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Förord 

Det här examensarbetet avslutar tre års studier på Samhällets logistik på Linköpings 
Universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery AB i 
Finspång, där vi spenderat våra dagar under april och maj.  Vi hoppas att arbetet kommer att 
vara till nytta för SIT AB, och vi vill lyfta upp framförallt kapitel 4-5 samt vid djupare 
intresse kapitel 6-7 som speciellt läsvärda för personer på företaget. 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Rikard Johansson och Anders Lund som har varit 
våra kontaktpersoner på SIT AB och som har varit bollplank och visat stort engagemang i vårt 
examensarbete. Vårt tack riktas även till alla på SIT AB som har medverkat i våra intervjuer 
och gjort detta arbete möjligt. Ett extra tack till alla på förråd och spedition som fick oss att 
känna oss välkomna på deras kontor. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Andreas Ekeskär på Linköpings Universitet för sitt 
engagemang och feedback på rapporten, samt vår examinator Anna Fredriksson för all hjälp 
och värdefulla tankeställare.  
 
 
Norrköping, oktober 2015 
 
Matilda Falk och Sabina Hedkrok  



   

 

Sammanfattning  

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång tillverkar och erhåller service till 
gasturbiner. Av de många komponenter som ingår i en turbin skickas flera iväg till 
kontraktstillverkare för förädling som en del av produktionskedjan. Denna fallstudie betraktar 
informations- och materialflödet för denna typ av material, kallad produktionsorderlego. På 
Siemens har man upplevt att det finns en dålig uppfattning bland de anställda om hur flödet 
och arbetet med lego ser ut, vilket orsakat problem då anställda med särskilt ansvar och unik 
kunskap om arbetet med lego har varit frånvarande i längre tidsperioder. Det är fem 
avdelningar som berörs i fallstudien, vilka är inköp, verkstad, förråd, packning och spedition. 

Grundläggande teori med inriktning på processer och flöden har utgjort en central del i 
rapporten där även materialflöde, sekvensering och genomloppstid har varit i fokus för 
eventuella förbättringsområden. Kommunikation, integration och koordinering är starkt 
sammankopplat med hur Siemens själva har upplevt sitt problem i form av bristande kunskap 
vad gäller angränsande avdelningars arbetsuppgifter, kommunikation gentemot andra 
avdelningar samt hur de olika avdelningarna samarbetar med fokus på verksamhetens bästa. 

Genom intervjuer i två omgångar med ansvariga för legomaterial på respektive avdelning och 
granskning av dokument så som tidigare flödesscheman har grunden för 
nulägesbeskrivningen lagts och därmed också följts upp ett nytt flödesschema. Rapporten 
presenterar en samordnad bild över arbetet med legomaterial genom en kartläggning med 
tillhörande flödesschema över informations- och materialflödet för lego inom företaget, detta 
för att ge anställda en överblick över processen. I studien har problem med koordination och 
samarbetet mellan de inblandade avdelningarna identifierats.  

Utöver kartläggningen följs rapporten upp med förslag på åtgärder och vidare arbete för att 
lösa problemen. Problematiken grundar sig främst i kommunikation, koordination och 
integration vilka med hjälp av bland annat flödeskartläggningen kan bli bättre eftersom de 
anställda med hjälp av flödeskartor kan få en bättre insikt i hur processen för lego faktiskt går 
till. Skulle avdelningarna också arbeta mer integrerat med varandra och hålla bestämda möten 
gällande legoprocessen skulle problem och liknande lätt kunna lyftas och i längden göra att 
arbetet tillsammans skulle bli lättare. Det har även uppdagats att ledtiderna uppfattas och 
eftersträvas olika av de olika avdelningarna. Detta problem rekommenderas att undersökas 
ytterligare, då det bör finnas potential att se över ledtiderna och kanske utföra arbetet på ett 
effektivare sätt.  

  



   

 

Abstract  

Siemens Industrial Turbomachinery Ab in Finspång manufactures, and obtains service, for 
gas turbines. Of the several components that make up one turbine, some are partly processed 
at a contract manufacturer as one part of the production chain. This case study observes the 
information- and material flow of this kind of material, called lego. At Siemens they have 
experienced that the staff has no clear comprehension of the flow of material when it comes to 
lego sent off to contract manufacturers. This has caused some issues as employees with 
certain responsibilities and unique knowledge about their work with lego have been absent for 
longer periods of time. The case study concerns the five departments at Siemens involved in 
the lego material flow: purchasing, manufacturing, storage, packing and shipping. 

Basic theory concerning logistics with a focus on processes and flows has been a central part 
of the report were also material flow, sequencing and lead time has been the focus for areas of 
improvement. Communication, integration and coordination is strongly linked to the problems 
experienced at Siemens, in terms of lack of knowledge regarding the work tasks of 
neighboring departments, interdepartmental communication and how the various departments 
work together focusing on the results of the whole organization. 

Through interviews with the employees in charge of lego material at the different departments 
and studies of documents such as earlier flow charts, the basis for the situation today has been 
described and also supplemented with a new flow chart. The report represents an overview of 
the distribution of lego material through a flow chart of the information- and material flow; 
this is to give the employees an overview of the process. In the study problems with 
coordination and cooperation between the involved departments has been identified.  

The problems is based on lack in communication, coordination and integration which can be 
improved with the flow charts presented in this report, in that the employees can get a better 
view of how the flow of lego material really works. Should also the departments work 
together more integrated and keep meetings on a regular basis regarding the flow of lego 
material, problems that occur could easily be brought to attention and in the long run the 
process could be facilitated. It has also come to light that the lead times are a problem in in 
the matter of how the employees at the different departments understand and meet them. The 
report recommends further investigation of this problem, as there ought to exist potential in 
adjusting the lead times and perhaps carry out the process in a more efficient manner.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet behandlas bakgrund och problembeskrivning till examensarbetet samt 
ett kapitel om begrepp som anses vara relevanta i rapporten. Därefter följer syftet för arbetet 
tillsammans med frågeställningar som ska besvaras i slutrapporten och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Siemens Industrial Turbomachinery AB, i fortsättningen benämnt Siemens, ligger i Finspång, 
Östergötland och är ett tillverkande företag som tillhandahåller allt från utveckling, 
producering och levererans av gasturbinanläggningar för värme- och kraftproduktion. Vid 
tillverkning av en anläggning är det ett tusental artiklar som ska monteras. Dessa artiklar kan 
antingen köpas in från återförsäljare eller produceras i verkstaden. De kan också efter inköp 
eller produktion i verkstaden skickas iväg för förädling hos en kontraktstillverkare. 

Kontraktstillverkning, även kallat legotillverkning, innebär att företaget outsourcar hela eller 
delar av sin produktion. Anledningen till detta kan vara att behovet av den expertis som 
behövs inte finns på företaget varför man istället väljer att fokusera på det man kan bäst. 
Kontraktstillverkning innebär att företaget kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, medan 
kontraktstillverkare anlitas för att utföra andra produktionssteg. Då kontraktstillverkaren kan 
uppnå stordriftsfördelar genom att producera samma eller liknande komponenter, alternativt 
genomföra en viss produktförädling, åt flera kunder, kan de ofta erbjuda lägre pris än vad det 
skulle kosta för företaget att själva utföra operationen. Kontraktstillverkning kan också 
användas för att göra den egna produktionen mer flexibel vad gäller kapacitet, istället för att 
äga flera eller större produktionsanläggningar som inte alltid är fullbelagda. (Cheng et al. 
2012) 

På Siemens kallas den typ av material som skickas till kontraktstillverkare för lego, och kan 
skickas iväg både en och flera gånger för bearbetning både i och utanför företaget. På 
Siemens anlitas kontraktstillverkare både för att utföra specifika produktionssteg som inte 
hanteras på den egna verkstaden samt för att ha en mer flexibel produktion vad gäller vissa 
operationer. För dessa siktar företaget siktar på att ha full beläggning i sin egen verkstad först, 
och endast anlita kontraktstillverkare då extra behov finns. Material som klassas som lego är 
bland annat ledskenor och turbinskivor. 

Denna materialhantering där material lämnar företaget i en eller flera omgångar ger upphov 
till ett komplicerat flöde med flera inblandade avdelningar. De avdelningar som berörs av 
legots materialflöde är spedition, förråd, packning, inköp och verkstad, med olika ansvar för 
hur materialet förflyttar sig i och utanför företaget. Vikten av ett fungerande 
informationssystem spelar stor roll i det dagliga arbetet med just legomaterial, för att kunna 
dela mycket information effektivt mellan alla avdelningar samtidigt. Avropsprocessen för 
legomaterial blir en längre process än för ”vanligt” material som endast plockas ut från förråd 
för att sedan skickas till montering eller vidare för servicejobb i Sverige eller utomlands. 
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Detta innebär att legomaterialet passerar de inblandade avdelningarna i flera omgångar vilket 
gör det svårare att få en överblick över materialflödet. 

1.2 Problembeskrivning 
Chefen för förråd och godsmottagning samt speditionschefen på Siemens uppfattar att det 
finns problem med kommunikationen vad gäller legomaterial. Då det är många avdelningar 
som är inblandade i processen att skicka material till kontraktstillverkare ökar risken för 
exempelvis förseningar och dubbelarbete, men även slarv, vilket gör kommunikationen 
mellan avdelningarna extra viktig. Enligt speditionschefen har det visat sig vara svårt att veta 
vem som gör vad på de angränsande avdelningarna och vem som tar emot leveranserna. 

Problemet som upplevs bygger på att de anställda på de berörda avdelningarna inte vet vem 
(arbetsposition) som initierar att lego ska skickas iväg för bearbetning och vem som är näst att 
hantera materialet. Effekten av detta är att en process tar längre tid än planerat, vilket i 
längden blir mer kostsamt än beräknat.1 

I dagsläget finns det ett flödesschema för spedition, likaså för inköp och förråd men dessa ser 
olika ut och har inte upprättats i samråd mellan avdelningarna. Därför var uppgiften att 
sammanstråla de olika avdelningarnas syn på flödet så att alla i slutändan ska ha samma bild 
av vad som sker och av vem, samt att de olika avdelningarna ska få en ökad förståelse för 
varandras arbete i processen.2  

1.3 Syfte 
Syftet är att genom en kartläggning ge en samordnad bild över arbetet med legomaterial på de 
berörda avdelningarna på Siemens Industrial Turbomachinery AB samt att identifiera problem 
och förbättringsområden i gränslandet mellan dessa. Syftet är även att ge förslag på vidare 
arbete för effektivisering av legohanteringen. 

1.4 Frågeställningar  
1. Hur ser legomaterialets informations- och materialflöde i dagsläget ut? 
2. Vilken kunskap har de anställda på avdelningarna om hur arbetet med lego ser ut 

genom hela flödet, och vilka effekter har detta?  
3. Hur är det möjligt att förbättra informationsflödet mellan avdelningarna angående 

legoflödet? 
 

För att uppnå syftet har de ovan nämnda frågeställningarna besvarats. Den första 
frågeställningen syftade till att få en samordnad bild över legoflödet på Siemens i nuläget, 
både vad gäller material och information. Den andra frågeställningen syftade till att få 
förståelse för hur informerade de anställda är gällande de andra avdelningarnas arbete med 
lego, och vilka effekter detta har på legoflödet. Då de två första frågeställningarna besvarats 

                                                                 
1
 Chef för förråd och godsmottagning och speditionschef, SIT AB, 150130  

2 Ibid. 
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kunde resultatet användas till att besvara den tredje, vilken syftar till att ge förslag på hur 
informationsflödet kan effektiviseras. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet har genomförts under en begränsad tid, därmed har avgränsningar av det 
betraktade flödet gjorts. Dessa avgränsningar har tagits fram i samråd med handledarna från 
Siemens och institutionen.  

Även om kommunikationen och informationsflödet vid en komplex materialkedja kan vara en 
utmaning och intressant att studera på flera industriföretag med outsourcing, är detta arbete 
avgränsat till hur det fungerar på Siemens. Flödet av legomaterial innefattar flera avdelningar 
på Siemens, samt kontraktstillverkarna och dessas avdelningar och underleverantörer. I detta 
arbete kommer dock fokus vara intern kommunikation och informationsflöde mellan 
avdelningarna på Siemens, och arbetet avgränsas till att enbart betrakta materialflödet och 
inköpsprocessen inom företaget. I figur 1 visas det studerade systemet inklusive de 
avgränsningar som görs i arbetet. Avdelningarna på Siemens som finns innanför den 
streckade linjen: förråd, packning, spedition, verkstad och inköp, är de som berörs i arbetet. 
Legomaterial köps in från och bearbetas av kontraktstillverkare till Siemens, dessa betraktas 
dock inte i examensarbetet utan står utanför det studerade systemet. Detta på grund av att det 
upplevda problemet i första hand innefattar de tidigare nämnda avdelningarna.

