv produktion 

och ett minskat slöseri av resurser, vilket leder till en mer lönsam situation för företaget.  

 

Denna studie visar att en varsamt utvecklad kommunikation med standardiserade 

informationsflöden, samt ett bättre utnyttjande av dokumenterade uppgifter, kan 

möjliggöra en mer effektiv produktion. Därmed finns även förutsättningar för högre 

lönsamhet. 

 

Genom intervjuer och observationer har informationsflöden samt processer kartlagts för 

vidare analys genom en litteraturstudie. I syfte att förbättra processen kring 

ändringshantering och för att få idéer om hur den kan utövas effektivt, genomfördes en 

benchmarking på ett annat svenskt tillverkande företag. 

 

  



 

 

 

Abstract 
An important part of a company's pursuit to become more profitable, and to keep cost 

down to a minimum, is an effective production. The elimination of waste is an essential 

part of running an effective production.  One form of waste that has been identified is 

the form of waiting in production. This occurs, for example, when staff are not able to 

carry out their initial work task due to lack of materials or tools. Another form of waste 

is to produce or correct defective units. 

 

To minimize these forms of waste require conditions that can provide a good structure 

for information and communication as well as effective documentation. These 

conditions can be obtained through standardized work. One way to standardize such an 

approach, and to manage and collect all the information in one place, is the use of an 

ERP-system. 

 

This study shows the link between a good flow of information and an effective 

production. It provides practical proposals of standardized methods of working, in order 

to achieve a more reliable flow of information. The study primarily focus on how the 

process of article changes could look like and highlights the importance of 

documentation. With this we want to show that a good flow of information can 

contribute to a more efficient production and a reduction of waste, which leads to a 

more profitable situation for the organization. 

 

Further, the study shows that with a carefully designed communication, standardized 

information flows and with a better management of documented data, allows a more 

efficient production. Thus, there is also potential of becoming a more profitable 

company. 

 

Flows of information and processes have been identified for further analysis through 

interviews and observations. A benchmark was conducted in order to improve the 

process of article changes, and to get ideas how it efficiently can be exercised. 

  



 

 

 

Ordlista 
För att undvika eventuella tvetydigheter redovisas här viktiga och återkommande 

begrepp. 

 

Monocoque - Bärande konstruktion av den centrala delen av bilen, där föraren och 

passageraren är placerade. 

 

Claims - Rapportering av felaktiga artiklar i affärssystemet 

 

Revision - En modifiering av en redan befintlig artikel.  

 

Monitor - Affärssystemet som används. 

 

BOM - Bill Of Materials. Listar alla råvaror, delkonstruktioner, sub-komponenter, delar 

och vilken kvantitet som behövs för att tillverka en slutprodukt.  

 

Informationsflöde - Hur informationen hanteras och delas genom företaget eller 

organisationen. 

 

Beredning - Operationen där ändringar av befintliga samt nya artiklar förs in i 

affärssystemet så att dessa speglar verkligheten. 

 

Ändringsorder (ÄO) - När en ändring genomförs ska en ändringsorder för varje artikel 

skapas och sedan sparas på en väl genomtänkt plats.  

 

Följesedel (FS) - Ändringsordrarna bifogas i en följesedel som skickas med mail via en 

kontroll till beredning. 

 

ECR-lista - En lista där alla förslag på ändringar skrivs ned. Det finns olika parametrar 

att filtrera på i listan, detta kan vara prioritet, ungefärlig kostnadsbesparing och så 

vidare.  
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1 Inledning 

Nedan beskrivs bakgrunden till studien samt syftet och frågeställningarna. Kapitlet 

avslutas med en disposition över studien. 

1.1 Bakgrund 

För att bedriva ett effektivt arbete och minska kostnader är det viktigt att undvika 

slöseri, marginalerna är ofta små och att undvika slöseri blir då en nödvändighet 

(Sugimori et al., 1977). Företag bör alltid sträva efter ständiga förbättringar och en vilja 

att bli mer effektiva i sin produktion (Liker, 2004). En viktig faktor för att uppnå en 

effektiv produktion är enligt Storhagen (2011) att undvika slöseri. Slöseri kan undvikas 

genom att eliminera icke värdeskapande tid. En annan viktig faktor är respect-for-

human, där arbetare tillåts visa sin fulla potential genom ett aktivt deltagande i arbetet 

och förbättringsarbetet (Sugimori et al., 1977). Om hög effektivitet skall uppnås är det 

viktigt att människorna först tror på teknikerna och att de är motiverade att arbeta med 

ständiga förbättringar (Storhagen, 2011).  

 

Kommunikation och information utgör centrala faktorer för hur framgångsrik en 

organisation kan bli. En effektiv kommunikation bör således ligga som grund för 

planeringen inom samtliga organisationer (Hargie et al., 2002). När dessutom 

information finns i stor mängd blir det extra viktigt att ha ett väl fungerande 

tillvägagångssätt att kommunicera ut denna. Den stora mängd data och information som 

finns inom organisationer måste organiseras så den finns samlad och lättillgänglig. Ett 

bra system för att kommunicera information kan leda till bättre sammanhållning internt 

hos företag, samt besparingar i form av att fel och misstag undviks (Persson, 2002). 

 

Ett bra sätt att samordna information kan vara att använda sig av ett affärssystem. Ett 

affärssystem går ut på att samla all information på en och samma plattform (Magnusson 

& Olsson, 2009). Detta nämner även May et al. (2013) som menar att en stor fördel med 

ett affärssystem är att informationsspridningen minskas och det blir enklare att finna 

den information som eftersöks. Ett affärssystem handlar även om att standardisera 

arbetsmoment (Magnusson & Olsson, 2009). Med ett standardiserat arbetssätt är det 

också enklare att upptäcka avvikelser och skapa en förutsägbarhet. När en avvikelse 

uppmärksammas kan standarden revideras till det bättre, detta är ett sätt att arbeta med 

ständiga förbättringar (Petersson, 2009). 

 

Denna studie är utförd på Koenigsegg Automotive AB som tillverkar exklusiva och 

högteknologiska bilar i små volymer. Bilarna är handbyggda och till stor del 

kundanpassade. Eftersom ingen bil är den andra lik sker ständiga förändringar på de 

ingående komponenterna. För att hålla ordning på de ingående komponenterna och för 

att styra sin produktion använder sig företaget av ett affärssystem. Affärssystemet som 

används ska spegla verkligheten och det är då viktigt att korrekt data och information 

förs in i systemet. För att detta ska vara möjligt krävs en effektiv och pålitlig 

kommunikation samt att informationsflödet har tydliga riktlinjer för hur detta ska 
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fungera (Hargie et al., 2002). Idag finns dock inga tydliga riktlinjer för hur företagets 

informationsflöden ska fungera, framförallt inte vid artikeländringar. 

 

Ett annat problem som identifierats hos Koenigsegg är felaktiga leveranser, när 

lagernivåerna dessutom är låga blir det extra viktigt att material och komponenter 

uppfyller önskad kvalitet. Detta är idag ett problem som delvis grundar sig i 

kommunikationsbristerna inom och mellan avdelningarna. Felaktiga leveranser kan leda 

till att materialet måste ombearbetas eller i värsta fall kasseras. Detta innebär ett stort 

slöseri av resurser och vi anser det vara av stor vikt att söka grundorsaken till 

problemen. Dessa störningar i produktionen är utgångspunkten för vår studie. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsflöden kan effektivisera 

produktionsprocessen. I syftet ingår att utforma en modell för analys av sambandet 

mellan informationsflöden och en effektivare produktion.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer med avseende på slöseri är viktiga för att uppnå en effektiv 

produktion? 

 Hur kan informationsflöden effektivisera produktionsprocesser? 

 Hur kan processen för artikeländringar förbättras?  

1.3 Avgränsningar 

En avgränsning har genomförts som innebär att det fysiska flödet för den berörda 

produkten inte kommer att följas. Detta eftersom denna studie har en relativt kort 

tidsram, och produktens genomloppstid i produktionen är lång. Dock genomfördes en 

analys av flödet för produkten, detta i syfte att få en djupare förståelse för produktionen. 

 

Ett antal problemområden har identifierats, där störst vikt kommer att läggas på 

processen för artikeländringar och dess inverkan på produktionsflödet.  

 

Ett återkommande begrepp i rapporten är informationens betydelse. Vi menar då hur 

denna dokumenteras och kommuniceras. Som nämnts tidigare handlar det framförallt 

om informationsflöden vid ändringshantering. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1, Inledning - Ger en inledande bakgrund till arbetet, tar upp problemställning, 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Kapitel 2, Metod - Är en beskrivning av valda metoder och diskussion kring uppsatsens 

kvalitet. 

Kapitel 3, Teoretisk referensram - Beskriver relevant teori som behövs för att svara på 

frågeställningarna. 
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Kapitel 4, En modell för sambanden mellan information och en effektiv produktion - 

Beskriver analysmodellen som skapats som underlag för analys. 

Kapitel 5, Nulägesbeskrivning - Beskriver nuläget på Koenigsegg Automotive AB. 

Kapitel 6, Analys och diskussion - Analys av empiri och tillämpning av modell. 

Kapitel 7, Rekommendationer till Koenigsegg - Resultatet och förbättringsförslag till 

Koenigsegg. 

Kapitel 8, Slutsats - Här ges svaren på problemställningen, slutsatser dras från tidigare 

redovisade resultat.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av studien, vilka metoder som använts som stöd 

till att besvara syftet och frågeställningarna samt varför dessa metoder använts. 

2.1 Genomförande 

Studien har bedrivits under tio veckors heltidsstudier, där tre veckor spenderats på plats 

hos Koenigsegg utanför Ängelholm och de resterande sju veckorna på Högskolan i 

Gävle. Efter ett telefonmöte med representanter från Koenigsegg och ytterligare samtal 

med handledare på skolan kunde arbetet starta. Det långa avståndet mellan studieorten 

och fallföretaget har krävt en god planering av veckorna som spenderats hos företaget. 

 

En kartläggning av företagets olika processer, inom produktion, konstruktion, inköp 

samt beredning genomfördes under de inledande veckorna av arbetet. Denna 

kartläggning utfördes genom intervjuer med berörda personer samt observationer av 

processer. 

 

Under tiden genomfördes även en litteraturstudie, där de kartlagda processerna 

studerades vidare genom tidigare utförda studier. Litteraturstudien består av granskat 

material från vetenskapliga artiklar och böcker på relaterande områden. Regelbundet 

under hela studien har fördjupningar och förslag till hur vi kan gå vidare med arbetet 

diskuterats med vår handledare.  

2.2 Fallstudie 

Denna forskningsmetod lämpar sig för en djupgående analys av ett specifikt fall. Denna 

kan utföras inom en organisation, för att till exempel studera organisationskulturen, eller 

på en enda plats, en fabrik eller produktionsanläggning, för att till exempel undersöka 

tillverkningsprocesser (Bryman & Bell, 2013). Ofta utgår man från en frågeställning om 

“hur” eller “varför” i en fallstudie eftersom sådana frågeställningar behandlar operativa 

förbindelser som behöver spåras över en viss tid (Yin, 2009). 

 

Ejvegård (2009) skriver att syftet med en fallstudie är att förklara verkligheten genom 

att studera en liten del av denna verklighet. Syftet kan även, i inledningen av studien, 

vara att förstå något snarare än att förklara något och först när studien pågått en tid kan 

de mer exakta frågorna och hypoteserna formuleras (ibid.). Ejvegård (2009) menar att 

svårigheten med en fallstudie är att verkligheten sällan kan representeras fullt ut av att 

endast studera ett enskilt fall. Yin (2009) hävdar dock att en fallstudie kan vara effektiv 

när ett kritiskt fall representerar ett test av en välformulerad teori. Teorin bör då ha klara 

påståenden och information om förhållanden när dessa påståenden är sanna (ibid.). 

Vid utförande av en fallstudie är det vanligt att kvalitativa metoder används, såsom 

observationer och intervjuer eftersom dessa anses fungera bra vid en intensiv och 

detaljerad granskning av ett fall (Bryman & Bell, 2013).  
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Syftet i början av arbetet var att förstå de olika processerna inom produktionen och 

därefter kartlägga orsaker till identifierade problem. Efter att företaget presenterat sina 

problem kring ändringshanteringen, alltså en specifik del inom företaget, föll valet på att 

använda metoden för fallstudie. Genom intervjuer och observationer har empiri 

framtagits för att studera detta fall med syfte att påvisa sambandet mellan en väl 

kommunicerad informationsstruktur och en effektiv produktion, vilket generellt bör 

kunna anpassas till andra liknande fall. 

2.3 Forskningsansats 

Sambandet mellan teori och forskning och vilken roll teorin har i sammanhanget kan ses 

på olika sätt. Teorin kan styra och påverka insamling och analys av data. I detta fall 

utförs forskningen i syfte att besvara frågeställningar som styrs av teoretiska hypoteser. 

Ett annat sätt kan vara att betrakta teorin som något som framträder efter att insamling 

och analys av data skett (Bryman & Bell, 2013). 

 

Två vanliga förklaringsmodeller är induktiv- samt deduktiv ansats. Men det 

förekommer även andra modeller, som till exempel abduktiv ansats (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

 

Induktiv ansats 

Att genomföra en studie med ett induktivt förhållningssätt till teorin innebär att teorin 

blir resultatet av studien (Bryman & Bell, 2013). Alvesson och Sköldberg (2008) 

beskriver induktion som en ansats som hävdar att ett antal enskilda fall, där ett samband 

kan påvisas i samtliga dessa, blir generellt giltiga. Bryman och Bell (2013) beskriver 

grovt induktion som: observationer/resultat → teori. De skriver även att induktiv 

teoribildning ofta förknippas med kvalitativ forskning. 

 

Deduktiv ansats 

Med en deduktiv ansats utgår forskaren från en generell regel och hävdar att denna 

förklarar fallet som studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Bryman och Bell (2013) 

menar att den deduktiva processen kan tyckas följa en logisk struktur, men förklarar 

också att en forskares syn på teorin i vissa fall kan förändras efter analysen av den 

insamlade datan. Exempel på detta kan vara när nya teoretiska idéer eller 

forskningsresultat publicerats av andra, innan forskaren kommit fram till egna resultat. 

Ett annat exempel på när detta kan inträffa är när teorin inte stämmer särkilt väl med 

den ursprungliga hypotesen (ibid.). Bryman och Bell (2013) beskriver grovt deduktion 

som: teori → observationer/resultat. Deduktiv teoribildning förknippas ofta med 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 

 

Abduktiv ansats 

Abduktion beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som den metod som ofta 

används vid fallstudier. Den utgår från ett enskilt fall, som tolkas utifrån ett hypotetiskt 

övergripande mönster och bestyrks sedan av nya fall. Liksom induktion utgår även 

abduktion från empiriska fakta men, till skillnad mot induktion, förkastar inte denna 



 

6 

 

metod tidigare teori. I detta anseende ligger alltså abduktion närmare deduktion. 

Abduktion bör dock inte ses som en blandning av de tidigare två metoderna då denna 

tillför nya och helt egna moment. För att upptäcka nya mönster för förståelse kan en 

alternering mellan teori och empiri verka som inspirationskälla genom att dessa 

omtolkas genom varandra (ibid.). 

 

Denna studie har till största del utgått från en abduktiv ansats. Empiri har tolkats samt 

analyserats och sedan jämförts med en litteraturstudie i syfte att finna ytterligare 

tolkningar av en identifierad situation. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att de 

flesta fallstudier utgår från denna metod, så även denna. Alterneringen mellan empiri 

och teori, beskriver Alvesson och Sköldberg (2008) ovan som ett hjälpmedel för att 

upptäcka nya mönster och förståelse i arbetet.  

2.4 Vetenskaplig metod 

Empirisk data kan klassificeras på olika sätt. Man brukar skilja på två olika metodiska 

angreppssätt, forskning med kvalitativ eller kvantitativ data. Detta görs baserat på hur 

informationen samlas in samt hur den tolkas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; 

Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2011). Holme och Solvang (1997) skriver 

att den viktigaste skillnaden mellan dessa metoder är hanteringen av siffror och statistik. 

Undersökningar som uppvisar tydliga drag av den ena metoden kan även innehålla drag 

av den andra metoden (Bryman & Bell, 2013). Vad som avgör vilken metod som i 

huvudsak kommer att användas är enligt Patel och Davidson (2011) hur 

undersökningsproblemet är formulerat. En kvantitativ studie används med fördel när 

frekvenser skall anges. När man till exempel vill ta reda på antal eller hur vanlig en viss 

företeelse är. Vill man däremot försöka förstå ett beteende är en kvalitativ studie att 

föredra (Trost & Hultåker, 2007). 

 

Den kvantitativa metoden används till studier där insamlandet av datan utgörs av 

mätningar och där analysen präglas av statistiska metoder (Biggam, 2008; Patel & 

Davidson, 2011). Metoden beskrivs av Holme och Solvang (1997) som mer 

formaliserad och strukturerad och kräver noggrant urval samt avstånd i förhållande till 

informationskällan. Kvantitativ data samlas in genom till exempel enkäter och arkiv och 

redovisas genom till exempel tabeller, grafer och diagram (Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2011). Biggam (2008) skriver att en kvantitativ studie svarar på frågan hur, medan 

en kvalitativ studie svarar på frågan varför. 

 

En kvalitativ metod används när insamling och analys av information är baserad på 

kvalitet snarare än kvantitet (Biggam, 2008). Informationen som samlas görs i syfte att 

möjliggöra en djupare analys på problemet och metoden är inte lika formaliserad som 

en kvantitativ (Holme & Solvang, 1997). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

skriver att metoden vanligen är verbal där språket ger utrymme för fler nyanser. De 

påpekar även att detta innebär en lägre precision. Kvalitativ information samlas in 

genom till exempel intervjuer och observationer (ibid.). 
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Denna studie har genomförts med kvalitativa metoder, där skeenden och dess 

konsekvenser studerats. Den primära datainsamlingen har skett genom intervjuer och 

observationer. Insamlad data har sedan analyserats och tolkats, och därefter legat till 

grund för beslut angående vilka åtgärder som kan tänkas stimulera och förbättra 

informationsflödet inom företaget. 

2.5 Datainsamling 

Utgångspunkten för all datainsamling är att lösa ett problem eller för att få svar på 

frågor som sedan kan undersökas vidare (Lantz, 2007). För att samla in data finns ett 

antal olika metoder, dessa redovisas nedan.  

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är enligt (Biggam, 2008) den information som själv samlats in genom till 

exempel intervjuer och observationer. Det handlar alltså om att själv gå direkt till 

källan. Sekundärdata kan vara till exempel böcker och vetenskapliga artiklar som 

samlats in i syfte att få en grundläggande förståelse av vad tidigare studier visat 

(Biggam, 2008). Primärdatan som samlas in kan jämföras med sekundärdatan, som 

ligger som grund för teorikapitlet, för att sedan analyseras (Biggam, 2008). 

 

I denna fallstudie har både primär- och sekundärdata använts. Primärdatan har använts 

för att samla information om det aktuella företaget medan sekundärdatan har använts för 

att finna information inom området och de problem som identifierats. I analysen och 

förbättringsförslagen har problem som hämtats via primärdata analyserats med hjälp av 

sekundärdata för att stödja att dessa problem är generella och inte specifika för 

Koenigsegg. Sekundärdatan har även använts för att beskriva förbättringsförslag i syfte 

att eliminera eller minimera dessa problem.  