 

Figur 1. Studerat system med avgränsningar som streckad linje 

Det finns i dagsläget ett 100-tal olika legomaterial som Siemens skickar iväg till 
kontraktstillverkaren för bearbetning. Då allt legomaterial genomgår ett ungefär likvärdigt 
flöde har endast ett övergripande flödesschema tagits fram, som en representation av allt 
legomaterial. 

På Siemens anlitas också kontraktstillverkare för att tillverka färdiga delar till turbinerna. 
Dessa kallas “vanligt lego” och är inte inblandade i Siemens egen tillverkning innan 
monteringen. Vanligt lego har därmed ett mycket enklare flöde än produktionsorderlego och 
betraktas inte i detta arbete, även om det i flera fall kan röra sig om samma 
kontraktstillverkare.   
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1.6 Begrepp 
Nedan följer begrepp som är centrala i rapporten. 

1.6.1 Flödesschema 
Ett flödesschema beskriver, i grafisk form, hur ett flöde (informations- och/eller 
materialflöde) rör sig genom ett system. Syftet med att utforma ett flödesschema är att få en 
tydlig översikt över ett system, för att kunna analysera och förbättra detta. (Oskarsson, et al. 
2014) 

1.6.2 Lego, material och ämne 
Ett ämne eller material blir inte benämnt som lego på Siemens förrän det kopplas ihop med en 
produktionsorder (se kap. 1.6.3) där en av operationerna är bearbetning hos en extern aktör, 
en kontraktstillverkare. Benämningen ämne innebär att materialet är i sin tidigaste fas, med 
andra ord ett grundämne i väntan på att genomgå förädling till ett framtida material.3  

1.6.3 Produktionsorder 
En produktionsorder är en översiktsplanering för vilka operationer ett material eller ämne ska 
genomgå. Produktionsordern är en lista över vilken operation och i vilken del av verkstaden 
som legomaterialet ska till, där det även finns inlagt kontroller för att garantera att 
bearbetningen blir rätt. För varje operation finns en förbestämd tid för hur lång tid operationen 
får ta. När ett legomaterial ska genomföra en operation som sker hos kontraktstillverkare står 
det till vilken kontraktstillverkare det ska skickas.  

1.6.4 SAP R/3 
År 1972 tog grundarna av IBM i Tyskland fram Systems Analysis and Program Development, 
förkortat SAP. Datorindustrin vid den tidpunkten såg ganska annorlunda ut än vad den gör 
idag eftersom IBM kontrollerade marknaden i större utsträckning än idag. Grundarna av SAP 
hade då upptäckt att nästan alla företag som styrdes av ett datorsystem hade ett och samma 
problem, vilket var att de själva hade utvecklat egna, men ändå liknande, lösningar för hur 
ekonomi i form av löner, konton och materialadministration sköttes. SAP:s mål var att 
utveckla en standardiserad mjukvara som kunde uppfylla företagens behov vad gällde dessa 
problem. Mjukvaran skulle gå att arbeta med i realtid, vilket innebar att användaren skulle 
kunna sitta vid datorn och arbeta istället för att skriva ut varje dokument och jobba med dem. 
Detta var alltså 1972, och det tog SAP nästan 20 år att uppnå dessa mål. (Monk & Wagner, 
2006) 

Efterfrågan om ett orderprocessystem som kunde utföra orderhantering på ett smidigare sätt 
än tidigare uppkom av ett tyskt läkemedelsföretag, ICI. Grundarna av SAP utvecklade ett 
system som hanterade detta men som även kunde sköta material och logistikprocessen på ett 
enklare sätt. Systemet bestod av flera moduler, där varje modul hade enskilda funktioner men 
som ändå hörde till samma mjukvara och kunde integrera med varandra. (Monk & Wagner, 
2006) 

                                                                 
3
 Chef för förråd och godsmottagning, SIT AB, 150512  
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1988 utvecklades SAP R/3. Denna mjukvara kunde integrera hela företagets verksamhet, och 
det var även då som arbetet kunde börja utföras direkt på datorskärmen. SAP R/3, även kallat 
SAP ERP (Enterprise Resource Planning), är en modulmjukvara som hjälper företag att finna 
lösningar bland annat för att på sikt minska kostnader, uppnå en ökad flexibilitet och hjälpa 
beslutsfattare att få en ordentlig överblick i själva verksamheten och hjälpa till vid framtida 
prognoser. Programmet bygger på fyra moduler: ekonomi, personal, tillverkning och logistik 
samt försäljning och distribution. SAP ERP är en dyr och komplex mjukvara som tar lång tid 
att implementera i en verksamhet. Det kräver speciell utbildning för de anställda men när det 
är igång så är det ett väldigt effektivt system. (Monk & Wagner, 2006) 
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2. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs metoden för arbetet. Examensarbetet är en deskriptiv fallstudie 
uppdelad i tre delar, datainsamling, kartläggning och analys, vilka behandlas i kapitel 3.1–3.3. 
Störst fokus för fallstudien är informations- och materialflödet för legomaterial inom de olika 
avdelningarna på Siemens. En kartläggning har gjorts för att besvara frågeställningarna. För 
att på ett strukturerat sätt genomföra fallstudien har Case Study Research Design and Methods 
av Yin (2014) samt Vetenskapsteori och forskningsmetodik av Wallén (1996) använts. För att 
säkerställa forskningskvaliteten har hänsyn tagits till validitet och reliabilitet. Planen för hur 
detta har gått till behandlas i kapitel 2.4. 

2.1 Datainsamling 
Metoden för den datainsamling som har gjorts presenteras nedan. För att hålla hög kvalitet på 
fallstudien påbörjades en litteraturstudie som gav en grund som senare byggdes på med 
intervjuer, dokument och observationer för det aktuella problemet. De data som samlades in 
bestod av litteratur och artiklar som rörde det aktuella ämnet inom logistik, kommunikation 
och informationssystem.  

2.1.1 Primär och sekundär data 
Insamlad data kan delas in i primärdata, som behöver samlas in genom exempelvis intervjuer, 
observationer eller mätningar, samt sekundärdata, som redan finns insamlade och kan tillgås 
genom exempelvis register, databaser eller dokument (Eriksson & Wiederheims-Paul, 2014).  

Fördelar med att använda primärkällan är att datainsamlingen blir anpassad till den 
problemställning forskaren har. Sekundära data har samlats in i andra syften, vilket gör att de 
inte fullt ut passar den nya studien. Det är alltid forskarens ansvar att de data som används i 
studien är tillförlitliga, vilket innebär att sekundära data noga måste granskas. I möjligaste 
mån bör man försöka hitta den primära källan. Det är viktigt att förstå syftet bakom de 
sekundära data man betraktar, då dolda mål med studien kan ha påverkat hur primärdata har 
framställts (Ghauri & Grønhaug, 2005). Bryman och Bell (2013, 130-131) anser att man i 
möjligaste mån ska undvika att använda sekundära data, eftersom det innebär att forskarens 
resultat blir beroende av vad andra har skrivit innan, och andras tolkning av den ursprungliga 
källan.  

Sekundära data kan dock vara användbara för att få en överblick och orientering inom det 
studerade området (Eriksson & Wiederheims-Paul, 2014). Sekundära data sparar tid och 
resurser vilket innebär att man har möjlighet att skapa en bredare bas att dra vetenskapliga 
slutsatser ifrån. Sekundära data kan också vara till hjälp genom att ge förslag på arbetssätt och 
metoder för att angripa olika typer av problem. I vissa fall kan primär data också vara svår att 
samla in då respondenter kan vara ovilliga till att samarbeta, särskilt vid känsliga frågor 
(Ghauri & Grønhaug, 2005). 

I denna studie utgår empiriska data främst från primära källor, vilket består av intervjuer med 
berörd personal på Siemens. Då det studerade området var outforskat på Siemens sen tidigare 
har sekundära empiriska data dessutom varit svårtillgängliga. Vissa interna dokument 
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angående arbetssättet i SAP samt respektive avdelnings funktion har studerats för att bekräfta 
de resultat som framkommit ur de primära källorna, samt för att uppnå en god validitet, se 
vidare kapitel 2.4, Metodkvalitet. 

2.1.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att få kunskap om de områden som studien berör. För 
att hitta lämplig litteratur har databaserna Scopus och Business Source Premier använts. 
Resultatet av litteraturstudien är en teoretisk bakgrund och referensram utifrån vilken en 
analys av resultatet har gjorts. Identifierade områden som studerats är informations- och 
materiaflöde, informationssystem inom logistik, lean, kartläggning och flödesscheman, 
legotillverkning/kontraktstillverkning samt kommunikation. Nyckelord som har används vid 
litteratursökningen är bland annat lean, mapping, flowchart, informations- och materialflöde, 
kommunikation inom organisationen, communication, integration, internal integration. 
Utifrån litteraturstudien och dess relevans för det studerade fallet har sedan ett antal 
utgångspunkter hämtats, vilka varit i fokus i fallstudien då problem för det studerade systemet 
identifierats. Se även kapitel 3, Teoretisk referensram. 

2.1.3 Interna dokument 
Den externa handledaren, Rikard Johansson från Siemens, har tillhandahållit viss 
dokumentation från företagets intranät. Detta gäller bland annat redan färdigställda 
flödesscheman för vissa avdelningar, information om legomaterial som berörs av problemet 
övergripande information om företaget men även beskrivningar för hur arbetsprocesser ska gå 
till i SAP vad gäller legohantering. Dokumenten har varit till hjälp för att sätta sig in i hur 
materialflödet ser ut och hur de olika avdelningarna arbetar, för att kunna utforma bättre 
intervjuer. Då interndokument har erhållits har godkännande getts att använda relevanta delar 
av dessa dokument i rapporten. Dokumenten har dock hanterats på ett sådant sätt att endast 
författarna, handledare och examinator har haft tillgång till dessa. Efter avslutat arbete 
kommer dokumenten inte finnas tillgängliga hos tidigare nämnda parter.  

2.1.4 Intervjuer 
Intervjuer är en av de viktigaste källorna vid fallstudier, och har genomförts mer som guidade 
konversationer än som strukturerade utfrågningar (Yin, 2014). Frågorna i intervjuerna har 
utformats till att vara “hur”-frågor snarare än “varför”- frågor, då dessa kan göra att den 
intervjuade intar en defensiv position (Yin 2014, 110). 

Det har genomförts öppna intervjuer med de som ansvarar för lego på de olika avdelningarna 
för att få en förståelse för hur processen för hantering av legomaterial ser ut och dessa har 
skett direkt på plats. Utgångspunkten var att intervjua minst en person från varje avdelning, 
vilket i detta fall blev sex personer. På grund av bristen på tidigare data rörande det totala 
flödet för lego, kunde de första intervjuerna inte struktureras nämnvärt. I dessa intervjuer 
användes främst öppna frågor, såsom ”Kan du beskriva dina arbetsuppgifter vad gäller lego?” 
och ”Upplever du att det finns problem med legoflödet?” I och med att det har gjorts öppna 
intervjuer med vida frågor har det getts möjlighet för den tillfrågade att enkelt beskriva 
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arbetsmomenten som efterfrågats, enligt Lantz (2013). Intervjuerna har gjorts med en eller två 
person/er i taget och har varit semistrukturerade.  

Med hjälp av resultaten från de första intervjuerna kunde en första bild av flödet skapas, och 
problematiska områden som behövde undersökas ytterligare kom till ytan. Då de första 
intervjuerna var sammanställda genomfördes uppföljningsintervjuer med vissa av 
intervjuobjekten. För dessa intervjuer fanns en mycket tydligare struktur. Syftet med 
respektive uppföljningsintervju var att bekräfta resultatet från de första intervjuerna samt reda 
ut eventuella frågetecken kring hur legoflödet ser ut. Dessutom ställdes tydligare frågor kring 
de problemområden som hade uppdagats, för att ta reda på om samma problem upplevdes på 
flera avdelningar eller om det fanns olika uppfattning kring dessa.  

Efter uppföljningsintervjuerna kunde det totala flödet för första gången tydligt beskrivas. 
Beskrivningen av respektive del av flödet tillsammans med tillhörande flödeskarta skickades 
via mejl till intervjuobjekten, för att åter bekräfta så att inga missförstånd hade uppstått. Dessa 
mejl ledde till ytterligare, mer spontana möten, där frågetecken utreddes. Dessa möten kan 
dock ej beskrivas som intervjuer. Arbetsprocessen för intervjuerna sammanfattas i figur 2. 