2.5.2 Litteraturstudie 

Biggam (2008) menar att det är viktigt att i ett tidigt skede läsa in sig på ämnet som ska 

studeras. Detta för att få en överblick av vad som finns tillgängligt och för att få en 

övergripande förståelse för vad tidigare forskare inom ämnet kommit fram till. 

 

Litteraturstudien genomfördes i syfte att finna information om tidigare arbeten inom 

ämnet. Information om processer som skulle kunna underlätta arbetet kring 

ändringshantering och effektivisera produktionsflödet med hjälp av bra kommunikation 

har sökts och studerats.  

 

För att söka fram relevant litteratur har de mest frekvent använda sökorden varit: 

affärssystem, ERP system, effective production, eliminate waste, ändringshantering, 

information flow, standardized information flow, information in business, trace 

information. 
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Sökmotorer som använts för att hitta relevant teori är: google scholar, discovery, 

science direct och higgins.  

2.5.3 Intervjuer 

En intervju beskrivs av Lantz (2007) och Biggam (2008) som ett medel för att samla 

data och information. För att utföra en bra intervju är det viktigt att inte ställa ledande 

frågor som bara bekräftar intervjuarens frågeställningar. Samtidigt ska det finnas ett 

tydligt syfte med intervjun, där information om något specifikt eftersöks (Lantz, 2007). 

Biggam (2008) menar att det finns möjlighet att styra intervjun på ett sätt som hjälper 

till att besvara det specifika syftet. Intervjuaren ansvarar för en bra dialog och ett väl 

fungerande samspel, detta är viktigt för att den intervjuade personen ska känna sig trygg 

och svara så utförligt som möjligt (Lantz, 2007). Ryen (2004) menar att det är viktigt att 

anteckna under intervjun och sedan renskriva det så snabbt som möjligt när intervjun är 

avslutad.  

 

En intervjumetod är trattmodellen. Den är uppbyggt enligt sex olika faser, som börjar 

med öppna frågor för att sedan övergå till mer specifika frågor. Avslutningsvis återgår 

den till att bli mer öppen. De sex stegen är följande;  

 

Öppning - Presentation och avsikt med intervjun. 

Fri berättelse - Intervjuare ställer öppna frågor och låter den som svarar berätta fritt. 

Precisering - Ber om tydligare fakta ifrån den fria berättelsen samt planerade frågor 

som behövs. 

Kontroll - Ytterligare precisering där den intervjuade ombes att gå in ännu mer i detalj 

med exempel. 

Information - Gör en snabb sammanfattning över anteckningarna och informera återigen 

om syftet. 

Avslutning - Tackar för hjälpen och berättar vad som kommer hända härnäst. Det går 

även avsluta med att fråga om det är möjligt att återkomma om något saknas.  

(Kylén, 2004) 

 

Intervjuer bedömdes i ett tidigt skede vara en viktig metod för insamling av primärdata 

för att få så utförliga svar som möjligt. En enkät ger inte samma utrymme till förklaring 

kring svaren. Vid en intervju går det dessutom att ställa följdfrågor för att få ytterligare 

information. Intervjuerna utfördes enligt trattmodellen, då vi ansåg det viktigt att först 

ställa öppna frågor och skapa ett förtroende hos den intervjuade. När vi skapat ett 

förtroende hos de intervjuade kunde vi också få utförliga svar, ofta mer information än 

vad som efterfrågats. Totalt intervjuades personer från 15 olika avdelningar på 

företaget. Samtliga avdelningar inom produktionen intervjuades och även 

konstruktions-, inköps- samt beredningsavdelningen. Intervjuerna skedde enskilt för 

varje avdelning med ett varierande antal medverkande. De svarade på frågor angående 

vilken information de ansåg sig sakna och även vilken information de i framtiden 

önskade att de hade tillgång till. Frågorna som ställdes hade även som syfte att 

underlätta en kartläggning av materialflödet i fabriken samt undersöka vilka problem de 
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ansåg fanns inom framförallt den egna avdelningen. De flesta frågor har varit 

grundläggande och likadan för alla avdelningar och stationer, se bilaga 2 för 

frågeformuläret. 

 

Genom att intervjuerna utfördes enskilt för de olika avdelningarna, bidrog detta till fler 

synvinklar om hur arbetet uppfattades och utfördes. Därefter kunde slutsatser om hur 

detta fungerar dras. Dessa intervjuer bidrog också till ett beslutsunderlag gällande 

stödjande processer för både produktion och planering angående ändringshantering.  

 

Urvalet av population i denna studie har gjorts via strategiska urval, med representanter 

från samtliga berörda avdelningar och stationer. Detta har gjorts för att inte få ett 

snedvridet och opålitligt resultat som kan förekomma om intervjuer bara hade 

genomförts med personer från en specifik avdelning. Nu fick vi istället synpunkter av 

representanter från alla avdelningar vilket gjorde att vi lättare kunde se samband och 

urskilja avvikelser.  

2.5.4 Observationer 

Kylén (2004) menar att det mesta som görs är en form av observationer, i sin bok har 

han valt ut fyra typer av observationer som är vanliga. Dessa är; fria observationer, 

mätningar, utprövning eller övning samt flöden. Tre av dessa typer av observationer har 

använts i denna fallstudie, dessa beskrivs nedan. Bryman och Bell (2013) nämner även 

strukturerade observationer och menar att det handlar om systematiska iakttagelser av 

individers beteenden. 

 

Fria observationer - Det man ser och anser vara relevant ska dokumenteras och 

redovisas (Kylén, 2004).  

 

Utprövning eller övning - Utprövning och övning i att använda sig av rutiner och 

utrustning som används klassificeras som observation (Kylén, 2004).  

 

Flöden - För att beskriva hur till exempel människor eller varor förflyttar sig kan en 

kartläggning utifrån observationer av ett flöde skissas (Kylén, 2004).  

 

Fria observationer har utförts frekvent, allt som ansetts vara relevant och som 

identifierats har dokumenterats på plats. För att förstå artbetet och saker som kan gå fel, 

eller bör kunna förbättrats har vi själva varit delaktiga i processen för bland annat 

ändringshantering. Detta har hjälpt oss komma fram till förbättringsförslag. I samband 

med att vi själva varit delaktiga i processer med ändringshanteringen har systematiska 

iakttagelser genomförts. Detta har hjälp oss till stor del att förstå människors beteenden 

vid de situationer som kan uppstå. Utifrån intervjuer och observationer har ett produkt- 

och materialflöde samt ett informationsflöde skapats. 



 

10 

 

2.5.5 Benchmarking 

Benchmarking pekar ut de processer inom en verksamhet som behöver förbättras. När 

det som behöver förbättrats har identifierats söks andra organisationer som bedriver 

motsvarande processer med ett mycket bra resultat. Efter detta så inleds ett 

förbättringsarbete och ofta går det inte kopiera någon annan rakt av utan det kan behöva 

anpassas efter sin egen verksamhet (Karlöf och Österblom, 1993). 

 

I likhet med vad Karlöf och Österblom (1993) hävdar, har problem inom olika processer 

hos företaget identifierats. Ett av problemen som identifierats hos Koenigsegg var att 

tydliga rutiner vid ändringshanteringen saknades. Med erfarenheter från tidigare företag 

angående denna process har vi valt att anpassa två dokument från Huddig AB. Dessa 

dokument handlar om att dokumentera ändringar som genomförs för att det ska bli 

enkelt att spåra tidigare ändringar. Huddig AB använder, liksom Koenigsegg, Monitor 

som affärssystem och produktionsprocesserna påminner dessutom om varandra. Vi har 

ansett att Huddig ABs hantering av ändringar fungerar på ett bättre sett, speciellt 

eftersom allt dokumenteras noggrant och då blir spårbart. De skriver en ändringsorder 

för varje artikel som ändras och bifogar sedan dessa i en följesedel innan de skickas för 

godkännande. För att dokumenten ska gå att applicera och kännas relevanta hos 

Koenigsegg har en anpassning av dessa genomförts.  

2.6 Kvalitet i studien 

Det finns många olika sätt att bearbeta data, Bryman och Bell (2013) menar att en av de 

största svårigheterna med kvalitativa studier är att dessa snabbt leder till en stor mängd 

data i form av bland annat anteckningar från intervjuer och observationer. Till skillnad 

från en kvantitativ analys finns det inte heller några tydliga riktlinjer för hur analysen 

ska gå till (ibid.). 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i stort om hur stabil och tillförlitlig en mätning är (Kylén, 2004), där 

ett standardiserat tillvägagångssätt samt en hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Trost 

& Hultåker, 2007; Kylén, 2004). Förhållandena för alla svaranden skall vara desamma 

och att de svarar på samma sätt är viktigt. Reliabilitet är ett sammansatt begrepp som 

består av kongruens, precision, objektivitet samt konstans (Trost & Hultåker, 2007). 

 

Kongruens innebär att ett antal frågor inom samma område ställs, i syfte att få med alla 

nyanser av ämnet. Resultaten jämförs och tolkas sedan med de likartade frågorna som 

grund (Trost & Hultåker, 2007). 

 

Precision syftar på hur intervjuaren registrerar svaren eller hur enkäten fylls i av den 

svarande. Högre precision kan erhållas genom en bra utformning av enkäten och 

därmed underlätta för alla medverkande att svara på frågorna (Trost & Hultåker, 2007). 
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Genom objektivitet skall olika observatörer kunna dra samma slutsats av resultatet 

(Trost & Hultåker, 2007).  

 

Konstans handlar om att, oavsett när den svarande svarar på undersökningen är svaret 

detsamma. Alltså att det efterfrågade beteendet inte ändrar sig med tiden (Trost & 

Hultåker, 2007). 

 

Reliabiliteten av studien har förstärkts genom att samma frågor ställts till samtliga 

intervjuade. Förfarandet innan intervjuerna var alltid densamma då det säkerställdes att 

den tillfrågade alltid hade god tid att svara på frågorna. Detta har bidragit till en tolkning 

av empirin som bör överensstämma väl med respektive process. Svaren har registrerats 

av båda intervjuare under pågående intervju och har sedan sammanställts omgående 

efter avslutad intervju. Materialet har därefter analyserats och tolkats. 

 

Genom att använda sig av mer än en teknik för insamling av data, kan resultaten 

trianguleras. Triangulering uppstår när data hämtas flera olika källor, detta utförs för att 

erhålla ett större perspektiv vilket underlättar för en djupare beskrivning på det 

efterfrågade området (Biggam, 2008). Tekniken beskrivs av Biggam (2008) som 

speciellt användbar i en kvalitativ studie.  

 

Triangulering har använts vid ett antal tillfällen under denna studie genom att data 

hämtats från flera olika källor. Genom att intervjua olika personer, av olika befattning, 

på samma område har ett vidare perspektiv erhållits. Tekniken har även använts genom 

att kombinera egna observationer med intervjuer, vilket har underlättat för en djupare 

förståelse av det aktuella ämnet. 

2.6.2 Validitet 

Validiteten avser värdet och relevansen av den insamlade datan. Frågor som bör ställas 

är; Har all nödvändig data som behövs för att uppfylla syftet samlats in? Saknas data 

som skulle göra undersökningens resultat mer användbar? Har det samlats in för mycket 

data som inte är relevant för syftet? Informella metoder som är lösare i strukturen, alltså 

till exempel en kvalitativ studie, kan ge högre validitet än strukturerade metoder. Detta 

beror på att informella metoder kan ge mer öppna svar där problemen kan beskrivas mer 

i detalj, att jämföra med kvantitativa studier då det krävs raka svar utan utrymme för 

kommentarer (Kylén, 2004). Validiteten i studien beror alltså på hur lämplig en viss 

metod är för att erhålla de svar som efterfrågas eller hur representativ en viss grupp är 

sett till hela populationen (Biggam, 2008). 

 

Som metod för insamling av primärdata bedömdes intervjuer vara relevant i syfte att 

kartlägga vissa processer inom företaget. Observationer användes som ett komplement 

till dessa intervjuer för en vidare analys av processerna. Dessa involverar material- och 

produktflöde samt informationsflöden. Valet att använda intervjuer före andra metoder, 

som till exempel enkäter, togs i ett tidigt skede då intervjuer tillåter ett mer öppet svar 

och samtidigt öppnar för relevanta följdfrågor. De intervjuade personerna har olika 
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befattningar i företaget, frågorna har dock till stor del varit desamma. Detta har bidragit 

till en bredare uppfattning om hur de efterfrågade processerna inom företaget uppfattas. 

2.6.3 Källkritik 

Källkritik handlar om att analysera trovärdigheten i de källor som använts (Kylén, 

2004). Källorna som använts i denna fallstudie är av karaktären primära och sekundära. 

De intervjuer och observationer som genomförts har varit direkt vid källan, alltså primär 

data. Personer från olika delar av produktionen samt inköpare, konstruktör och beredare 

har intervjuats. Samtliga har gett synpunkter på de problem som de upplever i sitt 

arbete, resultaten från dessa intervjuer har sedan analyserats och därefter har samband 

identifierats. Kylén (2004) belyser vikten av att granska om källorna varit relevanta, 

med denna metod anser vi att ett brett och relevant urval har valts ut. 

 

Den sekundära datan som samlats in är i form artiklar, böcker och delvis internetkällor. 

Den insamlade teorin är forskning som gjorts inom vårt område, även här har ett stort 

urval använts vilket ökar reliabiliteten i arbetet. 

 

Valet att genomföra en benchmarking på Huddig anser vi relevant, då vi anser att deras 

sätt att arbeta är bättre än det som genomförs idag hos Koenigsegg. Karlöf och 

Österblom (1993) menar dock att en benchmarking ska genomföras på de bästa av de 

bästa. Detta är något vi inte kan garantera och det bör finnas i åtanke att det förmodligen 

finns ännu bättre sätt att genomföra ändringshanteringen. 

2.6.4 Generaliserbarhet 

Att utföra en fallstudie på ett enda företag och sedan dra en slutsats att resultaten från 

denna studie är generaliserbar för alla andra företag är omöjligt. För att öka resultatets 

reliabilitet går det att jämföra med vad tidigare studier inom samma områden visat och 

sedan dra en slutsats utifrån det. Forskare med en kvalitativ ansats bortser ofta från 

kriterierna som en forskningsdesign har, medan kvantitativa forskare ger kriterierna 

större vikt. Kriterierna är reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 

2013). 

 

I denna fallstudie har data samlats in från företaget och sedan jämförts med vad tidigare 

studier visat. Den information och data som stämt väl överens med tidigare studier har 

sedan lett fram till förbättringsförslagen. Detta medför att generaliserbarheten anses 

vara hög eftersom teoridelen handlar om väl etablerade och kända begrepp inom 

industrin. 

2.7 Kritisk granskning av metod 

För att få en bra inblick i hur arbetet verkligen fungerade valde vi att genomföra en 

kvalitativ fallstudie. Fördelen med det var att få se så detaljerade beskrivningar av 

problemen som möjligt. Genom att intervjua representanter för varje avdelning inom 

företaget har en bred målgrupp nåtts och en helhetssyn kring de befintliga problemen 
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anförskaffats. Genom att även göra observationer i form av att själv följa och även 

aktivt delta i processen kring ändringshantering har en förståelse av problemen som kan 

uppstå erhållits.  

 

En abduktiv ansats har tillämpats för denna fallstudie. Vi har, så som Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver, utgått från ett enskilt fall i empirin och sedan styrkt vår 

analys samt förbättringsförslag med hjälp av andra studier som genomförts.  

 

Vi har varit på plats hos företaget under totalt 12 arbetsdagar där fokus från början varit 

att få en förståelse över verksamheten. En rundvandring till alla avdelningar 

tillsammans med vår handledare på företaget genomfördes under den första dagen. Efter 

detta genomfördes intervjuer och observationer för att samla in information till empirin 

i denna rapport. Då Koenigsegg har sin fabrik i Ängelholm och vår studieort är Gävle 

har intervjuer och de observationer i form av att själv vara delaktig i processer varit i 

behov av att planeras väl. Även om vi anser att vi lyckats tagit del av tillräckligt 

relevant information hade det antagligen underlättat att haft studieorten i närheten. Då 

hade hypoteser kring processerna kunnat testats direkt på plats. Detta skulle även gett 

oss tillgång till det interna nätverket vid behov. 

 

Valet att genomföra en benchmarking på ett annat företag togs eftersom den teori som 

samlats in belyst vikten av dokumentering vid ändringshantering. Metoden Huddig AB 

använder för just ändringshantering stödjer det som teorin tar upp angående 

dokumentering för att uppnå spårbarhet.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevant teori för att möjliggöra en vidare analys i syfte att 

svara på våra frågeställningar. 

3.1 Effektivt arbete 

Att driva en verksamhet eller ett företag handlar om att tjäna pengar och bli lönsam. För 

att bli mer lönsam är en viktig del att hålla kostnaderna så låga som möjligt. För att 

lyckas med det är en viktig del att undvika slöseri och arbeta effektivt (Liker, 2004). 

3.1.1 Effektivitet 

Effektivitet består av fyra baskomponenter; kvalitet, pris, produktionsvolym och 

kostnader. Kvoten av kvalitet och pris utgör värdet, värdet ligger sedan som grund för 

hur många enheter som går att sälja. Kvoten av produktionsvolym och kostnader kan 

benämnas produktivitet. Effektivitet utgör då en funktion av värde och produktivitet (se 

fig. 3.1) (Karlöf & Östblom, 1993). 

 

Figur 3.1: Effektivitetsmatris (Karlöf & Österblom, 1993). 

Ett sätt att mäta effektivitet är att gå igenom checklistor i punktform, punkterna kan se 

ut som följer; instabila tider att utföra ett arbetsmoment, frekventa krav på akuta insatser 

där allt annat omedelbart måste släppas, kvalitetsbrister som leder till ombearbetningar 

och returer samt fel relation mellan värdeförädlande och icke värdeförädlande tid. Om 

dessa punkter stämmer väl överens med hur verksamheten bedrivs är det ett tecken på 

att verksamheten kan effektiviseras (Storhagen, 2011). 

 

Vidare menar Storhagen (2011) att svenska företag generellt har prioriterat teknik- och 

metodfaktorer medan japanska företag har prioriterat mänskliga faktorer. För att en hög 

effektivitet skall kunna uppnås är det viktigt att människorna först tror på teknikerna 

och är motiverade att jobba med ständiga förbättringar. Den första faktorn som bör 

bearbetas är den mänskliga, sedan kan teknik- och metodfaktorer bearbetas (ibid.). 
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3.1.2 Ledarskap 

Att arbeta med ständiga förbättringar ställer stora krav på ledarskapet, det måste vara 

stödjande och närvarande. Chefens arbete handlar mycket om att uppmuntra och föra 

gruppens talan framåt. Medarbetarna måste känna att de både får, och delvis förväntas 

ta egna initiativ och påverka sin situation. En framgångsrik ledare bör även intressera 

sig för detaljerna i organisationen, detta för att föra organisationen framåt så denna hela 

tiden utvecklas och blir mer effektiv (Petersson, 2009).  

 

Vidare menar Kotter (2001) att en bra ledare kan motivera människor på ett antal olika 

sätt. De formulerar alltid organisationens vision för de anställda på ett sätt som betonar 

värderingar, vilket gör att arbetet känns viktigt för dessa individer. En bra ledare 

involverar regelbundet människor i beslut om hur organisationens målsättningar skall 

nås, åtminstone de mål som är mest relevant för en speciell grupp. Detta skapar en 

känsla av kontroll hos personalen och en bekräftelse att de är viktiga. En annan viktig 

motivationsteknik är att erbjuda stöd till de anställda för att förstå visionen. Detta kan 

bland annat göras genom coachning och återkoppling, och därmed hjälpa den anställda 

att växa professionellt och att stärka självkänslan. En bra ledare uppmärksammar och 

belönar också framgång, vilket skapar en känsla av uppfyllelse hos personalen samt en 

känsla av att de tillhör en organisation som bryr sig. När allt detta utförs blir arbetet i sig 

motiverande för de anställda (ibid.). 

3.1.3 Utformning av produktionsflöde 

Ett produktionsflöde består av tre delar; produktflöde, materialflöde och 

informationsflöde. Produktflödet avser produktens väg, materialflödet försörjer 

produktflödet med material och informationsflödet beskriver det flöde av information 

som styr de båda andra flödena. Det mest centrala för informationsflödet är att överföra 

den verkliga behovssignalen mellan flödets processer. En annan viktig del är att skapa 

förutsättningar för att använda så aktuell information som möjligt, detta medför att 

värdeflödet inte blir lika sårbart för till exempel sena ändringar ifrån kunden. 

Informationsflödet ska även vara utformat så att de berörda enkelt förstår det och att 

informationen tolkas likadant av samtliga (Petersson, 2009). 

3.1.4 Logistik i ett internperspektiv 

Den interna logistiken handlar om att skapa ett effektivt materialflöde, bland annat 

genom samordning. Det handlar om att samordna de olika avdelningarna internt hos 

företag för att på så vis effektivisera materialflödet (Bjørnland et al., 2003). 

3.1.5 Felkostnader 

Det finns många olika orsaker till fel, det kan vara inom företaget, hos leverantör eller i 

vissa fall hos kund. Det finns även fel som inte går påverka, det kan vara ett 

blixtnedslag eller liknande. Fel och brister leder till onödiga kostnader som kan 

klassificeras som slöseri. I många fall har företag inte koll på storleksordningen på 

dessa kvalitetsbristkostnader. Det har gjorts studier som visar att upp till 20 procent av 
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ett företags kostnader kan vara av denna karaktär. Det går även att räkna in kostnaderna 

för kontroll, då brukar rubriceringen benämnas kvalitetskostnader (Persson, 2002).  

3.1.6 Ändringshantering 

Ändringshantering handlar om att använda standardiserade rutiner eller metoder för att 

genomföra en ändring av till exempel en produkt eller ett system. Målsättningen med 

detta är att inga onödiga ändringar görs, att eventuella negativa effekter minimeras, att 

resurserna används på ett effektivt sätt och för att ge en spårbarhet. (Howard, 2012; 

Persson, 2002) 

 

Nordström och Welander (2007) fyller ut med att säga att ändringshantering är 

processen av åtgärder som förekommer från det att ändringsbehov uppstår till dess att 

ändringen är genomförd. I en väl fungerande organisation är de flesta ändringsåtgärder 

planerade och endast ett fåtal är i behov av akuta ändringar. Det finns olika orsaker till 

en ändring, dessa kan benämnas ändringsgrund och kan vara; upptäckt av fel, behov av 

förändring samt upptäckt att behov har upphört. Ändringsgrunderna genererar ett 

förslag om ändring, då uppkommer olika handlingsalternativ som kan benämnas 

ändringsstrategier. De vanligaste är att genomföra ändring eller att avvisa ändring 

(ibid.). 

 

Yttre krav, från till exempel kunder kan vara en orsak till att genomföra ändringar. 

Andra orsaker kan vara att underlätta för produktionen eller för att göra 

kostnadsbesparingar. Ändringsförslag bör lämnas direkt till berörda för granskning där 

beslut fattas för ett eventuellt genomförande. Det är även en bra idé att utvärdera en 

genomförd ändring för att möjliggöra ett arbete med ständiga förbättringar. Kanske går 

det att utveckla den genomförda ändringen ytterligare eller så medför den att även andra 

ändringar bör genomföras (Persson, 2002). 

 

I boken “Entreprenörskap i världsklass - Koenigsegg” finns att läsa följande intervju 

med VD för företaget, Christian von Koenigsegg: 

 

“Om vi tittar på det här med nya detaljhandelsidéer som ni tar fram, var 

kommer de ifrån? Idéer till nya produkter eller förändrade produkter. 

-Från de identifierade behov som någon upptäcker någonstans i 

organisationen, som sedan kanaliseras in på något sätt. Ganska 

ostrukturerat på något sätt måste jag säga.. Ja, mycket ostrukturerat! 

 

Men har ni inte en systematiserad utvecklingsverksamhet? 

-Nej, alltså.. produktutveckling går ju till på det sättet att man identifierar 

tänkbara marknadsbehov och sedan utifrån den kunskapen som man har 

om material, produktionsteknik och teknikutveckling, så skapar och 

designar man möbler som fungerar för det behovet.” (Arbnor, 2006, s. 

185). 
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3.2 Information 

Information finns idag i stor mängd, detta kan leda till att den information som behövs 

vid en specifik situation kan vara svår att hitta. Hur informationen är ordnad blir alltså 

en väsentlig och oerhört viktig del. Ett system med väl ordnad information kan bidra till 

ökad sammanhållning internt hos företaget, det kan bidra till besparingar när fel och 

misstag undviks och genom att minimera osäkerheten (Persson, 2002).  

 

Information och informationsöverföring har blivit allt mer kritisk för ett företags 

framgång. Tiden informationsbehandlingen tar att fånga, bearbeta och vidareförmedla är 

avgörande. Information kan i vissa fall vara en färskvara, vars värde avtar med tiden. 

Långa ledtider medför en osäkerhet, ledtider för informationsflöden är inget undantag 

(Storhagen, 2011). 

3.2.1 Informationskvalitet 

Information representerar ett underlag för analyser och beslut, för att analyser och beslut 

ska bli bra är det viktigt att informationen håller rätt kvalitet. Det finns tre huvudsakliga 

grupper för att uppnå en god informationskvalitet, det första är att informationen är 

korrekt, det andra är att den är tidsaktuell och det tredje är att den är komplett 

(Mattsson, 2012). 

3.2.2 Informationssäkerhet 

Information kan ses som en vital resurs för alla typer av organisationer där den bästa 

informationen kan leda till en strategisk fördel. Den kan dock vara utsatt för både 

oavsiktliga och avsiktliga hot, varför skydd av information är ett viktigt arbete (SIS, 

2011). 

 
Figur 3.2: Uppdelning av informationssäkerhet enligt SIS (2011). 
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3.3 Kommunikation 

En vanlig definition av kommunikation är att den överför eller utbyter information 

genom ett gemensamt symbolsystem (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Vidare menar de 

att kommunikation mellan människor är grunden för att alla organisationer ska fungera. 

Hargie et al. (2002) menar även dem att en effektiv kommunikation är en central faktor 

för att företag ska bli framgångsrika. En effektiv kommunikation bör således ligga som 

grund för planeringen inom samtliga organisationer. En dåligt utformad strategi för 

kommunikation kan leda till bland annat lägre personalengagemang, minskad 

produktion, ökad frånvaro, ökad industriell oro och högre omkostnader. Standarder för 

hur kommunikationen ska ske inom organisationen ska utvecklas varsamt. De hävdar 

även att en reviderad kommunikationsstandard ofta ses som ett slutgiltigt verktyg när 

det i själva verket bör ses som en del i en process för ständiga förbättringar. För att 

kunna utveckla kommunikationen är första steget för cheferna att ta reda på hur väl den 

fungerar just nu, om informationen inte når ända fram måste organisationen undersöka 

vart informationen stannar (ibid.). 

 

Varför människor inom en organisation kommunicerar är bland annat för att 

åstadkomma motivation, samspel och återkoppling. Den kanske viktigaste funktionen är 

att skapa ett bra samspel mellan olika avdelningar samt mellan ledare och medarbetare. 

Helt avgörande är också att få återkoppling på sitt arbete, utan återkoppling är det svårt 

att lära från sina eventuella misstag och få en möjlighet till utveckling. Återkoppling 

kan även reducera osäkerhet genom att få reda på vad som utförts bra (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). 

3.3.1 Nedåtriktad kommunikation 

En nedåtriktad kommunikation, det vill säga information som kommer ifrån högre 

chefer och nedåt i organisationen, har en styrande funktion genom att bland annat 

förmedla arbetsinstruktioner och ge feedback på prestationer (Katz & Kahn, 1978). 

3.3.2 Uppåtriktad kommunikation 

Uppåtriktad kommunikation handlar om informationsflödet från de lägre nivåerna, till 

exempel en medarbetare i produktionen till cheferna. Informationen som går denna väg 

handlar vanligtvis om lägesrapporter, förbättringsförslag, arbetsrelaterade 

problemställningar och så vidare (Katz & Kahn, 1978).  

3.4 Dokumentation 

Persson (2002) menar att det finns två typer av dokument, de som styr vad som ska 

hända och de som visar vad som hänt. Styrande dokument kan vara instruktioner och 

ritningar, instruktioner ska skapas om de anses tillföra en säkerhet för arbetet. Ett motiv 

kan vara för att hjälpa oerfaren personal eller för att inte bli för individberoende (ibid.). 

 

Persson (2002) belyser även vikten av att dokument och produkter går att spåra. När nya 

produkter, eller dokument innehållande viktig information, skapas bör de dokumenteras 
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och sparas så att de vid ett senare tillfälle går att spåra dessa. Detta är viktigt för att 

bland annat undvika onödiga kostnader såsom tid för letande, utredningar om 

identiteten är oklar, felleveranser som leder till ombearbetning eller kassation. Vidare 

menar Persson att företag slösar mycket tid på att leta information som faktiskt finns, 

men är svår att hitta. Det räcker alltså inte med att de går att spåra, någon bör vara 

ansvarig för vilka dokument som ska sparas och spara dessa på en strategisk plats så de 

enkelt går att hitta (ibid.). 

3.5 Standardisering - synliggör slöseri 

Standarder är viktiga för att uppmärksamma avvikelser och bidra till förutsägbarhet. När 

en avvikelse registreras kan standarden göras om till det bättre. Förutsägbarheten gäller 

både kvalitet och tid, om dessa parametrar inte är tillfredsställande får standarden även 

här göras om till det bättre. Detta är ett sätt att jobba med ständiga förbättringar. 

Standarder måste formaliseras och spridas till de berörda, gärna i form av bilder med 

beskrivningar. En standard beskriver, det för stunden, bästa och överenskomna sättet att 

utföra ett arbetsmoment (Petersson, 2009). 

 

Rentzhog (1998) menar att kärnprocesser bör utföras på ett väl strukturerat sätt och att 

syftet med dessa är väl definierat. Syftet anger riktningen och omfattningen. Han menar 

även att en dokumentation över riktlinjerna för hur en process ska fungera är viktig. 

Dokumenteringen ska vara lättillgänglig, lätt att uppdatera och lätt att förstå (ibid.). 

Standardisering av flödet och processerna är viktigt för en verksamhet, återigen för att 

kunna registrera avvikelser och möjliggöra att slöseri försvinner. Om det inte finns en 

standard, registreras inga tydliga avvikelser då arbetet görs på olika sätt varje gång, 

detta medför att orsaken till problem ej blir synlig. Standardisering utgör grunden för en 

organisations strävan mot Lean (Petersson, 2009). 

3.6 Affärssystem 

Affärssystemen som används idag kan ur ett historiskt perspektiv härledas till tidigt 

1970-tal. Som med mycket annan industriell utveckling härstammar även detta begrepp 

från bilindustrin, där det utvecklades system för att underlätta materialplaneringen vid 

biltillverkning. Leverantörerna av dessa system utnyttjade faktumet att den dåvarande 

biltillverkningen hade generellt sett samma tillverkningsförfarande. Detta underlättade 

överförandet av tillvägagångssättet för resursplanering från ett företag till ett annat. 

Leverantörerna kunde då sälja sina system som standardsystem, istället för att 

kundanpassa dessa för att optimalt passa kundens behov. Det första kommersiellt 

framgångsrika systemstödet kallades Material Requirements Planning (MRP) 

(Magnusson & Olsson, 2009). 

 

Det finns många olika definitioner av ett affärssystem. Magnusson och Olsson (2009) 

definierar det som standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd. Davenport et 

al. (2004) definierar ett affärssystem som en programvara som hanterar 

informationsflöden inom och mellan komplexa organisationer, vilket gör att företag kan 
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fatta beslut baserade på information som speglar tillståndet i vilket verksamheten 

befinner sig i. 

 

Syftet med att använda sig av ett affärssystem är enligt Magnusson och Olsson (2009) 

att effektivisera hela verksamheten, detta förväntas åstadkommas genom en förbättring 

av beslutskvaliteten och en effektivisering av processer. Beslutskvaliteten blir bättre 

eftersom all information finns tillgänglig för beslutsfattaren. Med effektivisering av 

processer menas att omforma verksamheten så den stöds av systemet. En förutsättning 

är då att verksamheten faktiskt blir mer effektiv och att det inte bara genomförs för att 

det ska stödjas av affärssystemet (ibid.). 

 

Generella fördelar samt nackdelar är enligt Magnusson och Olsson (2009) följande. 

 

Fördelar med affärssystem: 

 Kortare ledtider 

 Effektivare processer 

 Bättre kontroll 

 Sänkta driftskostnader 

 Ökad datakvalitet 

 Förenklad managementagenda 

 Skiljer IT från IS 

 

Nackdelar med affärssystem: 

 Höga risker 

 Strömlinjeformning 

 Leverantörsberoende 

 Inlåsningseffekter 

 

Det mest framträdande motivet till att skaffa ett affärssystem är liksom definitionen 

antyder, strävan efter standardisering. Vanligt är att företag investerar i ett affärssystem 

i samband med andra större ändringar inom företaget. Att implementera ett affärssystem 

kan ta relativt lång tid då det är viktigt att det görs noggrant för att det ska fungera 

optimalt (Magnusson & Olsson, 2009). 

 

En benämning av affärssystem som ofta förekommer är ERP-system. Under 1990-talet 

accelererade spridningen av verksamhetsövergripande systemstöd kraftigt. Olika 

informationssystem fanns sedan tidigare inom delar av verksamheter, IT-ansvariga 

började dock få problem att samordna all information som en följd av en eskalerande 

komplexitet inom företagen. 

 

Ett ERP-system går ut på att samordna all information på en och samma plattform. 

Tidigare fanns olika typer av information sparade på olika ställen och i olika system. Ett 

ERP-system är uppbyggt kring moduler som går att läggas till eller tas bort, detta utan 
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att hela systemet måste göras om. Om företaget vill expandera mot nya områden går det 

att lägga till en ny modul i ERP-systemet så det även stödjer detta område (Magnusson 

& Olsson, 2009). De mest användbara modulerna är enligt Mabert et al. (2000) 

finansiell redovisning, inköp, försäljning och distribution, materialhantering, 

produktionsplanering, personal, och kvalitetsstyrning. 

 

En viktig del inom ERP-system är enligt May et al., (2013) att minimera 

informationsspridningen. I organisationer tenderar information att spridas i olika system 

beroende på vilka funktionella områden den anses tillhöra. Det blir då nästan omöjligt 

att använda informationen effektivt för organisationen. En anställd, där May et al. 

(2013) gjort sin studie, säger att en av de största fördelarna med ett ERP-system är att de 

tillsammans får en bra överblick över informationen. Tidigare fanns mycket 

information, men den var utspridd överallt. Där betonas vikten av att information finns 

samlad på ett ställe, där samtliga berörda ska ha tillgång till den (Ibid.). 

 

En kritisk faktor för att lyckas med implementationen av ERP-systemet i organisationen 

eller företaget är träning och utbildning. Detta är även avgörande för att användarna 

skall acceptera och använda systemet och utgör också en förutsättning för att erhålla 

konkurrensfördelar (Ram et al., 2014). 

3.7 Toyota Production System (TPS) 

TPS utvecklades av Toyota i mitten av 1900-talet med målet att effektivisera 

produktionen. Detta genom att skära ned onödiga kostnader, minska slöseri samt att ta 

tillvara på den kompetens som arbetarna i organisationen redan besitter (Sugimori et al., 

1977). För att uppnå en effektiv produktion inom bilindustrin menar Sugimori et al. 

(1977) att det är viktigt att lösa följande problem: 

 

1. Typiskt för bilindustrin är att den präglas av massproduktion och 

monteringsprocesser. Där varje bil består av flera tusen olika delar som har 

undergått ett antal olika processer. Detta innebär att ett problem i någon av 

processerna medför en stor övergripande effekt. 

2. Det finns många olika modeller av bilarna med ett antal variationer och med stor 

skillnad i efterfrågan av var och en av modellerna. 

3. Efter ett antal år byggs bilarna helt om och detta innebär ofta även att de mindre 

delarna byts ut. 

 

Den vanliga tillverkningen i en sådan industri består av att uppfylla produktionsplaner 

genom lager för produkter i arbete för varje process. Detta som ett sätt att dämpa 

problemen i processerna samt variationen av efterfrågan. Detta skapar dock överdriven 

obalans i lager mellan de olika processerna och kan även leda till ett tillstånd med för 

mycket utrustning och ett överskott av personal (Sugimori et al., 1977). 
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3.7.1 Lean 

Begreppet Lean blev introducerat till den stora massan genom en studie av en grupp 

forskare vid MIT universitetet i Massachusetts, USA (Sederblad et al., 2013). Med Lean 

menar man att Toyota använder mindre av allt jämfört med massproduktionen som 

tidigare präglat motorindustrin och att en övergång från massproduktion till Lean var 

nödvändig (Womack et al., 2007).  

 

Lean handlar inte om att få snabba resultat, även om det finns metoder inom Lean som 

kan ge snabba resultat inom vissa delar. Lean handlar mer om långsiktigt tänkande, det 

går ut på att förändra arbets- och tankesätt för att ge människan bättre förutsättningar att 

upptäcka och reducera det slöseri som finns i verksamheten (Petersson, 2009).  

 

Att lyckas med Lean innebär att alla element inom verksamheten ska fungera ihop som 

en helhet, dessa element kan vara; ledarskap, medarbetare, flöden, processer och så 

vidare. Förbättringar som genomförs ska göras utifrån en helhetssyn av vad som blir 

bäst för hela verksamheten. Det krävs ett ständigt arbete med just förbättringar för att bli 

framgångsrik på sikt, förbättringsarbetet ska involvera medarbetarna i organisationen. I 

grunden handlar det om att alla behöver se organisationen på ett nytt sätt och vilja 

upptäcka slöseri. Det är även viktigt att inse att det är positivt att finna slöseri, då detta 

visar på förbättringsmöjligheter (Petersson, 2009). 

 

Många tolkar Lean som en metod som är anpassningsbar för fordonsindustrin och stora 

volymer. En vanlig uppfattning av Lean är att det inte går implementera, eftersom 

företaget har så unika produkter och små volymer. Detta skriver Peterson et al. (2009) 

och fortsätter med att detta är en missuppfattning, det finns ingen koppling som tyder på 

att Lean endast hör ihop med stora volymer. Komplexiteten av produkten ska inte heller 

spela någon roll. Varför fler inte arbetar med Lean tror de kan bero på att det ofta krävs 

en stor arbetsinsats och denna inte visas genom snabba vinster. En annan anledning kan 

vara att företag har en felaktig bild av vad Lean innebär (ibid.). 

 

Positiva effekter av en satsning på Lean 

Exempel på parametrar som kan påverkas positivt av ett framgångsrikt arbete med 

Lean. 