 

Figur 2. Arbetsprocessen för intervjuer 

Den första intervju genomfördes med två operativa inköpare från inköpsavdelningen gjorts då 
de har en större överblick över hela systemet. Intervjuns syfte var att få en helhetsbild över 
legomaterialets materialflöde genom de olika avdelningarna, samt hur arbetet med lego 
fungerade på avdelningen för inköp. Därefter har en intervju med en kontrollant på verkstad, 
en med en förrådsarbetare från förråd, en med en speditör från spedition samt en intervju med 
en packningsansvarig från packningen genomförts för att få en inblick i hur legomaterial 
hanteras på respektive avdelning. Anteckningar har förts under intervjuerna, för att sedan 
kompletteras och bearbetas direkt efter. Intervjuerna har även, vid godkännande, spelats in för 
att vid bearbetningen kunna kontrollera information om detta behövs. Detta syftade till att 
minimera missförstånd. Eftersom många kan känna olust över att bli inspelade (Lantz, 2013) 
har varje intervju inletts med en tydlig förklaring av syftet med inspelningen samt hur 
materialet kommer hanteras. Detta kan motivera till samtycke hos den intervjuade enligt 
Lantz (2013, 77). Vid utformningen, genomförandet och analysen av intervjuerna har boken 
Intervjumetodik av Lantz (2013) använts. I tabell 1 sammanfattas de intervjuer som har 
genomförts. 

Tabell 1. Intervjuer 

Intervjuobjekt Syfte med intervjun Datum 
Två ansvariga för lego på 
inköp 

Få en överblick över arbetet med lego samt de 
problem som man upplevde med legoflödet 
från inköps sida. 

2015-04-16 
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Kontrollant på verkstad Få förståelse för vad som händer i verkstad med 
lego. 

2015-04-22 

Ansvarig för lego på förråd Få förståelse för flödet genom förråd vad gäller 
lego.  

2015-04-24 

Packningsansvarig för lego Få förståelse för vad som händer med 
legomaterialet när det anländer till packningen.  

2015-04-27 

Ansvarig speditör för lego Få förståelse för speditions arbete med lego 
samt om man upplevde att det fanns några 
problem med legoflödet. 

2015-04-28 

Kontrollant på verkstad Uppföljningsintervju för att kontrollera fakta 
och reda ut frågetecken. 

2015-05-12 

Två ansvariga för lego på 
inköp 

Uppföljningsintervju för att kontrollera fakta 
och reda ut frågetecken. 

2015-05-13 

Ansvarig för lego på förråd Uppföljningsintervju för att kontrollera fakta 
och reda ut frågetecken. 

2015-05-14 

 

2.2 Kartläggning 
Denna del av fallstudien har gjorts i slutet efter att datainsamling på Siemens och 
litteraturstudie har gjorts. Här har även ett gemensamt flödesschema för de aktuella 
avdelningarna sammanställts. För att göra kartläggningen och därefter en tydlig presentation 
av flödesschemat över arbetsprocessen mellan avdelningarna har The basics of process 
mapping av Damelio (2011) använts.  

2.2.1 Processkartläggning 
Damelio (2011) beskriver tre olika sorters kartläggningsalternativ för att visualisera ett arbete 
eller ett flöde, vilka är relationskartor, tvärfunktionella processkartor samt flödeskartor.  

Relationskartor visar exempelvis relationen mellan kund och leverantör eller kopplingen 
mellan olika avdelningar i en organisation. Denna typ av kartläggning används oftast för att 
visa helheten i hur olika funktioner i en organisation fungerar och interagerar med varandra. 
Tvärfunktionella processkartor är ett flödesschema som i flera steg visar vilka aktiviteter som 
utgör en hel process. Denna typ av kartläggning hjälper användaren att få en bild över hur 
processen ser ut i dagsläget men också som ett hjälpmedel för att göra om eller utveckla 
processen. Denna typ av karta kan göras för vilken funktion som helst inom en organisation.  

Flödeskartläggning är ett av de bästa verktygen som kan användas när en illustration av en 
process ska göras. Det har länge använts för att definiera, dokumentera och analysera 
processer, speciellt vad gäller de mest detaljerade nivåerna. Dessa typer av kartor används 
ofta för att visa hur ett arbete eller ett flöde ser ut i en organisation. När det görs på det sättet 
visas en ögonblicksbild av hur en viss kombination av flödet ser ut med de olika stegen, 
vilken in- och output som finns och som kan hjälpa organisationen att ge mervärde till sina 
kunder. Kartor och flödesscheman kan enkelt användas för att ta fram hur arbete ska 
genomföras i en organisation. Genom att se över en karta med kunders krav och deras 
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upplevda värde kan en ny karta tas fram för att ge en ökad kundnöjdhet (Damelio, 2011). Vid 
framtagning av ett flödesschema används symboler enligt figur 3. 

 

Figur 3. Symboler som beskriver en process i en flödeskartläggning (baserat på Damelio, 2011 och Oskarsson et. al, 
2013) 

För att skapa flödeskartorna i denna fallstudie studerades både de flödeskartor beskrivna av 
Damelio (2011) samt flödeskartor i tidigare examensarbeten. På grund av legoflödets natur 
och den detaljnivå som eftersträvades (övergripande nivå med flera avdelningar synliga i 
samma figur) var dock de exempel som studerades inte direkt tillämpbara. Med inspiration 
från exempel i Damelio (2011) flödeskartorna i andra examensarbeten skapades en egen typ 
av flödeskarta som både tar hänsyn till uppdelningen mellan olika avdelningar, tidsaspekten 
samt som kan visa material- och informationsflöde samtidigt.  

2.3 Analys 
Avslutningsvis har en kvalitativ analys av resultatet gjorts med utgångspunkt i den teoretiska 
bakgrunden. De identifierade problemen har sammanfattats och kategoriserats utifrån de 
utgångspunkter som hämtades i teorin. Problemen har sedan analyserats med hjälp av den 
relaterade teorin, med utgångspunkt i de tre frågeställningarna (se kap 1.4). Detta innebär att 
analysen först belyser hur legoflödet fungerar, för att sedan koppla detta till kontakten mellan 
avdelningarna och de anställdas kunskap om flödet. De olikheter som finns i hur de berörda 
avdelningarna ser på legoflödet analyseras, samt vilka problem det skapar. Slutligen ges 
förslag på hur informationsutbytet mellan avdelningarna kan förbättras. 

2.4 Metodkvalitet 
I en fallstudie är det viktigt att hålla hög validitet och reliabilitet. Nedan följer en beskrivning 
för hur detta säkerhetsställs.  

2.4.1 Validitet 
Validitet innebär att mäta endast det man avser att mäta utan att något irrelevant påverkar 
resultatet (Wallén, 1996, 65). Yin (2014) delar in validitet i tre delar; construct- 
(begreppsvaliditet), internal- (intern validitet), och external validity (extern validitet). 
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Begreppsvaliditet handlar om att identifiera rätt sätt att mäta det studerade problemet (Yin, 
2014, 46). För att öka begreppsvaliditeten i en studie finns enligt Yin (2014, 47) tre taktiker: 
Genom att vid datainsamling använda flera olika källor, att låta informanter granska 
fallstudiens utkast för att kontrollera resultatet samt att upprätthålla en chain of evidence 
(beviskedja) så att studiens resultat kan spåras. För att hålla god begreppsvaliditet i denna 
fallstudie har fakta hämtats från både interna dokument och från intervjuer med flera 
personer, där målet varit att hitta samstämmighet mellan dessa för att bekräfta resultatet, samt 
även ge en nyansering av resultatet. Genom uppföljningsintervjuer har den insamlade 
informationen från de första intervjuerna kunnat bekräftas, och de intervjuade har getts 
möjlighet att granska den sammanställda intervjun. För att uppnå en beviskedja kan man låta 
en extern observant följa studien från de initiala frågeställningarna till studiens slutsats, för att 
kunna bekräfta att resultatet stämmer överens med de data som kommit fram under studiens 
gång (Yin, 2014, 127). Som ”extern observant” till denna studie kan räknas handledaren på 
institutionen, som inte har ett egenintresse av studiens framgång, och inte har kopplingar till 
det betraktade företaget. Däremot har han varit väl insatt i hur arbetet fortskridit, genom hela 
arbetsgången, och kan därför bekräfta eller bestrida fallstudiens begreppsvaliditet. 
Examensarbetet har genomförts som en deskriptiv fallstudie, vilka enligt Yin (2014, 46) inte 
berörs av intern validitet. 

Extern validitet innebär hur generaliserbar studien är, det vill säga om den kan appliceras på 
andra situationer än de studerade (Yin, 2014, 238). I detta fall handlar det om huruvida 
studiens resultat kan appliceras på alla organisationer, andra industriföretag eller åtminstone 
företag i samma bransch. Det är enligt Wallén (1996, 64) inte alltid möjligt att uppfylla 
generaliserbarhetskraven. I vilken mån dessa kan uppfyllas beror på det problem som 
undersöks. Då detta arbete är en fallstudie som avser ett problem på ett specifikt företag, i 
vissa avdelningar på företaget, är generaliserbarhet svårt att uppnå. Det viktiga är då (Wallén, 
1996, 64) att förutsättningarna för generaliserbarhet i arbetet diskuteras. En diskussion kring 
generaliserbarheten har förts i kapitel 7.3, Generaliserbarhet. Även om studiens natur gör den 
svår att applicera på andra organisationer, kan problemet vara förekommande på fler företag 
med komplexa materialflöden, och vissa tankar kanske kan överföras till dessa. 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet, trovärdighet, handlar om att fallstudiens procedur, såsom datainsamlingen, ska 
kunna upprepas av andra, och ge samma resultat, då samma fall studeras. För att uppnå hög 
reliabilitet krävs det därför att arbetsgången noggrant dokumenteras (Yin, 2014, 48). Genom 
att skapa en databas för fallstudien som innehåller insamlad fakta utan författarnas tolkningar 
av denna kan hög reliabilitet åstadkommas då andra kan ta del av samma rådata för att se om 
slutsatserna utifrån denna blir desamma (Yin, 2014, 124). Vid fallstudier är det viktigt att de 
anteckningar som förs under bland annat intervjuer och observationer är organiserade, 
kategoriserade, fullständiga och tillgängliga för senare åtkomst (Yin, 2014, 125). Detsamma 
gäller fallstudiens dokument. Då viss insamlad data i denna fallstudie är av känslig karaktär, 
som ej kan delas öppet med andra forskare, har inte någon databas gjorts allmänt tillgänglig 
med slutrapporten. Alla anteckningar har dock ordnats i en databas för eget bruk, och kommer 
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även vara tillgänglig för handledare och examinator vid granskning av arbetet, med 
reservation för enskilda dokument eller fakta som Siemens ej vill delge med fler än 
uppdragstagarna.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för fallstudien för att ge en förståelse 
för de aktuella områdena som arbetet handlar om. Den teoretiska referensramen är även 
grunden för den analys som kommer att göras i slutrapporten.  

3.1 Logistik 
Den mest använda definitionen av logistik är, enligt Stefansson (2006), uttalad av Council of 
Logistics Management (CLM) där logistik benämns som en del i Supply Chain-processen. 
Logistik beskrivs som den del som fokuserar på planering, implementering och kontroll av 
flödet men även lagerföring, service och informationen mellan avdelningar eller företag och 
kund. Logistik kan enkelt beskrivas som läran om effektiva materialflöden, vilket betyder 
planering, styrning och organisering av alla aktiviteter som rör ett materialflöde. Det handlar 
om att rätt material finns på rätt plats och i rätt tid, för att i slutändan skapa plats- och 
tidsnytta (Jonsson och Mattsson 2011, Storhagen 2011). Logistik som funktion är en samling 
aktiviteter som genomförs återupprepande gånger där råmaterial i slutändan blir en färdig 
produkt (Stefansson, 2006). Med andra ord ligger fokus på förflyttning och lagring av 
material genom hela förädlingskedjan fram till slutkund, men även den information som krävs 
för att detta ska fungera. Logistiken omfattar både planering, genomförande och kontroll av 
resultatet, med mål att bland annat uppnå en hög leveransservice till minsta möjliga 
totalkostnad (Oskarsson, et al., 2013). 

3.1.1 Processer och flöden 
Enligt Oskarsson et al. (2013) är en process ”en kedja med en tydlig början och ett tydligt 
slut”. Processen ska dessutom vara välstrukturerad och genomtänkt, så att den utförs på ett 
standardiserat sätt. Processen inkluderar flera aktiviteter och integrerar olika funktioner i ett 
företag. Skillnaden mellan flöden och processer är att ett flöde inte nödvändigtvis uppfyller 
dessa krav. Ett flöde behöver bara innebära att ett antal aktiviteter utförs efter varandra, utan 
att det finns någon särskild plan för detta eller tydlig start- och slutpunkt. Målet med en 
process är att skapa ett värde för kunden med så lite resursåtgång som möjligt (Jonsson & 
Mattsson, 2011).  