 

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Flexibilitet 

 Leveranssäkerhet 

 Leveranstid 

 

Det finns även andra positiva parametrar som i större del handlar om den mjuka sidan 

av Lean, detta är aspekter som kan påverka personalens välbefinnande och på sikt även 

påverka hela verksamheten positivt.  
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 Minskad stress 

 Ökad kompetens 

 Bättre samarbete 

 Minskad frustration 

 Förbättrad kundkommunikation 

 Bredare och mer utvecklande arbetsuppgifter 

 En säkrare arbetsplats 

 Tryggare anställning 

(Petersson, 2009) 

3.7.2 Just In Time 

Just-in-time (JIT) en produktionsmetod som utvecklades till TPS. I en sådan produktion 

tillverkas endast de nödvändiga produkterna, till en uttalad tid och i nödvändig 

kvantitet. Detta leder i sin tur till att lagernivåerna hålls ned till ett minimum. JIT har 

visat sig vara en speciellt viktig faktor i monteringsindustrin som till exempel 

bilindustrin (Sugimori et al., 1977).  

3.7.3 Eliminera slöseri 

En stor del av TPS och Lean handlar om att identifiera och eliminera alla former av 

slöseri. Toyota har identifierat sju olika typer av slöseri, på japanska kallat muda, i 

affärs- eller produktionsprocesser som bör undvikas eller åtgärdas (Liker, 2004). Dessa 

inkluderar bland annat följande. 

 

 Väntan. När arbetare endast står och kollar på en maskin, när de väntar på nästa 

process att börja eller letar verktyg, material och delar. Kan även uppstå när 

arbetaren inte har något att arbeta med på grund av materialbrist, förseningar på 

grund av bearbetningar, driftstopp eller flaskhalsar. 

 Felaktiga processer. Om produktionen inkluderar onödiga steg för att bearbeta 

materialet eller om bearbetningen är ineffektiv på grund av dåliga verktyg eller 

design och som leder till onödiga transporter och defekter. Slöseri genereras när 

högre kvalitet än vad som är nödvändig tillhandahålls. 

 Producera och korrigera defekter. Att reparera, ombearbeta eller kontrollera 

innebär slöseri av hantering, tid och insats. 

(Liker, 2004) 

 

Liker (2004) nämner även ytterligare en form av slöseri, nämligen outnyttjad kreativitet 

av de anställda. Denna form av slöseri innebär att man tappar tid, idéer, kompetens, 

förbättringar och möjligheter till lärande genom att inte engagera eller lyssna till sina 

anställda. 

 

Att eliminera dessa former av slöseri är av största fokus hos de flesta som utövar lean. 

Men att endast fokusera på de olika formerna av slöseri kan skada produktionen och 

produktiviteten hos de anställda. Toyota pratar även om två andra ”M”, utöver muda, 
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som är lika viktiga för att Lean ska fungera. Dessa är muri samt mura som tillsammans 

med muda bildar ett system som bör samverka (Liker, 2004).  

 

Muri. Att överbelasta människor eller utrustning. Kan ses som den motsatta sidan av 

spektrumet från muda. Muri innebär att belasta maskiner eller människor utöver deras 

naturliga gränser. Detta resulterar i säkerhets- och kvalitetsproblem. Att överbelasta 

utrustning orsakar haverier och defekter (Liker, 2004). 

Mura. Ojämnheter. Kan ses som lösningen mellan de andra två ”M:en”. I normala 

produktionssystem kan det ibland finnas mer arbete än vad människorna och 

maskinerna kan hantera och ibland kan det vara brist på arbete. Ojämnheter skapas av 

en oregelbunden produktion som beror på interna problem, som till exempel driftstopp, 

saknade delar eller defekter. Muda blir resultatet av mura. Ojämnheter i produktionen 

innebär att det kommer att vara nödvändigt att ha material och utrustning av högsta 

kvalitet, samt människor från den högsta nivån av produktionen. Även om de 

genomsnittliga kraven är mycket lägre (Liker, 2004). 

 

5S 

Med betoning på struktur och renhållning skall denna metod underlätta arbetet i 

produktion. Utan konsekventa och angivna arbetsoperationer är det svårt att veta vad 

som utförs rätt eller fel samt var problem uppstår. Genom 5S metoden synliggörs 

problem som annars hade varit svåra att upptäcka. Namnet kommer från fem japanska 

ord som alla handlar om att eliminera slöseri genom att hålla ordning och reda på 

arbetsplatsen. 

 

Seiri - Sortera 

Genom att sortera verktyg och andra material som inte är nödvändiga enligt särskilda 

regler eller principer, kan potentiella problem undvikas.  

 

Seiton - Strukturera 

Med en välstrukturerad arbetsplats kan rätt verktyg användas snabbt och smidigt och 

därmed eliminera potentiellt tidsslöseri i form av att söka efter rätt verktyg. En 

funktionell layout för arbetsplatsen är av stor vikt, vilket betyder att endast verktyg och 

material som används frekvent finns i arbetsytans direkta närhet. Verktyg eller material 

som används ibland placeras längre bort, och så vidare. 

 

Seiso - Systematisk städning 

Att hålla rent runt sin arbetsplats är även det en viktig del i att eliminera slöseri. Detta 

kan fungera som en form av inspektion då man vid städning kan upptäcka om något 

verktyg eller material saknas eller finns i överflöd. En ren arbetsplats blir ännu viktigare 

ju mer avancerad teknologi som används och ju högre kvalitet som eftersträvas då den 

minsta detalj kan få avgörande konsekvenser. 

 

Seiketsu - Standardisera 

Standardisera i denna mening betyder att få rutin på vissa moment som är viktiga för att 
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upprätthålla 5S metoden. Att städning, strukturering och sortering blir standardiserat 

och därmed en del av arbetsprocessen. 

 

Shitsuke - Självdisciplin 

Genom att skapa goda vanor och god disciplin på arbetsplatsen underlättas processen att 

alltid utföra arbetet på rätt sätt. Detta görs genom undervisning och praktisering. 

(Petersson, 2009; Osada, 2003) 

3.7.4 Heijunka  

I processen med att implementera olika verktyg för Lean, fokuserar ofta företag endast 

på att eliminera slöseri, muda. Många misslyckas då med den svårare processen, att 

skapa ett jämnare produktionsflöde. Denna process kallar Toyota heijunka. Att uppnå 

heijunka är av fundamental betydelse för att lyckas eliminera mura, som i sin tur är av 

fundamental betydelse för att eliminera muri och muda (Liker, 2004). 

3.7.5 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är en viktig del i strävan efter att bli en lärande organisation samt 

att få människor att gå från att “släcka bränder” och kortsiktiga förbättringar till mer 

långsiktiga förbättringar (Liker, 2004). 

 

Five Why 

En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är “fem varför analysen” (Liker, 

2004). För att hitta grundorsaken till ett problem eller en avvikelse är en vanlig- och 

enkel metod att använda sig av “fem varför”. Metoden går ut på att vid en upptäckt 

avvikelse ställa sig frågan varför fem gånger (Peterson et al., 2008). 

3.8 Motivation 

3.8.1 Respect for people 

Nerell et al. (1994) menar att det är lätt att glömma den enskilde medarbetarens behov 

av återkoppling och uppskattning i den moderna industrin med dess krav på effektiv 

produktion och alla underavdelningar som följer. Den enskilde medarbetaren har ett 

behov av att få veta vad som tillverkas, om produkten är bra eller dålig samt om arbetet 

är uppskattat och tjänsterna efterfrågade (Ibid.). 

 

Det finns flera identifierade faktorer i arbetsmiljön som leder till en negativ 

arbetsupplevelse och som innebär en högre risk för stressreaktioner. Dessa faktorer 

inkluderar hög arbetsbelastning, tidspress och repetitivt arbete. Genom en bra 

arbetsplanering kan dessa uppkomna situationer minskas och därmed förbättra den 

enskilde medarbetarens arbetsupplevelse. I detta arbete är det viktigt att utveckla en bra 

kommunikation för gruppsamverkan och ge den enskilde medarbetaren möjlighet till 

inflytande över arbetsutformning (Nerell et al., 1994).  
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Belöning är en viktig del i arbetet, där belöningssystemet upplevs som rättvist och 

meningsfullt. Denna belöning är inte bara lönen för arbetet, det kan även vara en visad 

uppskattning, konstruktiv kritik, bekräftelse om att arbetet är betydelsefullt eller att de 

varor eller tjänster som produceras har ett värde för kund eller allmänhet (Nerell et al., 

1994). 

 

Nerell et al. (1994) hävdar att det är viktigt för arbetsledare och chefer på alla nivåer i 

en organisation att se sambandet mellan hälsotillståndet hos den enskilde medarbetaren, 

gruppen och organisationen. Viktiga delar för god hälsa hos individen är 

tillfredsställelse, engagemang samt utveckling i arbetet. 

 

En bra balans mellan teknisk och social kompetens hos företaget leder till bättre kvalitet 

och effektivitet och därmed ökad konkurrenskraft (Nerell et al., 1994). 

 

Nerell et al. (1994) menar även att de sett drastiska förbättringar i företags produktivitet 

och lönsamhet utan att den tekniska utrustningen eller kompetensen förbättrats, utan 

endast fokuserat på hälsan hos den anställde.  

3.8.2 Motivera de anställda 

Att nå en vision kräver alltid ett tillskott av energi. Motivation och inspiration ger denna 

energi till människor. Inte genom att knuffa dem i rätt riktning som kontrollmekanismer 

gör, utan genom att tillgodose grundläggande mänskliga behov av prestation, en känsla 

av tillhörighet, erkännande, självkänsla, en känsla av kontroll över sitt liv, och förmågan 

att leva upp till sina ideal (Kotter, 2001). 

3.9 Supply Chain Integration 

Logistik handlar i huvudsak om planering och ramverk som syftar till att skapa en 

gemensam plan för flödet av produkter och information via ett företag. Supply Chain 

(SC) bygger på detta ramverk och försöker uppnå en koppling och samordning mellan 

processerna hos andra enheter i leverantörskedjan, det vill säga leverantörer och kunder, 

samt hos den egna organisationen. Ett mål med hanteringen av sin SC kan vara att 

reducera eller eliminera olika buffertar av lager som finns mellan organisationer i 

kedjan genom att dela information om efterfrågan och aktuella lagernivåer. Detta kräver 

då en nära kontakt med sina leverantörer (Christopher, 2011). 

3.9.1 Intern integration 

Intern integration mellan olika avdelningar i en organisation kan förbättra kundservice, 

prognossäkerheten, kund- och personalrelationer samt en bättre hantering av lagernivåer 

(Kahn & Mentzer, 1996). Detta stöds av Flynn et al. (2010) som även menar att intern 

integration har en stark relation till förbättrad prestanda. 

 

Vid integrering mellan olika avdelningar i en organisation är ofta interaktion en 

nödvändig komponent. Denna interaktion bör dock inte ske för ofta då den kan hindra 
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en effektiv relation mellan avdelningarna genom att belasta personal med möten, 

dokumentationsinsatser och överbelastning på information (Kahn & Mentzer, 1996). 

 

Chefer bör inse att interaktion representerar en kommunikationsstrategi för att hantera 

relationer mellan interna avdelningar. Det anses vara en kommunikationsstrategi 

eftersom betoning för integrationen är att utbyta information mellan avdelningar, till 

exempel telefonsamtal, möten eller kopiering av information. I vissa situationer 

kommer inte enbart kommunikation att garantera en framgångsrik integration mellan 

avdelningar (Kahn & Mentzer, 1996). 

3.9.2 Integrering av leverantör 

Flynn et al. (2010) menar att en integrering med en annan aktör i försörjningskedjan kan 

förbättra både operativa resultat samt företagets resultat. Genom att förbättra samarbetet 

med leverantörerna i tillverkningsfasen blir leveranstiderna mer pålitliga, 

schemavariationerna begränsas, lagernivåerna minskar, en snabb implementering av 

produktförändringar tillåts, kvalitetsproblem begränsas, stabila och konkurrenskraftiga 

priser skapas samt att leverantörerna prioriterar tillverkarens beställningar (Wagner & 

Johnson, 2004). 

 

I arbetet med att finna medel för att påskynda ledtider och samtidigt förbättra 

produktkvaliteten och minska produktionskostnaderna har tvärfunktionella team visat 

sig vara effektiva. Sådana grupper kan sträcka sig utanför företagets gränser för att till 

exempel inkludera viktiga leverantörer (Ragatz et al., 1997). Detta deltagande kan vara 

allt från ett enkelt samråd med leverantörerna om designidéer till att göra dem fullt 

ansvariga för utformningen av de komponenter eller system de kommer att leverera 

(Ragatz et al., 2002). Von Haartman & Bengtsson (2009) hävdar att företag med större 

interna tillverkningskompetenser har mycket att vinna genom att integrera leverantören 

med tillverkaren, medan företag med mindre interna kompetenser har lite att vinna på 

ett sådant externt samarbete.  

 

Eftersom materialflödena in till en kund i värdekedjan är beroende av materialflödena ut 

från en leverantör kan ett samarbete mellan dessa aktörer i kedjan effektivisera 

verksamheten för det enskilda företaget. En förutsättning för en samverkan mellan 

företag är att dela information, inte minst information om efterfrågan. Det är även 

viktigt att detta samarbete ses som långsiktigt (Mattsson, 2002; Christopher, 2011).  
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4 En modell för sambanden mellan information och en 

effektiv produktion 

Utifrån den teori som belysts har en modell som beskriver sambanden mellan en effektiv 

produktion och dess underliggande faktorer tagits fram. Modellen kommer sedan att 

tillämpas mot fallet Koenigsegg i kapitel 6, Analys och diskussion.  

 

Framtagandet av modellen började med en undersökning av teorin över vilka faktorer 

som är viktiga för att uppnå en effektiv produktion. En återkommande faktor var att 

undvika slöseri. För att undvika slöseri är det viktigt att undersöka vad som klassificeras 

som slöseri och hur man motarbetar dessa former. Vanligt förkommande områden där 

slöseri förekommer visade sig vara inom affärssystemet, ändringshanteringen och den 

mänskliga faktorn. För att dessa ska fungera på ett bra sätt är samtliga i behov av 

information i form av dokumentation och kommunikation. Informationsöverföringen 

bör standardiseras för att lättare uppmärksamma avvikelser. Modellen fungerar som ett 

underlag för att analysera vilka faktorer som är viktiga för att uppnå en effektiv 

produktion. Utifrån den insamlade teorin har fem olika nivåer identifierats, där varje 

överliggande nivå är beroende av den underliggande nivån, (se figur 4.1). I kapitel 6, 

Analys och diskussion kommer modellen att tillämpas på Koenigsegg. 

 
Figur 4.1: Modell för sambanden mellan information och effektiv produktion. 

4.1 Nivå 5 

Effektiv produktion - Effektivitet består av fyra baskomponenter; kvalitet, pris, 

produktionsvolym och kostnader (Karlöf & Östblom, 1993). För att ett företag ska bli 

lönsamt är det viktigt att ha en effektiv produktion (Liker, 2004). Effektiv produktion är 

i sin tur beroende av att undvika slöseri (Liker, 2004; Persson 2002; Petersson, 2009). 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 

Nivå 5 
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4.2 Nivå 4 

Undvik slöseri - Att bedriva en effektiv produktion handlar enligt Liker (2004) om att 

eliminera icke värdeskapande tid och därmed slöseri. För att lyckas med detta behöver 

personalen vara motiverade (Kotter, 2001; Nerell et al., 1994), affärssystemet bör 

fungera väl i syfte att standardisera (Magnusson & Olsson, 2009). Vidare menar Liker 

(2001) att standardisering är ett verktyg för att undvika slöseri. En väl fungerande 

ändringshantering är även det en viktig del för att undvika slöseri (Howard, 2012; 

Nordström & Welander, 2007; Persson, 2002). Vidare förklaringar till sambanden 

mellan att undvika slöseri och den mänskliga faktorn, affärssystem och 

ändringshantering beskrivs nedan. 

4.3 Nivå 3 

Affärssystem - Magnusson och Olsson (2009) menar att ett affärssystem är en stödjande 

process till verksamheten och att syftet är att effektivisera hela verksamheten. Ett 

affärssystem ska ge en förbättrad beslutskvalitet vilket kan effektivisera processer och 

eliminera slöseri. En stor fördel med affärssystem är att all information finns samlad på 

samma ställe (ibid.). För att erhålla en bra beslutskvalitet är det viktigt att informationen 

är korrekt, tidsaktuell och komplett (Mattsson, 2012). Ett affärssystem är enligt Mabert 

et al. (2000) ett bra stöd för att underlätta bland annat produktionsplanering och 

materialhantering. 

 

Ändringshantering - Ändringar på produkter kan bland annat bero på att en produkt är 

felaktig, att man vill underlätta för produktionen eller för att skapa kostnadsbesparingar 

(Persson, 2002). Hanteringen av dessa ändringar är en process som handlar om rutiner 

och metoder som måste efterföljas (Howard, 2012; Nordström & Welander, 2007; 

Persson, 2002). Att denna process fungerar väl och att information om ändringarna 

sedan blir spårbar är en viktig del. Fel på grund av att information saknas kan annars vid 

ett senare tillfälle uppstå, att leta efter information klassificeras också som en form av 

slöseri (Persson, 2002). Återigen beskrivs alltså vikten av informationshantering. 

 

Mänskliga faktorn - Enligt Nerell et al. (1994) kan en motiverad medarbetare bidra till 

ökad effektivitet genom att bland annat upptäcka och informera om fel och brister så 

dessa kan rättas till. Liker (2004) nämner att en form av slöseri är outnyttjad kreativitet 

av personalen som uppkommer när ledare inte lyssnar till sina anställda. Vidare menar 

Petersson (2009) att en motiverad personal kommer att uppfatta det som positivt att 

finna slöseri och vilja eliminera detta. Att ge återkoppling på arbetet är en aspekt som 

kan bidra till en mer motiverad personal. 

4.4 Nivå 2 

Standardisering - Standardisering av processer är viktigt för att uppmärksamma 

avvikelser och jobba med ständiga förbättringar (Petersson, 2009). Standarder för hur 

kommunikationen ska ske inom företag bör enligt Hargie et al. (2002) utvecklas 

varsamt, då det är viktigt att dessa fungerar på ett bra sätt. 
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Eftersom Howard (2012), Nordström och Welander (2007) samt Persson (2002) alla 

belyser vikten av rutiner vid ändringshantering vill vi se att denna process utförs på 

samma sätt av alla inblandade parter. Detta betyder att informationsflöden och arbetssätt 

bör standardiseras.  

4.5 Nivå 1 

Information - Människan behöver förses med information för att känna sammanhang 

och motivation för att kunna utföra ett bra arbete. Informationsöverföring är även viktigt 

för att inte människan ska göra fel och misstag (Kotter, 2001; Persson, 2002). 

Informationsflöden hanteras ofta av ett affärssystem (Davenport et al., 2004) och styr, 

enligt Petersson (2009), produktionsflödet. Det blir därför viktigt att hanteringen av 

affärssystemet sköts på ett effektivt sätt. 

 

Eftersom ändringshantering handlar om en del rutiner som måste följas (Howard, 2012; 

Nordström & Welander, 2007; Persson, 2002), där Persson (2002) även betonar vikten 

av att ändringar blir spårbara, blir informationshanteringen viktig. Storhagen (2011) 

menar att information och informationsöverföring, vilket ändringshantering handlar om, 

har blivit allt mer kritisk för ett företags framgång. Detta eftersom information kan vara 

en färskvara, vars värde avtar med tiden (ibid.). 

 

Dokumentation - För att inte bli för individberoende menar Persson (2002) att det är 

viktigt att dokumentera instruktioner angående hur arbetet förväntas utföras. 

 

Howard (2012) och Persson (2002) belyser vikten av att göra ändringar spårbara. 

Dokumentering på ett standardiserat sätt av dessa blir då en viktig del i processen 

(ibid.). Rentzhog (1998) belyser även vikten av att dokument ska vara lättillgängliga, 

lätta att uppdatera och lätta att förstå. 

 

Magnusson och Olsson (2009) menar att beslutskvaliteten ökar genom att använda sig 

av ett affärssystem. Detta eftersom all information finns samlad på ett och samma ställe. 

För att all information ska finnas samlad måste den alltså dokumenteras tydligt. 

 

Kommunikation - Hargie et al. (2002) menar att en effektiv kommunikation är en central 

faktor för att företag ska bli framgångsrika. Människan är i behov av kommunikation 

för att bli engagerade och motiverade (ibid.). Återkoppling av arbetet är en viktig del för 

att medarbetarna ska bli motiverade och arbeta effektivt (Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Kotter, 2001). Kahn och Mentzer (1996) skriver att kommunikation är en central faktor 

för att integrera interna avdelningar, vilket Flynn et al. (2010) menar har en stark 

relation till förbättrad prestanda. 

 

Det är enligt Hargie et al. (2002) viktigt att utveckla kommunikationsstandarder varsamt 

inom verksamheten, dessa är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  



 

31 

 

5 Nulägesbeskrivning 

Nedanstående kapitel börjar med en kort presentation om företaget och företagets 

historia. Sedan följer information om den nuvarande situationen i olika avdelningar, 

denna information har framkommit genom intervjuer samt egna observationer. 

5.1 Koenigsegg Automotive AB 

Koenigsegg tillverkar exklusiva och högteknologiska sportbilar, ibland kallade 

hypercars vilket bland annat betyder att bilarna är extremt lättviktiga och har ett mycket 

lågt vindmotstånd (Lovins & Cramer, 2004). Bilarna har en mycket hög prestanda, 

vilket flera världsrekord vittnar om (worldrecordacademy.com; koenigsegg.com). 

Karossen är helt tillverkad i kolfiber vilket medför en låg vikt och ett stabilt material. 

Bilarna produceras enligt kundspecifikationer (koenigsegg.com). 

 

Företaget, med ett 50-tal anställda idag, bildades 1994 med förhoppningen att en dag 

kunna leverera den perfekta superbilen. Den första modellen presenterades tre år senare 

på Cannes Film Festival och ytterligare fem år senare började den nya modellen att 

serietillverkas (koenigsegg.com).  

 

År 2003 flyttades produktionen och huvudkontoret till de faciliteter man huserar i idag. 

Dessa faciliteter består av två byggnader, kontor och produktion, i anslutning till en 1,7 

kilometer lång landningsbana i utkanten av Ängelholm. Landningsbanan används 

främst till testkörning men används även av kunder som har möjligheten att landa med 

flygplan eller helikopter precis utanför huvudkontoret och produktionen. I 

produktionsbyggnaden tillverkas allt från kolfiberdetaljer till klädseln i bilen, det allra 

mesta handgjort (koenigsegg.com). 

 
Figur 5.1: Den senaste bilmodellen av Koenigsegg, One:1 (koenigsegg.com). 

5.2 Produktionsflöde 

Alla operationstider gällande produktionen är uppskattade av personalen på den berörda 

avdelningen. Denna tid är alltså inte uppmätt och ger inte en exakt bild av situationen. 

Den ger dock en fingervisning av hur lång tid arbetet tar och hur fördelningen ser ut i 

produktionen. I figur 5.2 visas hela produktionsflödet, därefter kommer de olika 

produktionsmomenten att beskrivas närmare. 
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Figur 5.2: Produktionsflödet hos Koenigsegg. 

Symbolförklaring: 

 = fysiskt flöde för bilen. 

 = delprocesser som sedan monteras på bil. 

 

 = process 

 

 

 = lagerplats 
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Station 1 

Figur 5.3: Produktionsflöde samt monteringsyta, station 1. 

Monocoquen, som syns på figur 5.3, limmas. Delarna som används kommer antingen 

från den egna komposittillverkningen eller från externa leverantörer. Ett pallställ är 

nyligen upprättat i anslutning till denna station. I detta pallställ förvaras de delar som 

har genomgått en kvalitetskontroll och som sedan ska monteras i fixturen som utgör 

denna station. När denna process, som uppskattningsvis tar ungefär fyra veckor, är klar 

förflyttas monocoquen till station två. 

 

De största problemen på stationen beskrivs vara sena leveranser samt att dessa är av 

undermålig kvalitet. Leverantören skall enligt den intervjuade utföra hålbearbetningar 

och trimning av materialet, detta är dock något som oftast måste utföras på fabriken 

efter man mottagit materialet. Detta kräver mycket arbete som egentligen inte borde 

behövas utföras. 

 

Man upplever också att mycket onödig tid spenderas på att leta delar, detta som en följd 

av små arbetsytor och få lagringsutrymmen. Det finns heller inga aktuella manualer för 

hur arbetet skall utföras.  

 

Något som även efterfrågas är uppföljning på arbetet. Detta vill man främst ha för att 

undvika risken att göra samma fel igen. 

 

Arbetet avrapporteras inte i affärssystemet. 
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Station 2 

Figur 5.4: Produktionsflöde samt monteringsyta, station 2. 

Chassit monteras. Till station två anländer delarna både från den egna produktionen 

men även från externa leverantörer. Dessa delar måste sedan anpassas för att de skall 

vara möjliga att montera. Denna station blir ofta lidande av sena leveranser och 

felaktiga artiklar. Artiklarna måste då ombearbetas, vilket tar lång tid. Detta leder även 

till att produktionen blir ryckig då man ibland tvingas jobba övertid för att hinna bli klar 

i tid och ibland står arbetet helt stilla på grund av materialbrist. Tidspressen när material 

finns att arbeta med leder till hög stress för personalen vid just denna station. När sedan 

alla artiklarna monterats till ett färdigt chassi nedmonteras dessa för att gå vidare i 

produktionen till station tre. Ledtiden för en bil att gå igenom denna station är ungefär 

nio veckor. 

 

Även på denna station efterfrågas uppföljning kring arbetet angående mål, resultat eller 

eventuella ändringar av produkten och där personalen har en möjlighet att vara mer 

inblandad i produktionsplaneringen. 

 

Arbetet avrapporteras inte. Man anser dock att en avrapportering efter varje moment på 

denna station skulle kunna underlätta arbetet. 
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Station 3 

Figur 5.5: Produktionsflöde samt arbetsyta, station 3. 

Detaljerna lackeras och målas. Hit inkommer chassidelarna från station 2 samt delar 

från den interna tillverkningen och lackeras sedan efter kunds önskemål. Det blir även 

en hel del ombearbetning av artiklar på grund av olyckor i monteringen. Dessa olyckor 

kan till exempel bero på att smycken från personal i monteringen lämnat repor i lacken 

och som då kräver omlackering. När artiklarna är klara skickas de vidare till poleringen. 

Tiden för en bil att passera denna station är ungefär 11 veckor. 

 

Vid denna station upplever man att mycket onödig tid spenderas på att ta fram rätt 

färgkod som kunden beställt. Detta anser man skulle kunna undvikas om färgkoder 

redan var klara när artiklarna kommer in till lackeringen. Det påpekas även att flödet är 

mycket varierande och att man ibland måste arbeta övertid för att hinna med och ibland 

finns det inget att arbeta med.  

 

Personalen vid denna station efterlyser även de uppföljning och information kring 

arbetet. Vad som är av intresse inkluderar information om kommande orderingångar och 

återkoppling av arbetet från föregående ordrar. Även en tydlig vision och tydliga mål 

efterfrågas. 

 

Arbetet avrapporteras för varje artikel som färdigställts. 
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Polering 

Figur 5.6: Produktionsflöde samt arbetsyta, polering. 

Delarna anländer från lackeringen och sedan inkommer den färdiga bilen från 

monteringen för slutpolering. När delarna är klara läggs de på lager för att sedan skickas 

till de olika monteringsstationerna. Tiden på denna station är mellan fem till sju veckor.  

 

Arbetstempot beskrivs som väldigt varierande då det ibland är mycket att göra och 

ibland väldigt lite. Detta är en konsekvens av de problem som föregående stationer i 

flödet drabbats av.  

 

Relativt mycket tid läggs på att omarbeta material som skadats vid montering.  

 

Arbetet avrapporteras inte i affärssystemet. Dock noteras det i en lista när varje enskild 

artikel på en order är klar i poleringen. Denna artikel läggs sedan på en plockvagn vid 

monteringen med motsvarande ordernummer.   
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Station 4 

Figur 5.7: Produktionsflöde, station 4. 

Förmontering. På denna station monteras bland annat bakaxeln, växellådan och motorn. 

Chassit levereras från poleringen och de mindre delarna som skall monteras kommer på 

en plockvagn från lagret. När alla delarna från plockvagnen har monterats flyttas bilen 

vidare till station fem. Monteringen tar ungefär tre veckor om allt material finns att 

tillgå, man menar dock att man nu behöver mer tid med den nya bilen då den är mer 

komplex än tidigare modeller.  

Figur 5.8: Monteringsyta samt plockvagnar, station 4. 

En orsak till uppkomna problem vid station fyra är att varken plocklistorna eller 

manualerna är aktuella för den senaste bilen och där mycket är utbytt från den 

föregående modellen. Ett annat problem är att vissa artiklar ibland försvinner då de 

prioriteras på annat håll. Dessa artiklar avrapporteras inte alltid i affärssystemet vilket 

resulterar i saldofel. Ibland saknas komponenter och ibland ankommer felaktiga 

komponenter från leverantör. När det inte finns delar att montera enligt den tilltänkta 

ordningen förbereds nästa steg om det är möjligt, den förmonteringen kan sedan vara i 

behov av att delvis demonteras igen för att få den på rätt plats.  

 

Information angående till exempel nya detaljer och tidsramar för projekten efterfrågas.  
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Station 5 

Figur 5.9: Produktionsflöde samt monteringsyta, station 5. 

Förmontering. Mycket montering relaterad till el. Färdigställer den mekaniska 

monteringen, till exempel motor och bromsar. Motor och växellåda testas för första 

gången på bilen för att säkerställa att den önskade kvaliteten efterlevs. Materialet 

inkommer från station fyra och genom plockvagnar från lagret. När monteringen på 

denna station är klar, skickas bilen vidare i monteringen till station 6. 

 

Arbetet har varierande tempo, stillastående ibland men då har personalen möjlighet att 

hjälpa till på andra stationer. När material finns på stationen måste övertid ofta 

tillämpas.  

 

Man arbetar inte efter någon manual eller standardiserat arbetssätt, mycket tid går åt till 

att leta verktyg som försvunnit. Det förekommer också att plockvagnarna från lagret 

innehåller fel artiklar eller fel antal artiklar. 

 

Avrapporterar efter varje artikel som monteras. De upplever att det skulle underlätta om 

det gick att slå ihop vissa artiklar till större sammanställningar och avrapportera när 

denna sammanställning av artiklar är helt klar.  
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Station 6 

  

Figur 5.10: Produktionsflöde station 6. 

Förmontering. Monterar bland annat huvar, lampor och interiör. Materialet inkommer 

från station 5 samt lagret, poleringen, el- och interiöravdelningen. Det krävs mycket 

arbete på att justera karossen för att få delarna på plats, ibland tar detta upp till en vecka. 

Stationen består av en monteringsyta där bilen är placerad och en annan monteringsyta i 

anslutning till denna som är avsedd för förmontage av artiklar och som senare skall 

monteras på bilen. Dessa artiklar inkluderar till exempel lampor.  

 

Personalomsättningen beskrivs ha varit stor. För att bli mindre individberoende finns en 

checklista för hur arbetet skall utföras (se figur 5.11). Denna har utarbetats av personer 

på stationen för att underlätta arbetet för den nya personalen och innefattar det 

övergripande arbetet, inte något i detalj.  

Figur 5.11: Checklista över vad som skall monteras. 

Materialbrist leder till att man ofta måste arbeta runt problemen som uppkommer. Ofta 

betyder det att man måste leta delar, vilket man gör ur förberedande syfte då man 

genom erfarenhet har lärt sig att det ofta blir tidsbrist i slutet av produktionen på en bil. 

När det saknas komponenter görs i förberedande syfte även vissa förmonteringar som 

inte tillhör den tilltänkta arbetsgången.  

 

Arbetet avrapporteras i affärssystemet när detaljerna är monterade. Man påpekar här att 

tidsuppskattningen är lite väl optimistisk i affärssystemet.   
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Station 7 

Figur 5.12: Produktionsflöde samt monteringsyta, station 7. 

Slutmontering. När bilen kommer hit är den komplett hopmonterad och körklar. 

Tillbehör såsom varningstrianglar, brandsläckare och nycklar tillkommer från lagret. 

Dessa artiklar plockas av personalen på lagret på plockvagnar och körs sedan ut i 

produktionen. Dock är kompletteringar av artiklar på dessa vagnar vanliga. En tillsyn 

genomförs för att kontrollera att bland annat slangar sitter på plats, men allt som kunden 

kan se kontrolleras. Här ingår även byte av olja.  

 

Bilen testkörs ungefär 30 till 40 mil innan den levereras till kunden. Först körs den lugnt 

för att se att allt är på plats, därefter tas den in på stationen igen för ytterligare kontroll 

där en funktionskontroll och hjulinställning genomförs. Efter det tas bilen ut på ännu en 

testkörning, man kör då i alla olika förhållanden. Därefter justeras motorn och 

växellådan efter kundens önskemål och körs sedan hårt med full gas på flygfältet 

utanför. Här kör man till dess att testköraren är nöjd och bilen uppför sig som önskat. 

När dessa test utförs används inte kundens däck eller fälgar.  

 

Planerad tidsåtgång på stationen är ungefär tre till fyra veckor. Det dröjer dock ofta 

längre på grund av sena ändringar av kund eller materialbrister från tidigare stationer. 

Ändringar från kund kan vara att kunden inte längre önskar den interiör han först valde, 

eller att kunden vill lägga till ytterligare linjer i lacken, vilket är en lång process då hela 

bilen måste lackas om. Materialbrist från tidigare stationer kan vara att en artikel inte 

monteras på station 6 som det är tänkt, men på grund av sena leveranser kan de i vissa 

fall bli monterade på station 7 istället.  

 

Man utgår från checklistor vid arbete på stationen. När alla punkter är avklarade är bilen 

klar för leverans till kund.  
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Komposittillverkning 

 

Figur 5.13: Produktionsflöde, komposittillverkning. 

På denna station tillverkas de flesta små delar av komposit till bilen. Personalen på 

avdelningen vet själva vilken avdelning som mest behöver delar och är flexibla i 

ordningsföljden. Kompositen tillverkas av bland annat vävar av plast som formgjuts och 

härdas i ugn i åtta till tolv timmar. De tillverkade artiklarna går sedan vidare till station 

1-6 samt poleringen. 

 

Mycket tid går åt till att leta material och verktyg samt till att göra plats för att arbeta. 

Detta tycker man beror på att det finns få förvaringsutrymmen, vilket leder till att 

arbetsytorna krymper då de blir fulla med material som egentligen skulle kunna vara i 

en låda eller hylla. 

 

Idag gör en person hela produkten, man tycker att det skulle underlätta arbetet genom 

att dela upp de olika momenten och tror att det skulle kunna effektivisera arbetsflödet. 

Nya gjutformar skulle även det kunna effektivisera arbetsflödet. Detta tror man skulle 

minska slaggprodukterna, som kräver mycket tid för bearbetning. Mycket tid läggs 

också på att skära vävar. Man tror att en skärmaskin för detta syfte skulle kunna minska 

denna tid och även effektivisera. 

 

Även denna avdelning påpekar att arbetsflödet är ojämnt, att det ibland kan vara väldigt 

lugnt och ibland så mycket att man behöver arbeta på övertid. 

 

Varje artikel avrapporteras i affärssystemet och man följer även detta för se vad som 

skall göras. 
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Motormontering 

Figur 5.14: Produktionsflöde samt monteringsyta, motormontering. 

På denna station monteras motorn, det förekommer även en del ombearbetningar av 

delar som inte passar. Delarna som ska monteras kommer med plockvagn från lagret. 

Vagnarna är dock sällan kompletta och därmed tillkommer arbete att leta material. Ofta 

finns dessa delar på lagret, men det förekommer även att de ännu inte blivit levererade. 

Det förekommer också att vissa delar på vagnen inte längre skall användas enligt nya 

revisioner. För att komma runt detta problem tar personalen då ibland delar från andra 

avdelningar, man skriver också ut en restlista två veckor innan motorn ska monteras för 

att säkerställa att dessa skall finnas i lager. Innan motorn skickas vidare till station 4 

testas den i ett isolerat rum. Estimerad tid för arbetet på denna station är två till tre 

veckor, dock tar det i verkligheten ungefär fyra veckor. 

 

Personalen menar att om allt arbete skulle flyta på och man bara kunde fokusera på att 

montera motorn, hade två veckor varit tillräckligt. Nu går dock mycket tid åt till att leta 

material och verktyg, och även bearbetning av material. Eventuellt kommer vissa delar 

av denna bearbetning i framtiden att skötas av en underleverantör. Till arbetet hör även 

att hjälpa service samt att vara delaktig i test och utveckling, detta hinner man dock inte 

med i dagsläget. 

 

Monteringsmanualer finns, och personalen bokför även hur man monterat tidigare 

motorer. Det finns även ett standardiserat arbetssätt för hur arbetet vid uppkomna 

problem skall utföras, detta efterföljs dock sällan. Personalen önskar en utbildning i 

affärssystemet för att där själv kunna rapportera uppkomna avvikelser. 
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Interiör 

Figur 5.15: Produktionsflöde samt arbetsyta, interiör. 

Syr och limmar inredningen till bilen. Arbetet tar ungefär fem till sju veckor per bil som 

sedan läggs på plockvagnar och går vidare till station 6. 

 

Personalen upplever att man har för lite tid till förfogande att färdigställa delarna. Detta 

beror till stor del på att man får reda på vad som skall göras sent, eller att kund ändrar 

sig i ett sent skede vilket leder till omarbetningar. Vissa delar är standard och går därför 

att förbereda, majoriteten av delarna är dock kundanpassade och går alltså inte att 

förbereda.  

 

Artiklarna skall avrapporteras i affärssystemet men ibland fungerar det inte. 

 

El 

 

Figur 5.16: Produktionsflöde, el. 

På denna station hanteras mycket av elektroniken som sitter i bilarna, man 

sammankopplar bland annat elektroniken till ratten och vissa kablage. Materialet 

kommer från lagret med plockvagnar för varje specifik order, dock har plocklistorna 

inte varit aktuella eftersom alla nya revisioner inte hunnit införas i affärssystemet.  

 

Checklistor och manualer används och följs för varje enskild order. 

 

Vid återkommande problem vänder sig personalen direkt till konstruktionsavdelningen. 
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5.3 Informationsflöde vid artikeländringar 

För närvarande finns det inte någon uttalad standard för hur informationen angående 

artikeländringar skall hanteras, den kan idag ta flera olika vägar. Anställda på företaget 

upplever att det blir mycket information att hålla reda på, då dokumentation av 

ändringar är bristfällig och något standardiserat informationsflöde saknas (se figur 

5.17). 