Processer kan klassificeras på flera olika sätt. Det man först och främst skiljer på är 
kärnprocesser som relaterar direkt till kund, stödprocesser som syftar till att stötta 
kärnprocessen så att de aktiviteterna kan genomgås på ett effektivt sätt och ledningsprocesser 
som exempelvis kan vara affärsplanering eller strategi, vilket betyder att denna typ av process 
också är kundrelaterad. Ett tillverkande företag kan dela in kärnprocessen i sju grundtyper: 
produktutveckling, försäljning, order-till-leverans, anskaffning, tillverkning och service, 
distribution och efter leverans. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Att arbeta processorienterat innebär att alla berörda i ett flöde för en produkt eller grupp av 
produkter arbetar tillsammans, med flödet i fokus, för att uppnå största nytta för slutkunden. 
Ett processorienterat företag arbetar för att optimera helheten, istället för att fokusera på att 
optimera de enskilda funktionerna. Ibland kan det som är mest lönsamt för en enskild enhet på 
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ett företag, ha en direkt negativ effekt på lönsamheten för hela flödet. Möjligheten att arbeta 
processorienterat påverkas dock av den typ av produktportfölj företaget har. Ju större antal 
olika produkter, desto svårare blir det att implementera ett processorienterat 
produktionsupplägg, eftersom det inte blir lönsamt att hantera varje produkt eller 
produktgrupp i ett varsitt flöde. Ett processorienterat tankesätt kan däremot vara till nytta i 
alla typer av företag. Detta innebär bland annat att arbeta mot kostnadsoptimering för hela 
kedjan i kontrast till för varje funktion, att alla delar i flödet har fokus på slutkunden samt att 
verka för integration mellan de inblandade avdelningarna eller funktionella grupper inom 
företaget, men i förlängningen också med externa aktörer. (Oskarsson et al. 2013) 

Process management är ett angreppssätt för att bedriva en verksamhet mer flödes- och 
processorienterat. Process management kan användas både som ett verktyg för att hantera och 
effektivisera ett specifikt flöde, eller för att hantera hela organisationen. Den senare 
inriktningen kan definieras som “A more holistic manner to manage all aspects of the 
business and as a valuable perspective to adopt in determining organizational effectiveness” 
(Palmberg, 2009, 210), det vill säga ett holistiskt sätt att ta sig an alla aspekter i ett företag och 
ett värdefullt perspektiv att anamma vid bedömning av hur effektiv organisationen är.  

I studier av implementering av process management i olika organisationer, har det förändrade 
arbetssättet visats resultera i lägre lagerkostnader, kortare ledtider och ökad leveransprecision, 
en mer kostnadseffektiv organisation samt ett bättre samarbete inom företaget där de anställda 
på olika avdelningar talar samma “språk” och har en helhetssyn på flödet. De huvudsakliga 
problem som upplevts vid implementeringen har rört svårigheter med att involvera äldre 
personal och mellanchefer i det nya arbetssättet. För att framgångsrikt införa process 
management behövs inte bara nya arbetssätt och tekniker för de anställda, utan framförallt en 
förändring hos ledningen. En omställning till process management innebär en förändring av 
både organisationsstruktur och -kultur. (Palmberg, 2010) 

3.1.1.1 Materialflöde 
Materialflödet är det fysiska flödet av material som rör sig genom ett företags processer. Detta 
flöde har traditionellt setts som det primära flödet i logistiken, och kräver stora resurser då det 
hanterar material med högt värde. Materialflödet börjar i ett tillverkande företag med råvaror 
och komponenter från leverantörer, går genom produktionen på företaget och sedan ut till 
kund då färdiga produkter levereras. Materialflödet på företaget kan också omfatta returer av 
defekta varor eller vid återvinning. Flödet representerar förflyttning av material mellan eller 
inom anläggningar, lagring av material samt den förpackning som omsluter materialet. 
(Jonsson & Mattsson, 2011)  

Materialflödets effektivitet har en direkt påverkan på produktionens prestation. Flödet av 
material är inte värdeadderande, utan medför bara kostnader för företaget då det ökar 
produktionstiden och -kostnaderna. Man bör därför sträva efter att minimera detta flöde. Detta 
kan göras genom att förenkla produktens design eller genom att inkorporera flera aktiviteter 
till samma station så att materialet inte behöver flyttas emellan. Produktionssystemet bör 
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utformas så att tiden som material rör sig mellan olika värdeadderande aktiviteter minimeras, 
både tiden för själva förflyttningen och tid som material ligger och väntar på nästa aktivitet. 
(Rembold & Tanchoco, 1994, 5) 

3.1.1.2 Genomloppstid 
Genomloppstid inom verkstad och industri definieras av Lindström (2015) som tiden det tar 
från första bearbetningsoperationen till färdig produkt. Den totala tiden det tar för ett material 
att ta sig igenom olika operationer bör vara så kort som möjligt för att på sikt hålla låg 
kapitalbildning (Oskarsson, et al., 2013). Genomloppstid är en av de vanligaste måttstockarna 
vad gäller kvalitet och är vanligt förekommande i tillverkningsindustrin (Ha, et al., 2006a). 
Där används genomloppstid för att definiera tid från att en beställning görs av kunden tills 
dess att produkten har blivit levererad (Ha et al., 2006a, Ha et al., 2006b). Att förkorta 
genomloppstiden är en av de viktigaste justeringar som ett företag kan göra för att minska 
kostnaderna (Ha et al., 2006a). Ju längre genomloppstider ett material eller en produkt har i en 
produktion desto mer komplicerad blir planeringen och styrningen av materialet. För att på 
sikt undvika eventuella flaskhalsar bör kapaciteten mellan de olika 
avdelningarna/operationerna vara så jämt som möjligt (Oskarsson et al., 2013). Medel för att 
korta genomloppstiden inkluderar effektiv sekvensering, styrning av ankomsttider, minskning 
av variationen på ledtider för olika produktionssteg samt att identifiera flaskhalsar och öka 
kapaciteten vid dessa (Narahari et al., 1999). Genomloppstiden kan delas upp i olika 
undergrupper, så som förråds- och inköpsledtid, produktionsledtid och lagerledtid (Olhager, 
2013). 

3.1.1.3 Sekvensering 
Sekvensering i syfte att göra urval kan hanteras i flera olika sammanhang, men oavsett var 
handlar det om hur prioritering av arbete sker, det vill säga i vilken ordning en aktivitet ska 
utföras. Ofta finns det en tilltänkt ordning för hur ett arbete bör utföras. Sekvensering är ofta 
lokalt orienterad, vilket betyder att konsekvenser för hela systemet är svårt att upptäcka. 
Nedan, se tabell 2, följer metoder för hur denna prioritering kan göras vad gäller 
sekvensering. (Slack et al., 2010)  

Tabell 2. Olika sekvenseringsmetoder med tillhörande förklaring 

Sekvenseringsmetod Förklaring  

Due date (DD) Prioritering av arbete utifrån utgångsdatum eller tid för 
leverans. I denna metod spelar omfattningen på jobbet 
ingen roll utan prioriteringen ligger i vilket jobb som 
ligger närmast i tid att levereras/bli färdigt. DD 
sekvensering relaterar till huruvida en organisation kan 
uppfylla leveranspålitlighet men också leveranstid.  

Last-in first-out (LIFO) Är en metod som oftast används av praktiska skäl. 
Exempelvis att tömma en hiss är mer fördelaktigt att 
använda sig av LIFO då det endast finns en in- och 
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utgång. Dock är det inte den mest rättvisa 
urvalsmetoden då väntan kan bli väldigt lång för 
den/det som anlände först. Exempelvis på ett sjukhus 
där patienter får vänta medan de som kommer in 
genom dörren får bli undersökta först. 
Sekvenseringsregeln gynnar varken kvalitet, flexibilitet 
eller håller nere kostnader. 

First-in first out (FIFO) Syftar till att behandla den kund/order som först 
kommer in, kallas även ‘first come, first served’(FCFS) 

Longest operation time 
(LOT) 

Direktöversatt till ‘längsta operation först’ och syftar 
till att den operation som beräknas ta längst tid 
prioriteras först. 

Shortest operation time 
first (SOT), även SPT - 
shortest processing time 

Vid en viss punkt når operationen ett stadie då den blir 
begränsad i förtjänst vilket gör att dessa betas av först. 
Det gör också att dessa jobb kan generera inkomster 
relativt snabbt för att i längden förhindra problem med 
kassaflödet jämfört med jobb som tar längre tid och i 
längden genererar inte inkomster lika snabbt. 

 

3.2 Koordinering 
Koordinering, som är ett annat ord för samordning eller ”att verka tillsammans”, är en viktig 
komponent i många sammanhang, exempelvis mellan människor, grupper eller organisationer. 
Koordinering innebär handlingar som är beroende av varandra och genomförs av mänskliga aktörer för 
att uppnå ett specifikt mål (Melin, 2002). Van De Ven, et al., (1976) menar att koordinering är 
”integrating or linking together different parts of an organization to accomplish a collective set of 
tasks”. Det finns ett flertal olika metoder för hur koordination kan användas, valet av metod kan vara 
planerat eller ske intuitivt. Att använda sig av koordinering ökar sannolikheten till att uppnå 
samstämmiga resultat. Att uppnå bra resultat vad gäller koordinering innebär att kunna bli bättre på 
användandet av begränsade resurser men också att ta bort osäkerhet inom en organisation.  

Enligt Thompson kan man skilja på tre olika typer av beroenden mellan enheter i en verksamhet, vilka 
är ömsesidigt beroende, serieberoende och delat beroendeförhållande. Det första innebär att en 
avdelnings artiklar blir material för den andra avdelningen och tvärt om. Serieberoende kan enkelt 
förklaras som en sammankoppling mellan två produktionsenheter, där den ena avdelningen eller 
bearbetningsstationen måste vara klar med sitt moment innan nästa kan ta över. Sist är delat 
beroendeförhållande och bygger på vikten av att varje avdelning i en organisation bidrar till den 
slutgiltiga produkten, helheten. Om någon del i organisationen brister utsätts hela företaget för stor 
risk. (Thompson, 1967) 

Koordination krävs för att, enligt Melin, kommunikation ska fungera och tvärtom. Ett väl fungerande 
språk är en viktig förutsättning i ett företag för att koordinering ska vara möjlig, kommunikation ses 
alltså som ett verktyg för en koordinerad verksamhet. (Melin, 2002, 74)  
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3.3 Integration 
Supply chain management (SCM) handlar om att se till hela försörjningskedjan, och att 
hantera hela materialflödet från leverantör till slutkund. Detta innefattar ett arbete mot att 
synkronisera och sammanstråla arbetet inom och mellan de olika aktörerna för att skapa 
kundnöjdhet (Mentzer et al. 2001). SCM innefattar både själva materialflödet och det 
informationsflöde som är kopplat till detta (Pagell, 2004).  

För att nå målen med SCM krävs en integration av alla processer i försörjningskedjan 
(Mentzer et al. 2001), både inom och utanför företaget. Integration inom företaget definieras 
av Kahn och McDonough (1997, 56) som “a process of interdepartmental interaction and 
interdepartmental collaboration that brings departments together into a cohesive 
organization”. Integration handlar alltså om att skapa en sammanhållen organisation genom 
interagerande och samarbete mellan organisationens avdelningar. 

Informationsflödet är lika viktig del av försörjningskedjan som materialflödet, varför flera 
studier av vikten av informationssystem för integration har gjorts. Informationssystem ger 
tillgång till data i realtid, vilket underlättar integration mellan avdelningar, om 
informationssystemet fungerar som det ska. Enligt Pagell (2004) är dock informationssystem i 
sig själva inte tillräckliga för att nå en bra integration i ett företag, då kommunikationen 
påverkas av flera faktorer. 

Det har visat sig att informell kommunikation som uppkommer direkt då problem eller 
möjligheter uppstår är en väsentlig del i samordning mellan enheter. Interaktion ansikte-mot-
ansikte är viktigare än informationssystem för integrationen. Formella möten mellan 
medlemmar i olika delar av försörjningskedjan kan vara viktiga för att diskutera olika 
problem och möjligheter som uppstår. Sådana möten kan vara nödvändiga då ledare för olika 
avdelningar annars inte möts regelbundet. Formella möten brister dock i att kommunikationen 
då inte sker när ett problem eller möjlighet uppstår utan i ett senare skede, vilket innebär att 
dessa inte tas upp för diskussion. Informell kommunikation i realtid ökar sannolikheten att en 
fråga tas upp och att samtliga berörda har sin talan. Där informell kommunikation i realtid är 
svår att uppnå kan formell kommunikation, i kombination med välfungerande 
informationssystem som står för informationsdelningen i realtid, ändå förstärka integrationen 
mellan olika funktioner i företaget. (Pagell, 2004) 

Det finns flera faktorer som kan gynna eller hämma mängden och kvaliteten av 
kommunikationen i ett företag. Hur arbetsplatsen är utformad kan ha stor inverkan på den 
informella kommunikationen. Stora avstånd mellan ansvariga för olika funktioner innebär att 
inga naturliga möten uppstår under det vardagliga arbetet vilket gör informell kommunikation 
sällsynt. (Pagell, 2004) 

Andra sätt att gynna kommunikation är genom tvärfunktionella team eller arbetsrotation vilket 
ger anställda möjlighet att interagera med de på andra avdelningar som de inte skulle kommit 
i kontakt med annars. Detta ger större förståelse för andra avdelningars arbete och hur 
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organisationen fungerar. Det skapar också formella och informella kontakter över 
avdelningsgränserna vilka kan vara viktiga vid framtida problem. (Pagell, 2004) 

3.4 Kommunikation 
Medarbetarnas samarbete kring organisationens uppgifter är avgörande för alla organisationer 
(Jacobsen & Thorsvik 2014, Maier et al. 2008). Kommunikation mellan medarbetarna för att 
koordinera arbetsuppgifter är väsentlig då ett företags produkter är ett resultat av bidrag från 
flera parter vilka kan skiljas åt av exempelvis funktions-, organisations- eller geografiska 
gränser (Jacobsen & Thorsvik 2014). Brist på information på grund av dåligt fungerande 
kommunikation kan leda till frustration och bristande motivation hos medarbetarna (Jacobsen 
& Thorsvik 2014). På ett företag kan en produktionsprocess förbättras om de inblandade 
parterna har en bra förståelse för varandras syfte och funktion, samt kunskap om 
informationsbehovet hos respektive part (Maier et al. 2008). 

Kommunikation definieras enligt Nationalencyklopedin som “överföring av information 
mellan människor, djur, växter eller apparater” (Rosengren, 2015). Inom organisationer 
innebär det en kontinuerlig process, där medarbetarna utbyter information med varandra, både 
enskilt och som en grupp, inom och utanför organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2014). 
Kommunikation innefattar också kroppsspråk och hur röstanvändning, exempelvis tonläge 
och betoning (Maltén, 1998). Forskare menar dessutom att den icke-verbala 
kommunikationen har mycket större betydelse för hur budskapet uppfattas än den verbala 
delen (Maltén, 1998). 

3.4.1 Kommunikationsprocessen i organisationer 
Kommunikation sker mellan två aktörer, en sändare, som vill förmedla information, och en 
mottagare (kan även vara flera mottagare), som ska ta emot informationen. 
Kommunikationsprocessen omfattar alla steg från att sändaren fattat beslut om att sända ett 
budskap (innehållet i kommunikationen), till att mottagaren har uppfattat budskapet. Över tid 
kan dock rollen som sändare och mottagare växla, då kommunikation är en pågående process 
(Jacobsen & Thorsvik 2014). Processen kan delas upp i olika faser (Lindkvist et al, 2014):  

1. Sändaren måste formulera sitt budskap, vilket kallas inkodning. Det gäller för 
sändaren att tänka över vilket “språk” som ska användas för att mottagaren ska kunna 
förstå budskapet bäst. 

2. Därefter måste sändaren välja kanal, det vill säga hur meddelandet ska överföras. 
Detta kan vara genom exempelvis ett samtal, möte, mejl eller telefonsamtal. 

3. Nästa fas är avkodningen som handlar om hur meddelandet blir mottaget och tolkat, så 
att mottagaren får en uppfattning om det budskap sändaren förmedlat. 

4. För att kunna säkerställa att budskapet har nått fram och tolkats på rätt sätt av 
mottagaren är återkoppling nödvändig. Återkopplingen går igenom samma steg som 
det ordinarie budskapet, och kan innehålla samma problem som processen från 
sändare till mottagare. 
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3.4.2 Kommunikationsproblem 
Kommunikationsproblem inom organisationer tar sig ofta uttryck i att det är för lite 
kommunikation mellan ledningen och de anställda, exempelvis då ledningen inte lyssnar på 
de anställdas synpunkter eller inte informerar om vad som händer i organisationen. Det är 
även vanligt med bristande kommunikation mellan anställda, och dålig kunskap om varandras 
arbetsuppgifter. Bristerna i kommunikationen innebär att medarbetarna i organisationen inte 
har tillgång till den information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt 
(Jacobsen & Thorsvik 2014). Jacobsen och Thorsvik (2014) presenterar flera typer av 
kommunikationsproblem som kan uppstå i organisationer, vilka presenteras nedan. 

Då sändaren ska koda budskapet ska detta göras så att mottagaren kan tolka det rätt. Vid 
kodningen kan dock många kommunikationsproblem uppstå, exempelvis då ord eller uttryck 
används som kan innefatta någon annan betydelse än den avsedda, eller då sändarens sätt att 
uttrycka sig väcker andra associationer hos mottagaren och tolkas fel. Detta är vanligt då 
sändare och mottagare har skilda professioner och erfarenheter. Hur sändaren formulerar sig 
kan också påverka mottagarens förtroende för denne, och inverkar därmed på hur mottagaren 
tar till sig budskapet. Problem kan också uppstå då budskapet ska förmedlas genom den kanal 
som sändaren valt. Valet av kanal beror av det budskap som ska förmedlas, och samtidigt 
ställer valet av kanal krav på budskapets utformning. Problem som uppstår kan bero på att 
kanalen är olämplig för budskapet så att all information inte går fram till mottagaren. Kanalen 
kan också vara utformad så att möjligheten att ge respons på budskapet är begränsad, vilket 
innebär att tvåvägskommunikation hämmas, eller att kanalen innebär att budskapet passerar 
flera parter på vägen till mottagaren, vilka kan manipulera eller förändra informationen. 
Problem som kan uppstå då mottagaren avkodar budskapet hänger samman med hur sändaren 
har kodat budskapet och problem som kan uppstå i det steget. Förutom dessa problem kan 
även mottagarens inställning till sändaren påverka hur informationen tolkas och bedöms. 
Förtroende mellan de båda parterna är här en väsentlig del då mottagaren annars kan ställa sig 
avvisande till informationen eller tro att sändaren undanhållit väsentliga delar. (Jacobsen & 
Thorsvik 2014) 

Kommunikationsproblem kan också bero på att en medarbetare i en organisation mottar för 
mycket information, vilket innebär att hen inte kan tillgodogöra sig allt. Detta kan ta sig 
uttryck på flera sätt: att medarbetaren inte tar till sig all information utan förlitar sig på den 
första som verkar trolig, att hen behandlar all information men väldigt ytligt utan kritisk 
granskning, eller att hen helt enkelt inte behandlar informationen utan låter den ligga. Dessa 
tre innebär självklart att viktig information kan missas eller feltolkas. En sista anledning till 
kommunikationsproblem är opportunistiskt beteende, vilket innebär att en part medvetet 
undanhåller information som har relevans för andra, för att främja egna intressen. En sådan 
kontroll över information är en maktfaktor, och kan användas exempelvis för att gynna en 
avdelning eller grupps intressen. (Jacobsen & Thorsvik, 2014)  
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3.5 Informationssystem för logistik 
Ett väl fungerande informationssystem är av stor betydelse för företag där konkurrensen är 
hård och det är viktigt att behålla sina kunder och kunna erbjuda dem bästa möjliga service. 
Det är viktigt att kunna få rätt typ av information i rätt tid (Mandal & Gunasekaran, 2002). 
Detta för att kunna upprätthålla en bra styrning av industriella verksamheter men också för att 
effektivisera resursanvändandet och materialflödet (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Informationssystem kan beskrivas som ett medel för att hantera den ökade komplexitet 
organisationer ställs inför, speciellt inom tillverkningsindustrin, som har ökat i komplexitet då 
produktion och konkurrens finns globalt i hela världen tack vare avancerad teknik (Flynn & 
Flynn, 1999, 1022).  

Det finns olika typer av logistiska informationssystem, som hjälper till att samla in, behandla 
och skicka vidare information till den operativa styrningen av resurs- och materialflöden, 
dessa kan delas in i tre huvudtyper: planerings- och exekveringssystem, 
kommunikationssystem och identifieringssystem. Det förstnämnda syftar till att ge 
information och beslutsunderlag som behandlar de pågående affärsprocesserna i ett företag 
medan det andra istället innefattar olika system som tillhandahåller 
kommunikationsmöjligheter inom och mellan företag, som exempelvis mellan kund och 
leverantör eller lastbilar och distributionssystem. Det tredje informationssystemet används för 
att identifiera material i olika materialflöden, såsom material som lagerförs. (Jonsson & 
Mattsson, 2005)  

3.6 Lean 
Lean är, enligt Slack et al. (2010), ett förhållningssätt till verksamhetsstyrning som betonar 
ständig eliminering av slöserier av olika slag, som ofta används omväxlande med JIT (Just-In-
Time). Lean är mer en övergripande filosofi medan JIT vanligen används för att indikera en 
strategi för planering och styrning som antar leans principer. Enligt Womack och Jones 
(1996) kan lean förklaras som “doing more with less – less time, less space, less human effort, 
less machinery, less materials – while giving customers what they want” - att göra mer med 
mindre resurser samtidigt som man gör kunden nöjd.  

TPS (Toyota Production System) utvecklades av Taiichi Ohno från Japan som efter andra 
världskriget stod inför en stor ekonomisk kris. Ohno byggde vidare på Fords idéer om 
massproduktion inom bilindustrin men efter att Ohno hade varit i USA och studerat det 
system som Ford hade tagit fram insåg han, tillsammans med ägaren för Toyota, att det inte 
passade med den typen av produktion i Japan. Dels på grund av att efterfrågan från kund inte 
var lika stor samt att det var betydligt fler specialbeställningar från kunderna. TPS blev istället 
en förlängning av Fordismen, där fokus var resurssnålt tänkande (lean thinking) samt att ge 
ökad möjlighet till variation inom produktionen. Konceptet resulterade i förkortad 
genomloppstid och en produktion som endast styrdes av verklig efterfrågan. Detta genererade 
i slutändan en ökad kvalitet i produktion, högre resursutnyttjande vad gäller plats och 
utrustning men även nöjdare kunder. (Oskarsson et al., 2013, Dennis, 2007) Enligt Slack et al. 
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(2001) finns det tre inriktningar för lean vilka är att eliminera slöserier, involvera personalen i 
produktionen och ständigt arbeta med förbättringar.  

Muda, japanska för slöseri, är starkt sammankopplat med lean. Womack och Jones (1996) 
menar att den första principen i lean är att förstå värde, den andra är att identifiera och ta bort 
slöseri. Att förebygga slöserier är lika viktigt som att identifiera och ta bort dem, enligt Ohno 
(Bicheno, 2004). Nedan följer Ohnos sju slöserier.  

1. Överproduktion den största källan till slöserier då denna är roten till ett flertal problem och 
ytterligare slöserier. Med överproduktion menas att produktionen tillverkar för mycket, för 
tidigt eller ifall att det skulle behövas. Målet är att endast tillverka exakt så mycket som 
efterfrågas och i tid.  

2. Den väntan som uppstår när ett material inte får komma in i verkstaden direkt för 
produktion eller inte adderar värde på något sätt är ett slöseri. Detta relaterar indirekt till 
ledtider och hur man kan reducera dessa för att minska på väntan.  

3. Onödiga förflyttningar innefattar förflyttningar av bland annat material och personal. Det 
handlar om att minimera förflyttningar men även hur exempelvis en operatör ska handskas 
med materialet/produkten, om det behövs lyftas upp, vändas, vridas för att kunna arbetas med. 
En förändring inom detta kan vara att göra om layouten för hur verkstaden ser ut eller genom 
att ordna med lämplig utrustning/arbetsbänk. 

4. Onödiga transporter i form av transporter av material som inte tillför något värde. Detta är 
ett slöseri som aldrig riktigt kan försvinna helt men som hela tiden kan bli bättre.  

5. Överarbete innebär att mer arbete görs än vad kunden kräver.  

6. Onödiga lager är ett vanligt slöseri. Att helt eliminera detta slöseri är omöjligt då man 
börjar tumma på kvalitet och produktivitet vilket i längden inte är hållbart, men man bör 
sträva efter så låga lagernivåer som möjligt. 

7. Fel på material, defekter, handlar om att produkten inte uppnår önskad kvalitet och därmed 
genererar merarbete vilket blir kostsamt i längden. I Toyota-filosofin ser man defekter som en 
utmaning, som ett tillfälle att utvecklas istället något negativt.  

Ett åttonde slöseri att komplementera Ohnos sju slöserier, har föreslagits av många (Gibbons 
et. al., 2012). Det åttonde slöseriet kan beskrivas som outnyttjad kapacitet hos de anställda. 
Detta innebär att inte ta tillvara på personalens kunskap och kreativitet. Liker (2004) menar att 
detta innebär att företaget går miste om tid, idéer, förmågor, förbättringar och möjligheter till 
nytt lärande. 