 
Figur 5.17: Informationsflöde vid ändringar av produkter. 

Symbolförklaring: 

 = informationsväg 

 

 = avdelning 

 

 

 = kontroll 

 

 

 = dokument 

 

 

 = affärssystem 
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Nedan följer en redogörelse för de identifierade informationsvägarna. I figur 5.17 ovan 

är dessa markerade med en siffra, alternativt kompletterade med en bokstav. 

 

1. Produktionen upptäcker ändringar som bör genomföras ur en funktionell synpunkt, 

det kan till exempel vara saker som underlättar deras arbete, eller för att åstadkomma 

besparingar. Ett exempel på en ändring kan vara att flytta ett hål. Den rekommenderade 

vägen för produktionen att gå är via produktionschefen, som i sin tur meddelar 

konstruktionsavdelningen om den föreslagna ändringen (1a). Produktionen väljer dock 

ibland att gå runt produktionschefen och går därmed själva direkt till 

konstruktionsavdelningen (1b).  

 

2. VD och konstruktionschef kommer med förslag på ändringar, bland annat 

designrelaterade. Detta sker frekvent inom företaget. De meddelar 

konstruktionsavdelningen om ändringen som ska genomföras (2a & 2b). Tanken är att 

den ska gå via godkännande till beredning. Men ibland kan till exempel ändringarna 

anses vara akut och då meddelas inköp direkt. Artikeln går alltså inte via godkännande 

och blir inte införd i affärssystemet.  

 

Ingenjörer kommer med förslag på ändringar av bilens prestanda (2c), dessa går via 

konstruktion, godkännande och beredning, till inköp eller egen tillverkning.  

 

3. Prototyper och även akuta ändringar kan ibland går direkt till inköp från konstruktion. 

Artiklarna blir då inte införda i affärssystemet. 

4. Konstruktionsavdelningen skickar ett mail där de bifogar ändringen och fyller i en 

befintlig mall där den beskrivs kortfattat. Ändringen skickas för kontroll där de går 

igenom den och godkänner om den stämmer. I kontrollen kollar de ritningen, att 

detaljen går att montera, att alla mått är utsatta och så vidare. I dagsläget finns ingen 

checklista för denna kontroll. 

 

5. Om ändringen inte godkänns går den tillbaka till ansvarig konstruktör. 

 

6. När den är godkänd skickas mailet vidare till beredning, ändringen förs då in i 

affärssystemet.  

 

7a. Beredare får ofta gå ut och fråga produktionsanställda om vilken produktionsgrupp, 

station och operation ändringen berör eftersom detta ofta inte framgår i mailet. Även om 

detta skulle framgå i mailet är det ofta fel information, vilket beredningen är medvetna 

om. 

  

7b. Beredning och inköp håller kontakt för att bland annat hålla koll på artiklar som gått 

via väg tre, alltså beställts innan de blivit införda i systemet. 
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7c. Beredning får gå tillbaka till konstruktionsavdelningen för att fråga om information 

som ej framkommit. Vid små funderingar går man direkt till ansvarig konstruktör. Vid 

större frågor går man till konstruktionschefen. 

  

8 & 9. När ändringen är införd finns underlag för inköp att beställa hem, eller för att 

genomföra egen tillverkning. 

 

Ändringshantering 

Det genomförs ständiga förändringar av de ingående artiklarna. Ändringshanteringen 

blir då viktig, den måste vara effektiv och pålitlig. Här beskrivs hur denna process 

fungerar hos företaget. 

 

Behov av ändring uppstår, konstruktionsavdelningen genomför då ändringen på de 

berörda artiklarna och skickar vidare dessa i en fördefinierad mall med mail. 

Ändringsförslaget går via en kontroll, som tar ungefär en vecka, till beredning där 

ändringarna förs in i affärssystemet (se figur 5.19). Beredare tillsammans med 

produktionschef får prioritera dessa ändringar efter hur viktiga de anses vara. Ibland 

markerar konstruktören ändringen med en flagga, vilket betyder att den har hög 

prioritet. Det finns ändringar som har legat och väntat på beredning i upp emot ett 

halvår, detta beror på att en tidigare anställd slutat. Från det att beredare får information 

bör det normalt ta ungefär två veckor innan ändringarna förs in i affärssystemet. Tiden 

att föra in ändringarna i affärssystemet kan ta allt ifrån några minuter till en halv dag.  

 

Mallen som ändringarna skickas i är sällan komplett och är av varierande kvalitet, 

speciellt angående information om vilken station som monterar artikeln. Beredare 

behöver då lägga ned stort arbete för att samla information om ändringen, denna 

kunskap bär konstruktören på i många fall.  

 

När ändringen är införd i affärssystemet skickas ett mail till ansvarig konstruktör att den 

är genomförd. Motivet till ändringen och hur den är genomförd loggas inte, förutom att 

den finns kvar i mailen.  

 

Vid ändring av en artikel används revisionsbokstäver för att skilja den nya mot den 

tidigare. Dessa upplevs som svåra att tyda och ingen tydlig standard finns tillgänglig. 

Det kan bland annat uppstå problem att höja artiklarna en revision när ändring ska 

genomföras. En artikel kan benämnas enligt följande i affärssystemet: 190-090-1001-

AB, där bokstäverna i slutet redogör för vilken revision som gäller för artikeln. 

Förklaring av detta beskrivs nedan:  

 

Z = Obehandlad artikel 

F = Svartmålad artikel, ibland även kundanpassad 

C = Vänster, ibland* 

B = Höger, ibland* 
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Artiklar som egentligen inte är lika, men hör till varandra som en vänster- och en 

högerartikel, har samma artikelnummer men med revisionsbokstav B för höger och C 

för vänster. För att höja revisionen för den högra detaljen bör det normalt bli revision C, 

denna finns dock redan i detta fall. En revision D får skapas istället, detta kan upplevas 

rörigt och det blir viktigt att tänka till för att det inte ska bli fel. 

 

* = Det förekommer även att artiklar som inte består av en vänster och en höger har 

dessa revisionsbokstäver. 

 

Processen med artikeländringar kan se ut som följer: Ett mail skickas från 

konstruktionsavdelningen där en mall fylls i (se figur 5.18), efter att ha genomgått en 

kontroll skickas den vidare till beredning. 

Figur 5.18: Mail från konstruktör till beredare vid ändring. 

Utifrån informationen i detta mail skall sedan en ny artikel eller en ny revision på en 

redan befintlig artikel skapas i affärssystemet. Där fylls artikelnummer och benämning 

med mera i (se figur 5.19). 

 

Figur 5.19: Ny artikel skapas i affärssystemet. 
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Figur 5.20: Beredning i affärssystemet. 

Artikeln förs sedan in i rätt beredning (se figur 5.20). Informationen angående vilken 

station artikeln ska monteras på stämmer inte alltid. Detta medför att beredningen, i de 

fall man inte själva vet, måste ta reda på vilken station som berörs av denna ändring, 

vilket man gör genom att gå ut i produktionen och kolla. 

 

Konstruktion 

Konstruktionsavdelningen genomför ständigt förändringar på detaljer till bilen. Hur 

informationen kring ändringsförslagen hanteras finns beskrivet i figur 5.17. 

 

Tidigare användes en ECR-lista där alla ändringsförslag noterades och var synliga för 

alla genom det interna nätverket. Genom listan kunde alla produktionsanställda skriva 

saker som de upptäckt var fel och eventuella förslag på åtgärder. Denna lista har man 

dock slutat att använda då man upplevde att det blev för mycket ändringar som upptog 

för mycket tid. Veckomöten tillsammans med produktionschefer där nya punkter på 

listan diskuterades har även dem försvunnit, i samband med att listan inte längre 

används. De har provat flera olika system för att standardisera processen med ändringar 

men dessa har aldrig följts en längre tid. Nya prioritetslistor skapas ofta där det absolut 

viktigaste att åtgärda just nu finns med.  

 

De påpekar att det i allmänhet bör finnas mer tydliga rutiner för ändringshanteringen. 

Ändringar som skickas till beredning bör till exempel prioriteras mer tydligt så beredare 

får reda på hur pass akut ändringen är. Man påpekar även behovet av tydliga standarder 

som alltid skall efterföljas, till exempel hur man går tillväga i ändringsprocessen, samt 

vikten av att kunna spåra ändringar. 

 

Inköp 

Inköp jobbar med prognoser i de fall detta är möjligt. Ibland måste man beställa artiklar 

utan att dessa finns inlagda i affärssystemet. Då beställs artiklarna utan artikelnummer 
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vilket innebär att dessa inte är spårbara och därmed måste uppdateras när de väl är 

inlagda i systemet. Detta, tillsammans med att tydliga prognoser saknas leder till att 

man hamnar i en svår situation att förhandla med leverantörer. Små volymer får 

beställas på grund av osäkerheten vilket leder till höga priser. Att beställa artiklar utan 

artikelnummer betyder också att inköp sedan måste registrera artiklarna i systemet när 

de väl tilldelats ett nummer.  

 

Detta menar man på inköp beror på att det inte funnits någon ansvarig som kunnat 

registrera ändringarna i affärssystemet och då har heller inte BOM-strukturen för bilarna 

blivit uppdaterade. Just nu arbetar man endast runt problemen och inköp menar att 

materialet på ett eller annat sätt måste beställas för att produktionen skall fortgå. BOM-

strukturen för bilarna håller för tillfället på att uppdateras så att de ska bli aktuella. Man 

menar även att informationen om en beställning ofta kommer i ett väldigt sent läge och 

att så kallade nödköp ofta får tillämpas för tillfället. För att i framtiden kunna planera 

ordrar av komponenter på ett bättre sätt önskar de få ta del av information kring 

kommande bilar i ett tidigare skede. Detta skulle även kunna bidra till att en uträkning 

av den optimala orderkvantiteten kan utföras och att man därmed har möjlighet att 

beställa artiklar till ett bättre pris.  

 

Leverantörerna är inte med i utvecklingen av en ny produkt, dock kan leverantören 

komma med synpunkter senare i produktframtagningsprocessen. Det mesta som köps in 

är ritat hos företaget men även standardkomponenter och leverantörsutvecklade 

produkter beställs.  

 

Leverantörerna är inte integrerade i affärssystemet och kan heller inte se behov eller 

orderingång 

5.4 Identifierade problem 

De problem som identifierats vid intervjuer och observationer är nedan kategoriserade 

som produktionsrelaterade problem och informationsrelaterade problem. 

Informationsrelaterade problem är sedan uppdelade i dokumentation och 

kommunikation. 

5.4.1 Produktionsrelaterade problem 

Materialbrist - Får ofta material sent, och dessutom felaktigt som leder till 

ombearbetning. Ett förslag från anställda i produktionen är att öka lagret så att material 

till fler bilar finns i buffert. 

 

Ojämn arbetstakt - Arbetstakten beskrivs som väldigt ojämn då det ibland inte finns 

något att göra och ibland behöver övertid tillämpas. Detta beror delvis på 

materialbristen men vissa menar även att de är underbemannade. 

 

Leta verktyg - Verktyg som behövs kan ibland försvinna ifrån stationerna.  
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Dålig arbetsyta - Arbetsytan för vissa avdelningar beskrivs som liten och med dåliga 

förvaringsmöjligheter. 

 

Hög personalomsättning - Personalomsättningen har varit hög inom flera delar av 

företaget. 

 

Utbildning - Personalen menar att de skulle vilja bli bättre på att hantera bland annat 

affärssystemet.  

5.4.2 Informationsrelaterade problem 

Till denna kategori räknar vi kommunikation och dokumentation, dessa följer nedan: 

 

Kommunikationsrelaterade problem 

Ändringshantering - Många olika vägar för processen vid ändringar. Inga tydliga rutiner 

för denna process. 

 

Information saknas - Nödvändig information kan ofta saknas, detta gäller för de flesta 

avdelningar. Produktionsanställda saknar tydliga planeringar, beredare får varierande 

information om ändringar som ska genomföras och inköpare får ta del av 

produktionsplanen vid ett sent tillfälle och hamnar i ett dåligt förhandlingsläge med 

leverantörer.  

 

Återkoppling - Flera anställda har under intervjuerna påpekat att de önskar en bättre 

återkoppling på tidigare arbete. För att utvecklas vill de få reda på vad som varit bra och 

dåligt. De upplever även att kompetensen som finns inom företaget inte utnyttjas fullt 

ut, detta tros bero på att personalen i vissa fall inte är fullt motiverade. 

 

Dokumentationsrelaterade problem 

ECR-listan - Tidigare har en lista använts där alla förslag på ändringar dokumenterades, 

denna används inte längre. 

 

Spårbarhet - Genomförda ändringar sparas ej så de blir lättillgängliga, det går heller inte 

att gå tillbaka och se varför ändringen gjordes och hur den genomfördes. 

 

Checklistor - Saknas checklistor på vissa ställen där det finns ett behov.  
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6 Analys och diskussion 

Nedan tillämpas modellen på fallet Koenigsegg.  

 

De grundläggande elementen i modellen är information, dokumentation och 

kommunikation. En bra hantering av dessa kan bidra till att slöseri undviks vilket leder 

till en mer effektiv produktion och skapar förutsättningar till ett mer lönsamt företag. 

 

Förbättringar som genomförs ska göras utifrån en helhetssyn av vad som blir bäst för 

hela verksamheten. Det krävs ett ständigt arbete med just förbättringar för att bli 

framgångsrik på sikt, där förbättringsarbetet ska involvera medarbetarna i 

organisationen. I grunden handlar det om att alla behöver se organisationen på ett nytt 

sätt och vilja upptäcka slöseri. Det är viktigt att inse det positiva med att upptäcka 

slöseri, då detta visar på förbättringsmöjligheter (Petersson, 2009). Enligt Liker (2004) 

är detta en viktig del för att en organisation ska bli mer lönsam. 

6.1 Modell tillämpad mot Koenigsegg Automotive AB 

För att uppnå en effektiv produktion och ett mer lönsamt företag har modellen skapats 

och anpassats till Koenigsegg. För att de ska lyckas med detta anser vi att tydligare 

rutiner för informationsöverföring är det första steget som bör genomföras. Genom att 

standardisera detta tror vi det finns förutsättningar till att den mänskliga faktorn, 

affärssystemet och ändringshanteringen utnyttjas på ett bättre sätt vilket sedan bör 

kunna leda till att slöseri elimineras. Genom att eliminera slöseri blir produktionen mer 

effektiv och företaget mer lönsamt. Med förhoppning om att kunna effektivisera 

verksamheten kommer vi i avsnittet nedan att applicera modellen på Koenigsegg. 

  

 
Figur 6.1: Modell för sambanden mellan information och effektiv produktion. 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 

Nivå 5 
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6.1.1 Nivå 1 

Information 

Bristfällig informationsöverföring har identifierats på ett antal olika områden inom 

företaget. Storhagen (2011) skriver att informationsöverföringen har blivit allt mer 

kritisk för ett företags framgång och att tiden den tar att fånga, bearbeta samt 

vidareförmedla är avgörande. Personalen upplever att de inte blir tillräckligt 

informerade angående de visioner och målsättningar företaget har. Återkoppling av 

arbetet är även något som skulle kunna bli bättre.  

 

Genom att delge personalen information angående visioner och mål samt återkoppling 

av arbetet kan detta leda till att personalen finner arbetet mer motiverande samtidigt 

som det skapar en känsla av sammanhang. En mer motiverad personal kan i sin tur bidra 

till att färre misstag begås och därmed undvika denna form av slöseri. En motiverad 

personal kommer dessutom att uppleva det som något positivt att finna slöseri och vilja 

eliminera dessa (Kotter, 2001; Nerell et al., 1994; Petersson, 2009; Persson, 2002). Vi är 

av uppfattningen att om informationshanteringen kan ske på ett standardiserat arbetssätt, 

och därmed bli mer välordnad, borde bortfallet av information minimeras när alla 

involverade är medvetna om den tilltänkta ordningsföljden i processen. Detta anser vi i 

likhet med Persson (2002) kan bidra till besparingar när fel och misstag undviks genom 

att osäkerheten kring informationsrelaterade problem minimeras. 

 

Dokumentation 

Bristfällig dokumentation gällande artikeländringar har identifierats. Dessa brister 

inkluderar beskrivning av ändringsförslag, informationsunderlag till beredning, samt att 

genomförda ändringar dokumenteras och sparas. Dessa brister leder till att 

produktändringarna blir svåra att spåra. Ibland kan det även leda till att fel komponenter 

anländer från leverantör då inköp saknar rätt underlag för beställning, vilket innebär att 

dessa komponenter måste ombearbetas eller kasseras. Detta klassificeras som slöseri på 

flera punkter enligt Liker (2004). Storhagen (2011) menar också att detta är ett tecken 

på att verksamheten går att effektivisera. Det innebär även att personalen lägger ned 

mycket tid på att leta information angående tidigare genomförda ändringar. Ytterligare 

en identifierad brist på dokumentation är angående arbetsinstruktioner. Detta innebär en 

hög grad av individberoende. Om till exempel personal slutar eller blir sjuk, blir det 

svårt att finna en ersättare som lätt kan ta vid.  

 

Persson (2002) menar att dokumentering görs för att möjliggöra spårbarhet och slippa 

leta eller utreda. Det räcker dock inte att bara dokumentera, det måste också sparas på 

en strategisk plats som är lätt att hitta (ibid.). Rentzhog (1998) skriver att dessa 

dokument bör vara lättillgängliga, lätta att uppdatera samt lätta att förstå (ibid.). Inom 

organisationer finns ofta känslig information. Det blir då viktigt att se över säkerheten 

för informationen, det bör finnas tydliga rutiner för hur dokument ska hanteras (SIS, 

2011). En bättre dokumentation kring de identifierade bristerna skulle kunna leda till 

mindre slöseri och därmed mindre kostnader. De former av slöseri som skulle kunna 

undvikas är i form av att slippa leta information samt att produktionen inte stannar på 
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grund av ombearbetningar eller materialbrist. Genom att dokumentera 

arbetsinstruktioner som är lätta att tyda (Rentzhog, 1998) kan en hög grad av 

individberoende i arbetet undvikas (Persson, 2002). 

 

Kommunikation 

Kommunikationen kan ibland anses vara bristfällig då många påpekat att de får reda på 

olika typer av information vid ett sent tillfälle. Kommunikationen mellan, samt inom, 

avdelningar har blivit sämre med tiden. Tidigare hölls möten mellan produktions- och 

konstruktionsavdelningarna, dessa möten har dock upphört då man ansåg att de tog upp 

för mycket tid. Även interna möten inom produktionsavdelningen har upphört.  

Kommunikation är enligt Hargie et al. (2002) en central faktor för hur framgångsrik en 

organisation kan bli. Standarder för hur information skall kommuniceras bör utvecklas 

varsamt då det är viktigt att den är pålitlig. Hargie et al. (2002) menar i likhet med 

Petersson (2009) att en standard inte är något slutgiltigt, men den talar om vad som 

gäller just nu och kan sedan förbättras med tiden. Vidare menar Hargie et al. (2002) att 

en bra utformad strategi för kommunikation kan leda till högre engagemang bland 

personalen, ökad produktion, minskad frånvaro samt lägre omkostnader. 

 

Bjørnland et al. (2003) menar att en viktig del för att effektivisera materialflödet är 

samordning mellan olika avdelningar. Genom att återupprätta de möten som tidigare 

hölls mellan konstruktion och produktion skulle förutsättningar för en effektivare 

ändringshantering samt produktion vara möjlig. Ett återupprättande av de möten som 

tidigare ägde rum inom produktionsavdelningen tror vi skulle kunna ge bättre 

förutsättningar att åstadkomma motivation samt återkoppling av arbete.  

6.1.2 Nivå 2 

Standardisera 

Informationsflöden, kommunikation samt dokumentation genomförs med varierande 

metoder. Detta kan leda till att information försvinner eller blir svår att hitta. Det kan 

även leda till långa ledtider för dessa informationsflöden. Ett av de största 

problemområden som identifierats hos företaget är den ojämna arbetstakten, den beror i 

sin tur på att material ofta saknas. Varför material saknas är enligt inköpare på företaget 

att de får reda på produktionsplaneringen och information om ändringar vid ett sent 

tillfälle. Vid intervju med beredare på företaget har det framkommit att information 

angående ändringar ofta saknas och att det tar upp mycket av tiden att ta reda på denna 

information. Tiden det tar att leta kan betraktas som slöseri (Liker, 2004; Persson, 

2002). Informationsflödet vid dessa ändringar följer, som figur 5.17 i 

nulägesbeskrivningen antyder, inte något standardiserat flöde. Den genomsnittliga 

ledtiden för detta informationsflöde är dessutom lång. Hur informationen är ordnad blir 

då en väsentlig del, informationsflödet bör följa vissa rutiner och standardiseras 

(Howard, 2012; Persson, 2002; Storhagen, 2011). 

 

Information i form av dokumentation och kommunikation menar vi ligger som grund 

till många av de problem som identifierats hos företaget. Hur hanteringen av 
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informationen fungerar är därför viktig och det bör finnas standardiserade sätt att 

hantera den. På så vis kan avvikelser registreras och det möjliggör för ständiga 

förbättringar. 

Den mänskliga faktorn, affärssystemet och ändringshanteringen är samtliga i behov av 

information, dokumentation och kommunikation. Detta bör ske enligt standardiserade 

arbetssätt för att lättare kunna identifiera avvikelser och möjliggöra för ständiga 

förbättringar. Nedan följer en vidare analys av detta samband. 

6.1.3 Nivå 3 

Affärssystem 

Problem relaterade till affärssystemet hos företaget grundar sig till stor del i varierande 

informationskvalitet. För att ett affärssystem ska kunna ge en förbättrad beslutskvalitet, 

och i sin tur kunna effektivisera processer och eliminera slöseri (Magnusson & Olsson, 

2009), är det viktigt att minimera informationsspridningen (May et al., 2013). 

Informationen som erhålls behöver även vara korrekt, tidsaktuell och komplett 

(Mattsson, 2012). Vi anser att processerna som involverar informationsöverföring till 

affärssystemet bör standardiseras för att på så vis möjliggöra en förbättrad 

beslutskvalitet. En förbättrad beslutskvalitet kan leda till effektivare processer och 

minimerat slöseri, vilket Magnusson och Olsson (2009) menar är syftet med ett 

affärssystem. 

 

Ett problem som tidigare nämnts är materialbrist i produktionen. En orsak till detta är att 

vissa artiklar försvinner från plockvagnar till en annan del av produktionen, som 

artikeln inte var avsedd för. Om detta inte avrapporteras i affärssystemet uppstår 

saldofel som kan leda till sena eller uteblivna leveranser samt längre ledtider då inköp 

tror att artikeln finns i lager. Ett standardiserat arbetssätt, där alla i personalen är 

medvetna om hur arbetet skall utföras skulle kunna minimera denna risk. En annan 

orsak till att materialbrist uppstår är att BOM-strukturen i affärssystemet inte blivit helt 

uppdaterad. BOM-strukturen ska visa när och var behov av material uppstår. Detta visar 

på att information är en färskvara och behöver dokumenteras på ett korrekt sätt och i rätt 

tid.  

 

Ändringshantering 

Identifierade problem relaterade till ändringshanteringen inkluderar artiklar vars BOM-

struktur ännu inte blivit uppdaterad. Detta leder bland annat till att inköpare måste 

beställa dessa artiklar utan artikelnummer, vilket medför att spårbarheten av artikeln 

försämras. Grundorsaken till detta anser vi vara processen för ändringshantering. 

Situationen uppkommer som en följd av att en utarbetad standard för hur ändringen 

skall genomföras saknas. Detta bör man se över och tillsammans arbeta fram ett 

arbetssätt som samtliga involverade uppfattar som nödvändigt och bidragande till en 

effektiv hantering. Howard (2012) samt Nordström och Welander, (2007) skriver att 

ändringshantering handlar om rutiner som måste följas. Syftet är att minimera negativa 

effekter och att använda resurser på ett effektivt sätt. För att uppnå detta är det viktigt 

med spårbarhet (Persson, 2002). 
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Mailen som skickas när konstruktionsavdelningen genomfört en artikeländring 

innehåller varierande information och saknar ett standardiserat arbetssätt, dessa kan 

ibland även sakna väsentlig information. Informationen som krävs för att beredare skall 

kunna dokumentera ändringen i affärssystemet skulle kunna inkluderas i en 

standardmall som fylls i av konstruktionsavdelningen innan den når beredningen. Detta 

skulle underlätta arbetet för samtliga avdelningar, då informationen har bättre 

förutsättningar att nå ut till alla som berörs av ändringen samt att denna ändring 

dokumenteras och lättare kan spåras. May et al. (2013) menar att en viktig del i ett 

affärssystem är att minska informationsspridningen. Om informationen från 

konstruktionsavdelningen kring en artikeländring fortsätter att hanteras som den gör för 

tillfället, nämligen att den sparas i mjukvaran för e-post, kommer denna att vara svår att 

spåra. Att istället integrera denna process i affärssystemet menar vi, i enlighet med May 

et al. (2013), skulle effektivisera och underlätta användandet av informationen. 

 

Personalen har uttryckt en önskan om att bli bättre informerade om artikeländringar. 

Informationen kan till exempel redogöra för när ändringar skall genomföras, vad det 

innebär för produktionen och vad som händer med de gamla artiklarna. Ett 

återinförande av produktionsmöten med personalen på avdelningen skulle kunna 

innebära ett tillfälle att utbyta information angående aktuella ordrar, infriade mål eller 

vad som kommer att ske under kommande period. Artikeländringarna kan på ett sådant 

möte snabbt nå ut till alla berörda.  

 

Det finns även tillgång till en informationstavla i produktionen. Denna tavla används 

inte för tillfället men skulle kunna användas av konstruktionsavdelningen som ett 

verktyg till ytterligare interaktion mellan avdelningarna där de kan beskriva hur och när 

större ändringar skall genomföras. 

 

Man bör även se över möjligheten att integrera ECR-listan med affärssystemet. Detta 

för att minska informationsspridningen som enligt May et al. (2013) är viktigt. ECR-

listan bör åtminstone användas och vara lättillgänglig. Detta i kombination med att 

utbilda personalen i affärssystemet skulle kunna effektivisera processen för 

artikeländringar. Om personalen på ett enkelt och snabbt sätt kan dokumentera vad som 

är fel på en artikel samt ge förslag till eventuella åtgärder, kan detta bidra till en 

väldefinierad informationsstruktur. Eftersom informationen kring ändringen då lagras 

på en strategisk plats bidrar även detta till en bättre spårbarhet.  

 

Som synes i figur 5.17 kan informationen angående en artikeländring ta många vägar. 

Genom att standardisera processen för informationsöverföring vid ändringar bör dessa 

kunna hanteras på ett likvärdigt sätt, samtidigt som de blir dokumenterade på samma 

ställe. Detta bör underlätta processen när ändringsförslag tillkommer, då dessa kan 

behandlas på ett mer strukturerat sätt. Prioriteringar av ändringar bör bli enklare om allt 

finns dokumenterat och utförs på samma sätt. Om det inte finns tydliga rutiner är det 

även lätt att saker glöms bort. Petersson (2009) menar, precis som vi, att det är viktigt 
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att ha ett strukturerat och tydligt informationsflöde eftersom informationsflödet styr 

produktionsflödet. Om det finns tillgång till tydliga rutiner och standarder för 

informationsvägarna, tror vi att en effektivare produktion bli möjlig. 

 

Ibland är material och komponenter som köps in felaktiga, leveranser kan dessutom 

vara sena. Det kan innebära att komponenterna eller materialet inte är bearbetade på det 

sätt som förväntas eller som krävs för att en montering skall vara möjlig direkt vid 

ankomst till fabriken. En möjlig orsak till detta är att leverantören inte blivit informerad 

om en genomförd ändring och därför fortsätter att producera komponenter efter tidigare 

preferenser. Detta innebär att komponenter måste ombearbetas i produktionen vilket 

resulterar i längre ledtider och en ryckig produktion, som enligt Liker (2004) och 

Storhagen (2011) är ett slöseri som bör undvikas då detta också innebär stora kostnader. 

En anledning som identifierats till detta är att den interna kommunikationen ibland 

brister vilket innebär att ändringarna som genomförts inte nått inköp som därför 

fortsätter att beställa fel komponenter. Vi är av uppfattningen att tydligare rutiner vid 

genomförda ändringar skulle kunna bidra till att inköp får rätt information i ett tidigare 

skede. Ett annat alternativ som skulle kunna förbättra kvaliteten på de inköpta detaljerna 

kan vara att förbättra den externa kommunikationen och skapa en närmare kontakt med 

leverantörerna. Wagner och Johnson (2004) samt Ragatz (1997) menar att en närmare 

kontakt med leverantörer kan underlätta för en snabb implementering av 

produktförändringar, att kvalitetsproblem begränsas samt kortare och mer pålitliga 

ledtider. Christopher (2011) och Mattsson (2002) hävdar att ett samarbete mellan 

leverantör och kund kan effektivisera verksamheten för det enskilda företaget. En 

förutsättning är då att dela information och att se samarbetet som långsiktigt. Von 

Haartman och Bengtsson (2009) menar att ett företag med goda 

tillverkningskompetenser, som vi anser att Koenigsegg besitter, har mycket att vinna på 

en integrering med leverantör.  

 

Ett förslag från vissa produktionsanställda var att öka lagernivåerna. Det innebär dock 

en onödig kostnad i form av bundet kapital vilket klassificeras som slöseri enligt 

Sugimori et al. (1977). När Koenigsegg dessutom ofta genomför ändringar på produkter 

skulle högre lagernivåer innebära en risk i form av att komponenter på lagret blir 

inaktuella och måste kasseras. Sugimori et al. (1977) menar att leveranser efter 

principen JIT är en viktig del för att bedriva en effektiv produktion. En förutsättning för 

att JIT ska fungera är att ha väl fungerade informationsflöden och en bra kontakt med 

leverantörer. 

 

En kontroll av materialet som inkommer från leverantör utförs idag av personal i 

produktionen. Liker (2004) menar att kvalitetskontroller som utförs i produktionen 

utgör ett slöseri och innebär en onödig kostnad (ibid.). Istället anser vi att man bör se 

över möjligheten för leverantören att utföra denna kontroll och därmed säkerställa att 

materialet är av god kvalitet. Denna kontroll skulle kunna möjliggöras vid en 

integrering av viktiga leverantörer när en god kommunikation samt information har 

utvecklats mellan organisationerna. Om det inte är möjligt att låta leverantören utföra 
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kontrollen anser vi att man i vilket fall bör skapa närmare samarbeten. Genom att 

integrera med de viktigaste leverantörerna bör komponenterna ha större möjlighet att 

passera kvalitetskontrollen då dessa förväntas vara av bättre kvalitet. Detta skulle 

innebära att de ombearbetningar som utförs idag skulle minimeras. Ett bättre samarbete 

bör även minimera risken att leveranser ankommer sent. Detta stöds av Wagner och 

Johnson (2004) samt Ragatz (1997) som menade att kvalitetsproblem begränsas 

samtidigt som ledtider blir mer pålitliga vid bra samarbeten med leverantörerna. 

 

Ofullständiga eller felaktiga plockvagnar resulterar i att onödig tid läggs ner på att leta 

material och klassas enligt Liker (2004) som slöseri. Detta tror vi är en konsekvens av 

att nya revisioner inte hunnit införas i affärssystemet och därmed inkommer fel 

komponenter från leverantör. Vi tror att ett standardiserat arbetssätt kring 

ändringshanteringen skulle kunna medföra en bättre materialhantering och underlätta 

arbetet med att fylla plockvagnarna med rätt komponenter. 

 

Mänskliga faktorn 

Personalen på företaget får sällan ta del av en tydlig plan gällande deras arbete, det som 

framförallt önskas är tydligare riktlinjer vad gäller takttiden. De har heller inte fått tagit 

del av någon tydlig vision som företaget har och de skulle gärna vilja vara mer delaktiga 

i processen vad gäller planering och utveckling av sitt arbete. Petersson (2009) menar 

att arbetet med ständiga förbättringar ställer vissa krav på ledarskapet, en ledare bör 

främja egna initiativ för medarbetarna och ge möjlighet för dem att påverka sin 

situation. Kotter (2001) belyser även han vikten av att involvera medarbetarna, han 

tillägger att det är viktigt att kommunicera ut en tydlig vision med relevanta 

målsättningar för att få en motiverad personal. Ytterligare aspekter för att motivera 

personalen är återkoppling för att växa professionellt samt uppmuntran och belöning vid 

framgång.  

 

Ett annat identifierat problem är den ojämna arbetstakten, detta beror till stor del på att 

material saknas och när det väl ankommer är det ibland mycket akut att få arbetet klart 

vilket upplevs som frustrerande. Storhangen (2011) menar att frekventa krav på akuta 

insatser är ett av tecknen på att verksamheten kan effektiviseras. Personalen har även 

uttryckt, precis som Storhagen (2011) antyder, att det är svårt att motivera sig när detta 

sker frekvent. Hög tidspress och arbetsbelastning är enligt Nerell et al. (1994) tydliga 

faktorer som bidrar till stress och en nedsatt hälsa för individen. 

 

Personalen önskar bättre återkoppling till sitt arbete. De önskade få reda på bra och 

mindre bra saker från tidigare utförda arbeten. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar 

att det är helt avgörande att få återkoppling på sitt arbete för att lära av sina misstag och 

få möjlighet att utvecklas. Nerell et al. (1994) skriver att det är lätt att glömma den 

enskilde medarbetarens behov av återkoppling och uppskattning. Viktiga delar för god 

hälsa hos individen är tillfredsställelse, engagemang samt utveckling i arbetet. (ibid.). 

En väl kommunicerad vision med tydliga värderingar gör att arbetet känns viktigt för 

medarbetarna. Ledarna bör också se till att involvera de anställda i beslut som ska tas 
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för att nå organisationens målsättningar. Detta ger även en känsla av kontroll och 

tillfredsställelse, vilket bidrar i hög grad till att individen känner sig viktig och blir 

motiverad i sitt arbete. Återigen betonas vikten av återkoppling och belöning (Kotter, 

2001).  

Ombearbetningar krävs ibland på grund av olyckor i monteringen. Eventuellt skulle ett 

standardiserat arbetssätt, med tydligare instruktioner kring hanteringen av materialet, 

kunna minimera dessa olyckor. Olyckorna och konsekvenserna av dessa kan behandlas 

vid tidigare föreslagna produktionsmöten. 

 

Storhagen (2011) menar som tidigare nämnts att den mänskliga faktorn är av stor 

betydelse för att uppnå effektivitet. Människorna behöver först tro på tekniken som 

finns tillhanda och vara motiverade för att verksamheten ska ha de förutsättningar som 

krävs för att kunna arbeta med ständiga förbättringar (ibid.). 

 

Att arbeta efter Lean-principerna, det vill säga jobba med att ständiga förbättringar och 

undvika slöseri, kan medföra positiva effekter även för människan. Det kan vara bland 

annat minskad stress, minskad frustration, ökad kompetens och ett bättre samarbete 

(Petersson, 2009). 

 

Flynn et al. (2010) samt Kahn och Mentzer (1996) menar att en integration mellan olika 

avdelningar bland annat kan förbättra personalrelationerna. Vidare menar Kahn och 

Mentzer (1996) att vid denna integration är interaktion mellan avdelningarna ofta 

nödvändig men att denna inte bör ske för ofta. De menar även att chefer bör inse att en 

interaktion mellan avdelningar utgör en kommunikationsstrategi för att hantera 

relationer mellan interna avdelningar. En dåligt utformad strategi för kommunikation 

kan enligt Hargie et al. (2002) bland annat leda till mindre engagemang hos personalen, 

minskad produktion och högre omkostnader. Detta stödjer även ett återinförande av 

möten mellan representanter för produktionen och konstruktionsavdelningen där en 

genomgång av föreslagna och genomförda ändringar diskuteras. 

6.1.4 Nivå 4 

Undvik slöseri 

Observerade former av vad Liker (2004) klassificerar som slöseri inkluderar att 

omarbeta och leta artiklar samt att vänta på artiklar. Genom att se över samt 

standardisera processer och informationsflöden av det vi beskrivit ovan, alltså den 

mänskliga faktorn, ändringshanteringen och affärssystemet, tror vi att en stor del av 

dessa former av slöseri kan elimineras.  

 

Standardisering talar om vad som gäller just nu och det handlar om att synliggöra 

slöseri. När en avvikelse registreras är det viktigt att undersöka grundorsaken, detta kan 

göras genom metoden “five why”. Om frekventa avvikelser registreras bör standarden 

göras om. Detta är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar (Petersson, 2009). För 

att komma till grundorsaken med de artiklar som kommer hem felaktigt kan ett 
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alternativ vara att föra statistik över artiklarna för att på så sätt registrera vilka artiklar 

och leverantörer det berör.  

 

Att undvika slöseri handlar om att eliminera icke värdeskapande tid och att ha 

fungerande stödprocesser. Detta kan vara att produktionen står stilla på grund av 

materialbrist eller väntan på rätt verktyg. Det kan även vara ombearbetningar av defekta 

produkter (Liker, 2004). Vissa stationer och avdelningar lägger ned mycket tid på att 

leta verktyg, material eller information. För att synliggöra och eliminera dessa former av 

slöseri är 5s en metod som kan användas (Osada, 2003; Petersson, 2009).  

 

Det saknas ibland aktuella manualer för hur arbetet skall utföras. Vi menar att om 

manualer skapas för ett standardiserat arbetssätt kan detta arbete förbättras och även 

minimera avvikelser. Det blir även lättare för nyrekryterad eller oerfaren personal att 

lära sig arbetet. Persson (2002) skriver att styrande dokument, i form av instruktioner, 

kan hjälpa oerfaren personal och bidra till att minska individberoendet i ett företag. 

 

Som Liker (2004) skriver är det viktigt att inte endast fokusera på att eliminera slöseri, 

då det kan skada produktionen och produktiviteten hos de anställda.  

6.1.5 Nivå 5 

Effektiv produktion 

För att uppnå en mer effektiv produktion är det viktigt att undvika slöseri och jobba med 

ständiga förbättringar (Liker, 2004; Storhagen, 2011). Sugimori et al. (1977) menar att 

effektivisering av produktionen handlar om att skära ned onödiga kostnader, minska 

slöseri samt att ta tillvara på den kompetens som arbetarna i organisationen redan 

besitter. Slöseri har vi bland annat beskrivit som icke värdeskapande tid. Att jobba med 

ständiga förbättringar skulle kunna vara att se över processerna i verksamheten, allt 

ifrån informationsflöden till hur arbetet utförs i produktionen. Liker (2004) tillägger att 

det är viktigt att förbättringar som genomförs ska vara långsiktiga och inte bara bli 

bättre för stunden. Korsiktiga förbättringar kan ses som brandsläckning där man hela 

tiden fokuserar på det som är mest akut för stunden, utan att tänka på vad det kan leda 

till på sikt. Detta är något vi tror de flesta företag bör tänka på och i fallet Koenigsegg 

har vi upplevt att man ofta får genomföra dessa så kallade brandsläckningar då arbetet 

emellanåt är stressigt. Det kan till exempel vara när material saknas så blir man tvingade 

att lösa det på något sätt. Vi tror att även dessa utryckningar skulle minimeras genom att 

standardisera processerna med informationsöverföring och hela tiden utveckla dessa. 