3.6.1 Kaizen 
Kaizen är japanska och betyder ”förändring till det bättre”, det står för kontinuerligt arbete 
med ständiga förbättringar och är en viktig del i lean. Metoden hjälper organisationer att 
uppnå ökad produktivitet genom att utnyttja de befintliga resurser som finns, i form av 
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utrustning, anställda och andra investeringar hos företaget. Syftet med Kaizen är att involvera 
hela organisationen, från högsta ledning, till chefer och medarbetare. Den samlade kunskap 
som finns inom organisationen samt att få alla engagerade i det vardagliga arbetet är viktigt 
inom Kaizen.  

Arbetsmoment med flera medarbetade inblandade har så kallade “gråzoner” som egentligen 
inte hör till någon specifik person, dessa moment är det allmänt vedertaget att närmast till 
hands genomför. Det är lätt att arbetsmoment i dessa gråzoner inte blir riktigt utförda då ingen 
känner ansvar för att dessa blir gjorda. I en organisation vars anställda endast håller fast vid 
sina egna arbetsuppgifter och därmed inte heller gör mer än vad som egentligen krävs är det 
teoretiskt sett inte möjligt att arbeta med Kaizen. Imai (1986) uttrycker att företagsledningar i 
allmänhet har ett ökat behov av förståelse för organisationen och kommunikationen i 
allmänhet. Det påvisas även att det inom företaget är anställda inom chefskategorin som har 
störst behov av att lära sig kommunicera, detta då chefer har svårt att veta på vilken nivå de 
ska ha på relationen till sina anställda (Imai 1986). 

3.7 Sammanfattning av teorin  
I teorikapitlet har teori inom de berörda områdena redogjorts för, nedan kommer de 
teoretiska områden som arbetet utgått ifrån att sammanfattas och kopplas till det studerade 
fallet. Slutligen presenteras de utgångspunkter som stått till grund för identifiering av 
problem i arbetet. 

3.7.1 Logistik 
Fokus inom logistiken ligger på förflyttning och lagring av material genom hela 
förädlingskedjan, samt den information som är kopplad till det. En viktig del i logistiken är att 
arbeta processorienterat, det vill säga att integrera flera olika funktioner i ett företag som 
berörs av ett visst flöde. I forskning om att arbeta processorienterat har ett bra samarbete 
mellan avdelningar på ett företag karaktäriserats av att man talar samma “språk” och att 
samtliga inblandade har en helhetssyn på flödet. Eftersom chefer och anställda på de berörda 
avdelningarna på Siemens upplevt att de anställda inte vet hur övriga berörda i legoflödet 
arbetar, var det viktigt att i kartläggningen av legoflödet identifiera vilka problem som utgör 
ett hinder för de anställda vad gäller funktionsöverskridande arbete. 

Ett komplicerat flöde av material innebär i allmänhet extra kostnader för ett företag. Det är 
viktigt att utforma produktionen så att tiden som materialet rör sig mellan olika 
värdeadderande aktiviteter minimeras. På grund av det extra materialflöde som det innebär för 
Siemens att skicka varor på kontraktstillverkning, är det därför viktigt att se till att detta flöde 
fungerar så effektivt som möjligt. En effektivisering av flödet kan leda till kraftigt minskade 
kostnader för Siemens räkning, därför är den kartläggning av legoflödet som genomförts i 
detta arbete ett viktigt medel för att kunna identifiera eventuella brister. 

För att underlätta planering och styrning av materialflöde är det viktigt att hålla 
genomloppstiderna nere. Det finns flera olika justeringar som kan göras för att korta 
genomloppstiden, exempelvis effektiv sekvensering samt att identifiera flaskhalsar för att 
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kunna öka kapaciteten vid dessa. Problem inom dessa områden har därför varit viktiga att 
identifiera i kartläggningen av legoflödet. 

3.7.2 Koordinering 
Koordinering, eller samordning, är viktigt när människor eller organisationer ska verka i ett 
större sammanhang för att uppnå ett specifikt mål. I Siemens fall handlar det om att 
produktionskedjan med avslutande avsändning ska fungera felfritt och i samförstånd mellan 
de berörda parterna om vad som faktiskt sker i kedjan. Därför är det av stor vikt att kontakten 
mellan avdelningarna upprätthålls och även i framtiden förbättras för att skapa ytterligare 
förståelse för hela kedjan. Sökandet efter problem gällande koordinering kommer därför att 
riktas till huruvida de olika avdelningarna arbetar tillsammans trots de olika arbetsuppgifterna 
och ibland även fysiska avstånden.  

3.7.3 Integration 
Integration syftar till att ordna en sammanhållen organisation där hela försörjningskedjan ses 
som en fungerande funktion. Med hela försörjningskedjan menas både material- och 
informationsflödet. Integrerande ansikte-mot-ansikte är en betydligt viktigare funktion än 
informationssystem för integration. Att avståndet mellan de ansvariga för de olika 
funktionerna har stor påverkan på om informell kommunikation uppstår är en del i huruvida 
problem enkelt kan lösas avdelningarna emellan. Med det sagt kan det tänkas finnas 
problematik gällande placering av de olika avdelningarna i förhållande till varandra. I detta 
arbete kommer problem inom integrationen att undersökas, då respektive avdelning verkar ha 
brister i kunskap och kanske även förståelse för de andra avdelningarna.  

3.7.4 Kommunikation 
Tillräcklig kommunikation är viktig för att hålla medarbetare motiverade och för att de ska ha 
bra förståelse för varandras syfte och funktion på företaget. Ett vanligt 
kommunikationsproblem är dålig kommunikation mellan anställda vilket innebär att de inte 
har tillräcklig information om varandras arbetsuppgifter, vilket innebär att de saknar 
information för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Då det studerade 
problemet på Siemens innefattar okunskap mellan de anställda kring arbetsuppgifterna hos 
övriga inblandade i flödet för legomaterial, har kommunikationen mellan dessa varit viktig att 
studera. 

3.7.5 Lean 
De tre alternativ för hur lean kan användas är eliminera slöserier, involvera personalen i 
produktionen samt ständigt arbeta med förbättringar. Det sistnämna, även känt som Kaizen, 
kan hjälpa stora organisationer som Siemens att uppnå en ökad produktivitet genom att på ett 
bättre sätt utnyttja de resurser som redan finns. En viktig del i Kaizen är att ta vara på de 
anställdas erfarenheter. Problematik som skulle kunna identifieras i legoprocessen vad gäller 
lean är huruvida det finns arbetsuppgifter vilka det inte är klart vem som ansvarar för, samt 
om de anställda sköter dessa arbetsuppgifter. I en organisation där de anställda inte gör mer än 
vad som krävs är det också svårt att arbeta efter Kaizen. Inom ramen för arbetet kommer 
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också de slöserier definierade inom lean att utgöra ett område där problem kan komma att 
identifieras. 

3.7.6 Centrala utgångspunkter 
I listan nedan sammanfattas de områden inom vilka ämnas identifiera problem i detta arbete. 
Dessa områden kommer alltså ligga i fokus vid vidare efterforskning på Siemens för material-
och informationsflödet vad gäller lego.  

● Effektivt materialflöde 
● Genomloppstid 
● Processorienterat arbetssätt 
● Koordinering mellan avdelningar 
● Integration och förståelse för varandras arbetsuppgifter 
● Kommunikation mellan de anställda 
● Slöserier 
● Ansvarsfördelning mellan avdelningarna 

 

  



25 

 

4. Företagsbeskrivning 
Nedan följer en presentation av Siemens och dess organisation, företagets produkter och 
slutligen en presentation av de berörda avdelningarna.  

4.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
Turbintillverkning har funnits i Finspång sedan 1913 då bröderna Fredrik och Birger 
Ljungström startade en ångturbinsfabrik under namnet Svenska Turbinfabriksaktiebolaget 
Ljungström (STAL). Företaget har under åren haft flera namn, Stal-Laval, ASEA Stal, ABB 
Stal, Alstom Power Sweden och idag heter det Siemens Industrial Turbomachinery AB. (SIT, 
2013) 

Siemens, med huvudkontor i Finspång, har idag cirka 2800 anställda. Det finns även en liten 
del i Trollhättan som utvecklar brännkammare till turbinerna. Företaget har sedan starten 
levererat nästan 2300 ångturbiner och 700 gasturbiner, både i Sverige men även utomlands. 
Närmare 95 % av de tillverkade turbinerna exporteras utomlands. Företaget tillverkar nio 
olika sorters gasturbiner, där den senaste SGT-750 introducerades 2010. Fem av dessa 
produceras i Finspång, resterande fyra tillverkas i Lincoln i England. Siemens omsätter cirka 
10 miljarder kronor per år. Siemens i Finspång har två separata anläggningar med ett visst 
geografiskt avstånd mellan, Centrum och Norrmalm. Centrum består av två verkstäder, 
kontor, förråd och packning och Norrmalm består av bland annat montage, testrigg, förråd 
och packning. Testrigg är den yta där maskinerna testkörs för att se att allt fungerar som det 
ska innan den skickas till kund. Avståndet mellan anläggningarna är ungefär en kilometer. 
(SIT, 2013) 

4.2 Avdelningar som arbetar med lego 
Examensarbetet har genomförts för avdelningarna MLCS (spedition och packning) samt 
MLC2 (förråd) men berör även andra avdelningar. Nedan följer en beskrivning över de 
avdelningar som behandlas i rapporten. 

4.2.1 Inköp 
Inköp är placerat i Centrum och har till uppgift att välja vilka leverantörer som Siemens ska 
använda sig av samt ansvarar för leveranser som ska skickas iväg. På inköp har de anställda 
olika ansvarsområden utifrån de leverantörer som man köper in från. En inköpare kan ha 
ansvar för kontakten med kontraktstillverkare som tillhandahåller både legotjänster och 
vanligt lego. Inköparen har nära kontakt med verkstad och förråd, där det mesta 
legomaterialet befinner sig, men även spedition när legomaterialet ska skickas iväg och 
godsmottagning när materialet kommer tillbaka från kontraktstillverkare. Alla 
kontraktstillverkare får prognoser varje månad från inköp ungefär hur mycket legomaterial 
som kommer att skickas. Detta innebär att de är medvetna om att material kommer att skickas, 
men inte när. Information om att legomaterial är på väg erhålls via en beställning från inköp 
och det dröjer därefter några dagar innan materialet är på plats hos kontraktstillverkaren, 
beroende på transporten.  
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4.2.2 Förråd och godsmottagning 
Förråd, avdelning MLC2, och godsmottagning, avdelning MLC1, som betraktas i rapporten 
ligger i Centrum. Avdelningarna ligger vägg i vägg med varandra men har olika chefer. På 
förrådet sker all form av utplock till montage, legotillverkning, bearbetning i verkstad och 
serviceleveranser. Med serviceleveranser menas de leveranser som skickas till maskiner som 
redan är sålda till kund men som, efter en tid i drift, måste servas. Förrådet består av ett 
höglager med plats för lite mer än 2800 pallar, tre lagerautomater med plats för 4000 artiklar 
per automat, flera pallställ för större material och andra lagringsytor för otympligt material. På 
förråd finns en godsmottagning som godsmottar mindre material, bland annat lego. Det är 
även godsmottagningen som lagerför mindre material i SAP.  

Godsmottagningen för större material och ämnen fungerar både som godsmottagning och 
förråd för större material. Till den avdelningen hör tre stora tält vars funktion är lager samt 
pallställ för ämnen. Det är hit allt material kommer med lastbilar till avlastningsytan för att 
godsmottas, även det mindre materialet som ska in på förrådet inomhus. Av lastbilschauffören 
får godsmottagaren fraktsedlar som sedan används för att godsmotta köpet. Att godsmotta ett 
köp innebär att godsmottagaren skriver in ett leveransnummer i SAP för att godsmotta köpet 
av transportföretaget som levererar materialet. När godsmottagningen är gjord ser 
godsmottagaren vilket material som har en produktionsorder och vilket material som endast 
ska skrivas in på förråd. Material som skrivs in på förrådet direkt är antingen färdigt för 
montage eller väntar på att skickas till nästkommande operation hos kontraktstillverkare. 
Produktionsorderstyrt material skickas till dess nästkommande operation på verkstad, som kan 
vara antingen förädling eller kontroll. Trots uppdelningen mellan ute- och inneförråd är det 
dock förrådsarbetare på inneförråd som har ansvaret för all form av legoutplock och arbetet i 
SAP. De som plockar lego på uteförråd får i slutet av varje dag plocklistor som 
förrådsarbetaren på inneförråd har skrivit ut.  

4.2.3 Verkstad och kontroll 
I anknytning till verkstad finns en av Siemens två kontroller, avdelning MPRG. Det är på 
kontrollen som en produktionsorder startar, vilket betyder att ett ämne som plockas ut från 
förråd eller deras egna lager, genomgår en kontroll för att sedan skickas på förädling till 
verkstad eller kontraktstillverkare. På kontrollen kontrolleras att det är rätt ämne, med rätt 
materialnummer, och att charge-nummer är rätt. Charge-nummer används för att veta vilket 
ämne, vilken gjutning exempelvis, som ett material tillhör. Detta behövs för att i framtiden 
veta vilket ämne ett material är gjort av, ifall ett fel upptäcks i ett senare skede på just den 
gjutningen. Första steget på en produktionsorder är alltid kontroll, och när de i SAP 
rapporterar att det steget utförts så har produktionsordern startat. 

Ett ämne som ska påbörja sin förädling antingen på den egna verkstaden eller hos 
kontraktstillverkare, ges på kontrollen först en märkning med vibrationspenna. Märkningen 
består av materialnummer, ändringsskede och serienummer för materialet för att det ska vara 
spårbart i senare skeden. Hur materialet ska märkas står på produktionsordern. Efter 
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kontrollen påbörjas antingen produktionen på verkstad, eller så skickas det till packning om 
den första förädlingen är hos kontraktstillverkare. 

4.2.4 Spedition och packning 
Spedition, avdelning MLCS, är placerad i anslutning till förråd och packning. Där sitter 
speditörer med uppgift att ta fram fraktsedlar och andra frakthandlingar till godset som ska 
skickas iväg. Det finns två speditioner, en på Norrmalm och en i Centrum. Fokus för 
fallstudien är spedition i Centrum. Speditörerna har olika arbetsuppgifter, såsom 
projektspeditör som endast skickar material till nyprojekt (Maskiner som har blivit sålda och 
som ska byggas ihop på site), de som skickar material till site (Är en benämning på platsen 
där Siemens arbetar). Verksamheten i Finspång är en site precis som hos kund där maskinen 
ska byggas ihop) för service eller speditörer med fokus på legoleveranser. Det är speditörerna 
som bokar transporter i SAP, koordinerar leveranser, sköter tullhantering och ser till att 
chaufförerna har rätt information samt att materialet kommer fram i tid. Att boka en transport 
i SAP innebär att speditören i en transaktion öppnar upp en transport som senare ska inkludera 
en eller flera leveranser.  Spedition skickar leveranser inom Finspång, till andra delar av 
Sverige samt till resten av världen.  

Packningen ligger vägg i vägg med förråd. Dit kommer allt material som ska skickas iväg till 
kunder, kontraktstillverkare eller site. På packningen delas godset upp på stort och litet, där de 
anställda på packningen har olika ansvarsområden. Stort material packeteras sällan i lådor 
utan spänns fast på europapallar och staplas på hög.   
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5. Informations- och materialflöde för legomaterial på Siemens  
I detta kapitel presenteras resultatet av fallstudien för vad som händer med 
produktionsorderlego. Uppdelningen är gjord utifrån hur informations- och materialflödet 
ser ut i verkligheten och vilka avdelningar som har mest kontakt med varandra i 
legoflödesprocessen. För varje del av flödet följer detaljerad beskrivning och tillhörande 
flödesschema. 

I figur 4 presenteras specifika symboler som använts i dessa flödesscheman, och som inte 
ingår i de standardsymboler som presenterats i figur 3, kapitel 2.2.1.  

 

Figur 4. Anpassade symboler för S iemens informations- och materialflöde 

5.1 Orderläggning och kontroll av legomaterial  
Det material som skickas från Siemens för förädling hos kontraktstillverkare skickas antingen 
från verkstad, där annan förädling redan har skett, eller från förråd, om materialet bara har 
köpts in och det första steget i förädlingen är hos en kontraktstillverkare. I kapitel 5.1.1 
respektive 5.1.2 kommer dessa båda fall att redovisas för med tillhörande flödesscheman. 

5.1.1 Orderläggning och kontroll av legomaterial från verkstad 
Informations- och materiaflödet för orderläggning och kontroll av legomaterial från verkstad 
innefattar inköp, verkstad, förråd och packning och visas i figur 5. I figuren är aktiviteter och 
dokument numrerade, dessa nummer refereras till inom parentes i detta kapitel. När ett 
legomaterial har nått sista bearbetningsfasen i verkstad(1) skickas materialet till kontrollen för 
mätningar med en specifik mätmaskin(2). Syftet är att försäkra att verkstad har utfört tidigare 
förädlingar på rätt sätt. Efter mätningarna har gjorts märks materialet med materialnummer, 
ändringsskede och serienummer. Spårbarheten innebär att datorn med hjälp av materialnumret 
kan spåra vilket huvudämne ett material är gjort av, detta utifall fel i ett visst ämne skulle 
uppdagas i framtiden. 
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Efter märkning mejlar kontroll en inköpsanmodan(3) med information om produktionsordern, 
materialnummer samt datum för avsändning till inköp som i sin tur skapar en beställning 
baserat på den informationen. Därefter skickas beställningen(5) till kontraktstillverkaren. 
Detta för att kontraktstillverkaren ska veta vilket legomaterial som är på väg till dem. Därefter 
skapar inköp en leverans(6) i SAP och en följesedel(7) i PDF-format som skickas via mejl 
tillbaka till verkstad som i sin tur skriver ut följesedeln(8). Följesedeln fästs på materialet och 
skickas till packningen(9). Efter att inköp har skickat följesedeln till verkstad skapas en 
transport i SAP(10).  

I samband med att inköpsanmodan skickas till inköp skickar kontrollen också ett mejl till 
förråd, med serienummer för det material som ingår i den avsändningsorder som inköp ska 
skapa. Förrådsarbetarens uppgift är att koppla serienumren till rätt leverans(11), samt att 
kvittera avsändningsordern i SAP. När det är gjort kan packning och spedition fortsätta med 
leveransen i avsändningsprocessen.  

 

Figur 5. Informations- och materialflöde för legomaterial som kommer från verkstad, med siffror som avser i vilken 
ordning aktiviteterna sker 

5.1.2 Orderläggning och kontroll av legomaterial från förråd  
När ett material plockas ut direkt från förråd är det inköp som initierar ett utplock, se figur 6. I 
figuren är aktiviteter och dokument numrerade, dessa nummer refereras till inom parentes i 
detta kapitel. Inköp skapar en beställning(1) som skickas till förrådets “plockkö” i SAP, följt 
av att de skickar en mejlorder(2) till kontraktstillverkaren om vilket material det handlar om 
och när det förväntas anlända till dem. Därefter skapar de en leverans(3) och transport(4) i 
SAP. 

Beställningarna plockas på förråd enligt FIFO-principen, med undantaget att material som 
levereras till service alltid går före. De beställningar som ska plockas skrivs ut(5) och sorteras 
efter stort och litet lego. Plocklistor med lego som är stort och plockas utomhus (i uteförrådet, 
se mer i kap. 4.2.2) lämnas till uteförrådet i slutet av dagen för att plockas och köras till 
packningen dagen efter. Efter att ett material har plockats ut från förråd(6) kopplar 
förrådsarbetaren det serienummer som står på materialet med leveransen(7) som inköp skapat. 
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Därefter fästs följesedeln på materialet(8). Förrådsarbetaren kvitterar(9) beställningen i SAP 
som en indikation till packning och spedition att de kan ta över leveransen och därefter körs 
materialet till packningen(10). 

 

Figur 6. Informations- och materialflöde för legomaterial som plockas ut från förråd med siffror som avser i vilken 
ordning aktiviteterna sker 

5.2 Informations- och materialflöde för avsändningsprocessen 
Allt legomaterial som ska skickas till kontraktstillverkare genomgår samma 
avsändningsprocess oavsett om det kommer från förråd eller verkstad, se figur 7. I figuren är 
aktiviteter, dokument och lager numrerade, dessa nummer refereras till inom parentes i detta 
kapitel. Legomaterialet som ska skickas iväg anländer till packningens mottagningsyta(1). 
Följesedeln(2) som sitter på materialet plockas bort och därefter kan ansvarig på packning för 
legoavsändningar packa(3) och förbereda materialet för transport, samt väga och mäta(4) det 
paketerade materialet, godset. Mått och vikt skrivs ner på avsändningsorden som följde med 
materialet från verkstad eller förråd och följesedeln lämnas därefter över till speditören.  

Med hjälp av informationen på följesedeln, vad gäller exempelvis destination, mått och vikt, 
kan ansvarig för lego på spedition boka det transportbolag som är lämpligt för godset(5). 
Speditören bokar godsuttag och “startar transporten” i den transport som inköp har skapat i 
SAP(6). Faktorer som avgör vilket transportbolag som används baseras mest utifrån 
destination, om det är lokalt inom Finspångområdet och Östergötland, närområdet till 
Östergötland eller resten av Sverige och världen. När transporten är bokad(7) skriver 
speditören ut en fraktsedel och adresslapp(8) som överlämnas till ansvarig på packning och 
som sedan fästs på materialet(9). Därefter bekräftar även den ansvarige på packning i SAP att 
transporten är startad. I slutet av dagen hämtas alla leveranser av de bokade transportbolagen 
som kör dem till respektive kontraktstillverkare.  
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Figur 7. Informations- och materialflöde för avsändningsprocessen med siffror som avser i vilken ordning 
aktiviteterna sker 

5.3 Informations- och materialflöde för återvändande legomaterial från 
kontraktstil lverkare 
Informations- och materialflödet för godsmottagning och de interna processerna efteråt visas i 
figur 8. I figuren är aktiviteter, dokument, lager och beslut numrerade, dessa nummer 
refereras till inom parentes i detta kapitel. När legomaterialet återkommer till Siemens efter 
förädling hos kontraktstillverkare, ankommer det till avlastningsytan(1) med lastbil. Det är då 
godsmottagarens uppgift att lasta av materialet. I samband med avlastning överlämnas 
fraktsedlar(2)från chaufför till godsmottagaren. Godsmottagaren godsmottar(3) köpet i SAP 
och kan därmed se vilket material som har en tillhörande produktionsorder(4). För det 
material som har en produktionsorder hämtar godsmottagaren produktionsordern(5) för att 
åter fästa den på materialet. Därmed kan godsmottagningen också se vart materialet ska 
skickas(6), till kontroll(7) eller direkt till verkstad för förädling(8). Det material som saknar 
produktionsorder skickas till förråd(9), vilket antingen är färdiga komponenter som senare ska 
vidare till montage eller material som ska iväg till en annan kontraktstillverkare(10). I det 
fallet skrivs en ny följesedel ut på förråd då materialet åter ska till packning för att sedan 
skickas iväg till kontraktstillverkare. Detta innebär alltså att samma flöde som beskrevs i 
kapitel 5.2, se figur 6, återupprepas. Ska materialet till montage4, avslutar godsmottagaren 
produktionsordern i SAP, som visar att materialet är färdigt.  

Material som skickas till verkstad för kontroll(7) kan vara färdigt(11) material som behöver 
kontrolleras visuellt innan det ska förrådföras(9) inför monteringen, eller material som ska 
fortsätta sin förädling(8) på Siemens. När materialet har genomgått ytterligare operationer i 
verkstad kan det hända att materialet återigen skickas till en kontraktstillverkare för förädling, 
vilket innebär att hela det tidigare beskrivna flödet kan återupprepas.  

                                                                 
4
 Montage är den del av verkstaden där montering av komponenter sker, som i slutändan blir en hel turbin.  
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Figur 8. Informations- och materialflöde för legomaterial som kommer tillbaka från kontraktstillverkare med siffror 
som avser i vilken ordning aktiviteterna sker 

5.4 Sammanfattning av flödet 
Nedan följer en sammanställning av de tidigare visade flödesschemana. Detta för att få en 
överskådlig bild över legoflödet genom respektive avdelning. Figur 9 visar det legomaterial 
som börjar sitt flöde på verkstad, medan figur 10 visar det legomaterial som börjar sitt flöde 
på förråd. I dessa figurer är flödet något förenklat för att kunna ge en helhetsbild. 

 

Figur 9. Hela flödet för legomaterial som börjar på verkstad 
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Figur 10. Hela flödet för legomaterial som börjar på förråd 

5.5 Arbetet hos de anställda 
Personalen på de olika avdelningarna har olika förkunskaper vad gäller legomaterialets flöde 
genom produktion och avsändning. Genom de intervjuer som har gjorts en eller två gånger 
med respektive ansvarig har flödet kunnat presenteras tidigare i detta kapitel, med tillhörande 
flödeskartor. Informationen är baserad på svaren från intervjuerna, interna dokument samt 
från vissa spontana möten med de anställda. Dessa möten har främst varit på förråd och inköp 
då de är mest inblandade i legomaterialets flöde. 