Om affärssystemet och människorna på företaget förses med rätt information på utsatt 

tid tror vi att mycket slöseri skulle kunna undvikas och därmed leda till en mer effektiv 

produktion.  

 

Som nämnts tidigare är arbetstempot i dagsläget mycket ojämnt. Under intervjuer med 

personal i produktionen var det just den ojämna arbetstakten som var det mest frekventa 

svaret på frågan, vad de upplevde som det största störningsmomentet. För att uppnå en 
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mer effektiv produktion är det viktigt att sträva mot en jämnare arbetstakt. Genom att 

följa tydligare rutiner i arbetet anser vi att en jämnare arbetstakt skulle bli möjlig. 

6.2 Diskussion kring modell 

Modellen som arbetats fram i syfte att analysera sambanden mellan informationsflöden 

och en effektiv produktion har tillämpats på Koenigsegg genom en kartläggning av de 

nuvarande flödena inom företaget. Modellens styrka anser vi vara den motiverande 

faktorn som en bättre hantering av de mänskliga relationerna på företaget skulle 

innebära. Flera former av slöseri inom produktionen skulle kunna undvikas genom att 

följa modellen.  

 

Modellen har även bidragit till en struktur för analys och bygger på generella teorier 

som inte är specifika för just Koenigsegg. Detta tillför en bred grund som underlättar 

tillämpning på andra företag i liknande situationer. 

6.3 Sammanfattning av analys 

En kortare sammanfattning över modellen som tillämpats till Koenigsegg följer nedan: 

 

Nivå 1 

 Bristande dokumentation på ändringar och instruktioner. 

 Bristande återkoppling och kommunikation angående målsättningar. 

Nivå 2 

 Saknas tydliga rutiner angående ändringshanteringen. 

Nivå 3 

 Affärssystemet skulle kunna utnyttjas bättre genom att standardisera processer 

för informationsöverföring. Med tydligare rutiner bör affärssystemet kunna 

fungera som ett bättre beslutsunderlag. Att koppla fler dokument genom 

affärssystemet skulle även vara ett föredra. 

 Processen för ändringshantering har många informationsvägar, kritiska områden 

har identifierats, se figur 6.2. 

 Personalen är i behov av tydligare information för att bli mer motiverade. En 

mer motiverad personal skapar förutsättningar för att de kommer 

uppmärksamma och eliminera olika former av slöseri. 

Nivå 4 

 Den ojämna arbetstakten som till stor del beror på materialbrist är ett slöseri och 

till stor del är icke värdeskapande tid. Med tydligare rutiner för 

ändringshantering, bättre utnyttjat affärssystem och en mer motiverad personal 

anser vi att mycket icke värdeskapande tid och därmed slöseri skulle kunna 

elimineras. 

Nivå 5 

 Genom att undvika slöseri bör en mer effektiv produktion bli möjlig.  
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Figur 6.2: Kritiska områden i ändringshanteringen 

Som synes i figur 6.2, har konstruktionsavdelning och beredning många  

informationsvägar. Några av dessa skulle behöva elimineras för att kunna arbeta mer 

strukturerat. Ett förslag på nytt informationsflöde har skapats och redovisas i kapitel 7, 

Rekommendationer till Koenigsegg. 
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7 Rekommendationer till Koenigsegg 

Utifrån analysen av empirin och teorin har följande rekomendationer tagits fram. 

 

7.1 Förslag till framtida ändringshantering 

 
Figur 7.1: Förslag till framtida ändringshantering 

Utifrån de brister som identifierats i figur 6.2 har ett nytt förslag på informationsflöde 

skapats (figur 7.1). Nedan beskrivs detta flöde: 

 

1. Produktionsanställda ger förbättringsförslag till produktionschef som skriver in en 

detaljerad beskrivning av problemen samt eventuellt förslag till åtgärd i en lista. Listan 

ska vara lättillgänglig, förslagsvis bör den vara integrerad i affärssystemet. Genom att 

ha denna lista integrerad med affärssystemet kan alla intressanter enkelt ta del av den. 

2. VD, konstruktionschef, ingenjörer och även eventuellt andra personer, gör på precis 

samma sätt som ovan. Lämnar förslagen till en lista, fördelen med det är att alla 

ändringar finns samlad och kan kategoriseras om de dokumenteras tydligt.  

3. Konstruktionsavdelningen kan nu hämta alla ändringar från samma ställe, vilket 

minimerar risken för att ändringar glöms bort, samtidigt som prioriteringar bör bli 

enklare att utföra. 

4. När en ändring är genomförd skickas den, precis som tidigare, för kontroll (se bilaga 

1, för förslag på ny mall som ändringen skickas i). 

5. När ändring kontrolleras bör det finnas tydliga rutiner och checklistor för vad som 

ska kontrolleras. Om den inte godkänns skickas den tillbaks till ansvarig konstruktör 

med en kommentar. 

6. När ändringen är godkänd skickas den vidare till beredning. Beredare för in 

ändringen i affärssystemet så att rätt underlag finns för inköp och produktion. 

7. När ändringen är införd i affärssystemet skickas en bekräftelse till ansvarig 

konstruktör. 

8. Om ändringen berör inköp meddelas dem. 
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9. Om ändringen berör den egna produktionen meddelas även dem. 

10. För att förbättra spårbarheten är ett förslag att ändringsordern som konstruktören 

skrivit kopplas till artikeln i affärssystemet (se figur 7.2). Annars går det även skriva in 

en kommentar till artikeln i affärssystemet (se figur 7.3).  

Se bilaga 1 för att få en mer detaljerad beskrivning med bilder och text över hur denna 

process kan fungera.  

 

 

Figur 7.2: Koppla dokument till en specifik artikel i affärssystemet. 

I figur 7.2 visas en bild över hur information om en ändring kan kopplas direkt ifrån ett 

mail till aktuell artikel i affärssystemet. Detta skulle medföra att all information om 

artikeln finns sparad på samma ställe där alla intressenter enkelt kan ta del av den 

(http://help.monitor.se/sv/monitor/8_0/#Startbok/Tillaggsfunktioner/dokumenthantering

2.htm%3FTocPath%3DStartbok%7CTill%25C3%25A4ggsfunktioner%7C_____6). I 

bilaga 1 finns en mer detaljerad beskrivning över hur dokument kan kopplas till 

affärssystemet. 

 

http://help.monitor.se/sv/monitor/8_0/#Startbok/Tillaggsfunktioner/dokumenthantering2.htm%3FTocPath%3DStartbok%7CTill%25C3%25A4ggsfunktioner%7C_____6
http://help.monitor.se/sv/monitor/8_0/#Startbok/Tillaggsfunktioner/dokumenthantering2.htm%3FTocPath%3DStartbok%7CTill%25C3%25A4ggsfunktioner%7C_____6
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Figur 7.3: Koppla en kommentar till en artikel. 

I figur 7.3 visas hur en kommentar kan skrivas in, förslagsvis bifogas den text som 

konstruktören skrivit, varför ändringen genomförts och vad som berörs av ändringen. 

 

Sammanfattning av rekommendationer för ändringshantering 

 Lista med ändringsförslag borde integreras i affärssystemet, på så vis finns allt 

sparat på samma ställe. 

 Om man inte vill använda affärssystemet till detta bör åtminstone ECR-listan 

som ligger på intranätet alltid användas. 

 Ändringsordrar och följesedlar skapas till alla ändringar och sparas på intranätet, 

ett förslag är även att koppla dessa dokument till berörd artikel i affärssystemet. 

Konstruktionsavdelningen sparar dessa direkt när de skickar vidare dem. I 

ändringsordern ska det även finnas utrymme för en kommentar över ändringen 

vid behov. 

 Genom att standardisera processen för ändringshantering och skapa tydliga 

rutiner med att dokumentera och spara ändringarna tror vi att det finns goda 

möjligheter till en mer effektiv produktion. Med tydliga rutiner för 

ändringshanteringen kommer genomförda ändringar bli enkel att kommunicera 

ut till berörda avdelningar. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att spåra 

tidigare genomförda ändringar vilket kan bidra till att mindre tid behöver läggas 

ned på att leta information om dessa. 

  

Klicka här för kommentar 



 

65 

 

7.2 Övriga förslag till förbättringar 

Nedan listas förbättringsförslag till Koenigsegg. Vissa förslag har diskuterats i analysen, 

andra är nya och som vi anser bör övervägas. 

 

 Utbildning - En avdelning har uttryckt en önskan om att utbildas i affärssystemet 

i syfte att skapa “claims”. Om denna utbildning utfördes med samtliga i 

produktionen skulle processen kring avvikelser kunna bli mer effektiv. Skapa 

sedan instruktioner för vad personalen på de olika avdelningarna kan behöva 

göra i affärssystemet vid uppkomna problem. En utbildning av personalen i 

denna process, och att arbeta efter ett standardiserat arbetssätt, skulle kunna 

bidra till att felaktiga artiklar dokumenteras rutinmässigt och att dessa även blir 

spårbara. Om denna information endast överförs muntligt, är det stor risk att 

informationen försvinner eller glöms bort och därmed återupprepas dessa fel. 

 

Utbildning av personalen skulle även vara bra i andra sammanhang, ett annat 

exempel är att stämplingsrutinerna är varierande. Vi anser att personalen bör 

utbildas så de får en förståelse över varför det är viktigt att stämplingen sköts. 

Om inte den kunskapen finns är det lätt att personalen på grund av bristande 

kunskap väljer det alternativ som känns enklast. 

 

 Veckomöten - Inom produktion och mellan avdelningar. Ge återkoppling på 

tidigare utförda arbeten i syfte att ge personalen utrymme att utvecklas. Gå 

igenom målsättningar och tidsplaner. Genom att personalen får reda på tydliga 

målsättningar och hur tidsplaneringen ser ut skapar det förutsättningar för en 

mer motiverad och driven personal. Det skapas även förutsättningar för att 

involvera medarbetarna mer i beslut som ska fattas och kan bidra till att de växer 

professionellt vilket även företaget tjänar på. 

 

 Närmare kontakt med leverantörer - Genom att skapa en närmare kontakt med 

de viktigaste leverantörerna bör kvaliteten på produkterna öka samtidigt som 

leveransprecisionen och priserna blir bättre. 

 

 “Tag-N-Tell” – Undersöka möjligheten att tagga dokument innan de sparas. När 

dokument sedan ska sökas fram går det filtrera på fördefinierade taggar eller 

genom fritextsökning. Detta skulle medföra att mindre tid behöver gå åt till att 

söka. Dokument relaterade till artiklar bör kopplas till affärssystemet. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras vår slutsats samt förslag till fortsatta studier. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur informationsflöden kan effektivisera 

produktionsprocessen. I syftet ingick även att utforma en modell för analys av 

sambandet mellan informationsflöden och en effektivare produktion. Modellen har 

presenterats i sin helhet i kapitel 4 - En modell för sambanden mellan information och 

en effektiv produktion. Nedan följer frågeställningarna med de slutsatser vi kommit fram 

till. 

 

Vilka faktorer med avseende på slöseri är viktiga för att uppnå en effektiv produktion? 

För att hitta faktorer och samband för en effektiv produktion som ska möjliggöra till en 

mer lönsam verksamhet, valde vi att skapa en modell. Modellen beskriver dessa faktorer 

och samband utifrån befintlig teori, där grunden visat sig vara information i form av 

dokumentation och kommunikation. En central faktor för att uppnå en effektiv 

produktion är att undvika slöseri i form av icke värdeskapande tid. För att eliminera 

dessa former av slöseri behöver bland annat människan och affärssystemet förses med 

korrekt information. En annan viktig faktor för detta ändamål blir att motivera 

personalen i sitt arbete. 

  

Hur kan informationsflöden effektivisera produktionsprocesser? 

För att undvika slöseri i form av icke värdeskapande tid blir det viktigt att ha en 

fungerande kommunikation och att instruktioner samt ändringar dokumenteras tydligt. 

Genom ett standardiserat informationsflöde bör allt finnas dokumenterat, inget behöver 

därmed ”försvinna mellan stolarna”. När genomförda ändringar alltid blir 

dokumenterade blir de även enkla att spåra och på så vis går det vid ett senare tillfälle 

enkelt att se vad som tidigare genomförts. Med ett mer standardiserat informationsflöde 

bör produktionsplanerare få ett bättre beslutsunderlag, vilket skulle medföra att även 

inköpare får ett bättre underlag. Därmed kan de beställa rätt komponenter i rätt tid. 

Förutsättningar för att hela tiden ha rätt komponenter för produktionen skapas, detta 

utan att öka antalet artiklar i buffertlager. En förutsättning för att inte behöva ha stora 

buffertlager blir att ha ett bra samarbete med leverantörer, man bör dock börja med att 

se till så den interna kommunikationen fungerar bra. Det blir alltså inte bara de interna 

processerna som blir mer effektiv, hela organisationen förbättras med ett bättre 

informationsflöde eftersom mindre tid går åt till att bland annat leta information. Om 

allt finns tydligt dokumenterat kan denna form av slöseri elimineras. 

  

Hur kan processen för artikeländringar förbättras?  

Ett specifikt arbetssätt gällande ändringshantering bör alltid användas, utan undantag. 

Alla ändringar ska dokumenteras tydligt så de sedan går att spåra. Om förslag till 

ändringar dessutom dokumenteras på ett standardiserat sätt innan de genomförs blir det 

enklare att prioritera dessa ändringar. Detta minimerar även risken att de glöms bort. 

Detta skulle även medföra att informationsöverföringen gällande ändringar blir mer 
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pålitlig vilket skapar bättre förutsättningar för affärssystemet att styra produktionen på 

ett bra sätt. 

8.1 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier är att undersöka om det finns det generella skillnader hur 

informationsflöden hanteras i företag med innovativa respektive funktionella produkter. 

Det mest relevanta utifrån denna studie vore att jämföra informationsflöden kopplade 

till ändringshantering. 
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Bilagor 
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Bilaga 1: Förslag till ändringshantering 

Ändringsorder 

 

 
 

1, Fyll i vilket följesedelnummer ändringen har, detta nummer tas från listan med 

ändringsförslag och är detsamma för alla artiklar som hör till en specifik ändring. 

2, Fyll i benämning 

3, Skriv in artikelnummer 

4, Skriv in revision 

5, Skriv i artikelnummer för den sammanställning som artikeln ska ingå i 

6, Fyll i eventuellt artikelnummer ändringen börjar gälla från. 

7, Bocka i ändringstyp, A=löpande, B=Serienummerstyr och C=Akut ändring 

8, Bocka i vilken eller vilka produkter ändringen avser. 

9, Station 

10, Skriv en kommentar, i kommentaren bör det framgå varför ändringen genomförts 

och vad som blivit ändrat.  

1 
2 3 

4 

8 

7 

6 5 

1

1 

10 

9 
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Fortsättning ändringsorder 

 

 
 

1, Fylls i om den ersätter tidigare specifikation. Om denna fylls i behöver bara 

skillnaden från den fyllas i nedan. Det vill säga, i denna skrivs de artiklar som 

tillkommer och utgår från den ersatta specifikationen. Om denna är helt ny listas alla 

ingående detaljer nedan. 

2, Artikelnummer med revisionsbokstav för de ingående detaljerna. 

3, Benämning för de ingående detaljerna. 

4, Positionsnummer på ritning för de ingående detaljerna. 

5, Stationsnummer för montering av de ingående detaljerna. 

6, Antal ingående detaljer, om ”ersätter spec” är ifyllt skrivs 0 på nytt antal om den ska 

utgå. 

7, Föregående antal 

8, Fyll i om detaljerna som utgår ska förbrukas, anpassas eller skrotas. 

9, Spar ÄO på intranätet. 

 

 

1 

2 

8 

7 6 5 4

  
3 

9 
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Följesedel 

 
 

När en ändringsorder är skriven för de berörda artiklarna fylls en följesedel i. 

1, Benämning för ändringen. 

2, Signatur och datum för ansvarig konstruktör. 

3, Följesedelnummer för ändringen. 

4, Fylls i om den tillhör ett specifikt projekt. 

5, Lista alla artiklar som blivit ändrade. 

6, Länka till pdf-ritning 

7, Länka till aktuell ändringorder och fyll skriv revisionsbokstäverna som benämning. 

8, Benämning 

9, Fyll i antal som bör beställas och önskat leveransdatum. 

10, Fyll i vilka som berörs av ändringen och som bör ta del av denna. 

11, Skicka ändringen som brödtext via mail. Fördelen med det är att berörda snabbt kan 

se vad ändringen innehåller. 

12, Skriv i de personer som ska kontrollera ändringarna. 

13, I ämnesraden skriv prioritering, följesedelsnummer och eventuellt artikelnummer 

8 7 6 

5 

2 

1 
10 

4 

9 

12 

13 

1

1 

3 
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för toppnivån av sammanställningen som blivit ändrad. Detta är viktigt så att de som ska 

kontrollera snabbt får en överblick över ändringen. 

 

Mail 

 
 

Så här ser det ut i inkorgen för de personer som tar emot mailet. De får en snabb 

överblick över ändringen: 

 

 

1 

2 



 

77 

 

1, När ändringen är godkänd fylls signatur och datum i av kontrollant.  

2, Mailet med följesedeln vidarebefordras till beredare. 

 
 

1, Signatur och datum är ifylld av kontrollant. 

2, När beredare fört in ändringen i affärssystemet skrivs även här in signatur och datum. 

1 2 
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1, Beredare fyller i signatur och datum i följesedel när allt är klart. 

2, Skickar tillbaks följesedeln till ansvarig konstruktör för att bekräfta att ändringen är 

genomförd. Även inköp och andra eventuellt berörda ska få detta mail. Vilka som får 

mailet styrs av det som är ifylld under distribution till höger. 

1 

2 
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För att öka spårbarheten ytterligare och för att på ett enkelt sett kunna se vad som hänt 

med en artikel går det koppla dokument till artiklar i affärssystemet. 

1, Skriv i artikelnumret 

2, Välj fliken aktiviteter 

3, Klicka på den blåa symbolen, välj sedan ”koppla fil” och lägg till ändringsordern. 

Denna flik i affärssystemet skulle även kunna användas för att skriva in förslag till 

ändringar av en specifik artikel. Då fyller man i en beskrivande text, datum och ansvarig 

person. Det går sedan skicka en notifiering till berörd person så denna kan se över 

förslaget. 

  

3 

2 
1 
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Bilaga 2 Intervjuer 

 Hur går arbetet till?  

o Tider för utförande?  

 

 Vad upplever du är de största störningarna i arbetet för dig? 

o Finns det något återkommande som brukar eller kan gå fel?  

o Förslag på förbättringar?  

 

 Hur får ni reda på vad som ska göras?  

o Finns det manual för hur arbetet ska utföras? 

o När arbetet är klart, vad görs då?  

 Stämplingsrutiner? 