De anställdas olika förkunskaper beror bland annat på hur arbetet med legomaterial ser ut men 
även på hur mycket kontakt personen i fråga faktiskt har med huvudansvarig för lego, vilket i 
detta fall är inköparen. Inköparen är den som har kontakt med leverantör och verkstad och vet 
därmed också hur hela processen ska gå till. Utifrån intervjuer visade det sig att inköp, förråd 
och till viss del verkstad (där inkluderat kontroll) har kontakt via mejl och telefon när något 
har blivit fel med ett material eller då något annat som rör leveransen inte stämmer. Spedition 
och packning är inte lika inblandade i den processen utan står mer utanför själva hanteringen 
av material. Dessa två avdelningar fokuserar på att packa och skeppa material till 
kontraktstillverkare. Kommunikationen rörande lego mellan dessa två grupper, inköp, förråd 
och verkstad på ett håll och packning och spedition på ett annat, är näst intill obefintlig. 

På de intervjuer som hölls med ansvarig för lego på respektive avdelning framgick att de 
anställda använder olika ord för samma sak, vilka är avsändningsorder, leverans och 
följesedel, vilket gör att missförstånd och felsägningar lätt kan uppstå. Ledtider är en annan 
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aspekt där det råder skilda meningar. Lego är inte första prioritet att plockas och exempelvis 
de anställda på förråd upplever inte att det är stressigt med att plocka och skicka lego till 
packning. Ansvarig på förråd känner inget behov av att se efter vad för ledtid ett utplock av en 
leverans har då uppfattningen är att materialet alltid skickas i god tid. På inköp ser man dock 
annorlunda på huruvida denna ledtid efterföljs. Material som ska skickas iväg till 
kontraktstillverkare upplevs allt som ofta få försenad avsändning, vilket leder till att 
kontraktstillverkaren får kortare tid att genomföra bearbetningen på. Därmed är uppfattningen 
om hur snabbt ett material ska packas och plockas olika. 

Inköp är också den avdelning som har minst informell kontakt med övriga avdelningar då 
denna är belägen i en annan del av företagsområdet. Anställda på inköp träffar sällan de från 
de andra avdelningarna, och i dessa fall endast vid formella möten. Vid intervjuerna har det i 
vissa fall framkommit att man på inköp har dålig uppfattning om hur arbetet fungerar på de 
andra avdelningarna. Detta gäller även generellt hos samtliga berörda i större eller mindre 
grad. 

5.6 Identifierade problem 
Nedan presenteras de problem som har identifierats i fallstudien gällande arbetet med lego. 
Problemen presenteras utifrån de i kap 3.7 presenterade utgångspunkterna som legat till grund 
för identifieringen av problem i det studerade systemet. 

5.6.1 Processorienterat arbetssätt 
Den tydliga uppdelningen mellan de olika avdelningarna och bristen på kontakt dem emellan 
genererar ett funktionsorienterat arbetssätt som på sikt inte gynnar Siemens produktion. Det 
funktionsorienterade arbetssättet kan innebära att varje avdelning optimeras för sig, utan att 
detta är det optimala för hela processen för legomaterial.  

5.6.2 Koordinering mellan avdelningarna 
Det finns en oenighet mellan två avdelningar kring hur en arbetsuppgift bör genomföras och 
av vem, något som tyder på att det saknas en viss form av koordinering avdelningarna 
emellan. Problemet gäller vilken avdelning som bör skapa transporter i SAP, och har varit en 
konflikt en längre tid. Uppgiften utförs på inköp, som egentligen anser att detta borde göras på 
spedition. Bristen på förståelse från bådas håll kring den andra avdelningens syn på problemet 
tyder på att de anställda saknar en övergripande bild av legoflödet och hur deras roll påverkar 
övriga inblandade. 

5.6.3 Integration och förståelse för varandras arbetsuppgifter 
En viktig del i att ha ett fungerande samarbete mellan de olika avdelningarna är att de 
ansvariga för lego ska vara väl insatta i hur arbetet ser ut på de angränsande avdelningarna. I 
dagsläget har det identifierats att de anställda saknar den typen av kunskap vilket också har 
medfört hur olika uppfattningar de har vad gäller ledtider. Förråd, spedition och packning 
anser sig ha god tid på sig att plocka, ordna med transport och skicka iväg legomaterialet till 
underleverantören medan inköp menar att det allt som oftast blir förseningar i leveransen 
vilket genererar en kortare bearbetningstid för underleverantören.  
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5.6.4 Kommunikation mellan de anställda 
Det har framkommit under intervjuerna att kommunikationen mellan de anställda på olika 
avdelningar främst begränsas till mejlkonversationer. Telefonsamtal förekommer endast då 
problem uppstår. Formella möten mellan ansvariga på de olika avdelningarna har hållits 
enstaka gånger, utan rutin. Den formella kommunikationen mellan de anställda på olika 
avdelningar är alltså ostrukturerad, utan planerade möten för att diskutera legoflödet. 

Den informella kommunikationen mellan avdelningarna är än mer frånvarande. Eftersom de 
anställda på de olika avdelningarna har separata fikarum och inte har egentlig anledning till 
att röra sig på de andra avdelningarna blir effekten avsaknaden av spontana möten. Vad gäller 
de anställda med ansvar för lego på inköp är detta än tydligare, då denna avdelning ligger mer 
avskilt från de andra. 

På de olika avdelningarna används orden leverans, avsändningsorder och följesedel ibland 
synonymt eller med olika betydelser. Detta kan göra att missförstånd uppstår. 

5.6.5 Effektivt materialflöde och genomloppstid 
Enligt inköp hålls inte de satta ledtiderna för avsändning av lego. Detta trots att det finns goda 
marginaler i ledtiderna. Den försenade avsändningstiden innebär att materialet inte hinner till 
kontraktstillverkare i utsatt tid, vilket ger dem kortare tid att utföra sitt arbete. 

Det legomaterial som skickas till kontraktstillverkare från verkstad (se kap 5.1), passerar inte 
fysiskt avdelningen förråd. Dock är förråd inblandade i informationsflödet för detta material, 
då det är förrådsarbetarens uppgift att koppla serienummer till rätt leverans och kvittera 
avsändningsordern i SAP. Detta måste göras innan packning och spedition kan fortsätta 
hantera leveransen SAP. Detta arbetsmoment, om än litet, innebär en ytterligare aktör i 
orderläggningen, och innebär ett mer komplicerat informationsflöde än om aktiviteten 
exempelvis skulle utföras på inköp direkt då de skapar leveransen i SAP. Detta innebär också 
en något längre genomloppstid. 

5.6.6 Slöserier 
I samtal med de anställda har många av dessas insikter om arbetet med lego och eventuella 
problem med flödet framkommit samt även möjliga förbättringsområden. Detta är kunskaper 
och erfarenheter hos personalen som ej har lyfts tidigare, vilket tyder på dåligt utnyttjande av 
personalens kunskap och erfarenheter.  

5.6.7 Ansvarsfördelning mellan avdelningarna 
Det har inte identifierats några problem vad gäller de anställdas vilja att åstadkomma ett 
effektivt flöde. Tidigare nämnda problem kring okunskap om varandras arbetsuppgifter och 
hur legoflödet ser ut leder dock till problem inom detta område. Det funktionsorienterade 
arbetssättet innebär att det finns ett tydligt gränsland mellan de inblandade avdelningarna, där 
de anställda inte känner ansvar för legomaterialets flöde, utan bara ser till sin egen funktion. 
Detta kan innebära att problem och situationer som uppstår mellan avdelningarna, utanför 
respektive avdelnings upplevda ansvarsområde, eftersätts. 
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6. Analys 
Detta kapitel ämnar till att svara på de tre frågeställningarna i kapitel 1.4. Här beskrivs först 
legomaterialets informations- och materialflöde och de problem som har identifierats kring 
detta. Därefter analyseras dessa problem utifrån den behandlade teorin och slutligen ges 
förslag till hur författarna anser att Siemens bör gå vidare för att förbättra de ingående 
processerna för de berörda avdelningarna. 

6.1 Legomaterialets informations- och materialflöde 
Detta kapitel ämnar besvara den första frågeställningen för fallstudien: “Hur ser 
legomaterialets informations- och materialflöde i dagsläget ut?”. I kapitlet beskrivs närmare 
hur informations- och materialflödet för legomaterial ser ut på de inblandade avdelningarna 
på Siemens. Relevansen av flödeskartläggningen diskuteras och de identifierade problemen 
avhandlas mer genomgående. 

Flödeskartläggning är ett viktigt verktyg för att dokumentera processer på både övergripande 
och mer detaljerad nivå, för att kunna analysera nuläget och förbättra arbetssättet. I kapitel 5 
redovisas den flödeskartläggning som har gjorts inom ramen för detta arbete, och som kan 
fungera som en utgångspunkt för att förbättra de ingående processerna för legomaterialets 
informations- och materialflöde. Vid kartläggningen har vissa förbättringsområden och 
problem identifierats. Dessa återfanns i gränslandet mellan avdelningarna och 
arbetsfördelningen däremellan. Anställda på de olika avdelningarna som är inblandade i 
arbetet med legomaterial har ingen övergripande bild av legoflödet, och säger sig veta lite om 
hur arbetet med lego fungerar på de andra avdelningarna. Detta upplevs inte som ett problem 
bland de anställda i det dagliga arbetet, men är en bakomliggande orsak till de andra problem 
som har identifierats i arbetet. Samtidigt har det visat sig att personalen sitter på värdefull 
kunskap om flödet och hur det kan förbättras, kunskap som ännu inte tagits tillvara på. 

Informations- och materialflödet för legomaterial skiljer sig tydligt från övrigt material. På 
förråd, spedition och packning finns medarbetare med särskilt ansvar för lego. Det är endast 
dessa personer som är väl förtrogna med arbetsuppgifterna för lego, vilket har varit tydligt 
framförallt på spedition. Detta har historiskt sett visat sig vara problematiskt i de fall då dessa 
personer varit sjukskrivna eller på semester. Det är vid dessa tillfällen som det skilda 
arbetssättet kommit i dagern. Då ansvarig för lego på spedition var sjukskriven fick andra på 
avdelningen ta över arbetet med lego, och skötte detta efter bästa förmåga enligt arbetssättet 
på övriga avdelningen. Detta ledde till en reaktion från övriga avdelningar då information 
skickades och efterfrågades som inte hörde till det vanliga.  

Det legomaterial som ska skickas till kontraktstillverkare från verkstad skickas till packningen 
från kontrollen, och passerar inte förråd. Förråd är dock inblandade i informationsflödet, 
genom att de måste lägga in serienumren i leveransen, en uppgift som tar mycket kort tid men 
som innebär ytterligare en aktör i kedjan. Då detta legomaterial som inte fysiskt ska plockas 
ändå återfinns i samma plockkö som övrigt material för förrådsarbetaren, uppstår förvirring då 
någon annan än den ansvariga för lego på förråd måste utföra denna uppgift. Från förråds sida 
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anses inte uppgiften betungande, men man frågar sig varför serienumren inte kan skrivas in i 
leveransen direkt då den skapas, då även inköp har tillgång till denna information.  

Det finns en oenighet mellan inköp och spedition kring vilken avdelning som borde skapa 
transporter i SAP, vilken uppstod i samband med en omorganisering för några år sedan, då 
inköp fick anpassa sitt arbetssätt till hur det fungerade i den del av organisationen de nu 
tillhör. I dagsläget skapar inköp transporter i SAP, i enlighet med beslut uppifrån. Förståelse 
för varför denna uppgift ligger hos dem saknas dock hos inköp vilket innebär att konflikten 
finns kvar även om de accepterat och utför aktiviteten. Från speditions sida är det viktigt att 
inköp arbetar på samma sätt som deras övriga interna kunder. Utöver diskussioner kring detta 
problem har inköp och spedition haft mycket liten kontakt sedan omorganisationen.  

Inköp har upptäckt att det i vissa fall tar för lång tid för legomaterialet att lämna företaget från 
det att avsändningsorder har skapats, vilket innebär att materialet inte når 
kontraktstillverkaren i utlovad tid. Detta problem har tagits upp tidigare med övriga 
inblandade avdelningar men personalen på dessa menar att de med god marginal håller de 
satta ledtiderna och på inneförråd kontrolleras aldrig ledtiderna för lego eftersom det aldrig 
tidigare har varit något problem att hinna med dessa i tid. För det lego som går direkt från 
förråd gäller att om en avsändningsorder som lagts av inköp dag 0 (oavsett tid på dagen) 
plockas materialet dag 1 på förråd, och packas och skickas dag 2 kring lunchtid. För 
legomaterial som kommer från verkstad är processen snabbare på förråd då det inte behöver 
plockas. Materialet bör alltså lämna företaget inom tre dygn, och vad den långa 
avsändningstiden beror på är alltså okänt. 

6.2 Anställdas kunskap om legoflödet 
Detta kapitel ämnar besvara den andra frågeställningen för fallstudien: “Vilken kunskap har 
de anställda på avdelningarna om hur arbetet med lego ser ut genom hela flödet, och vilka 
effekter har detta?”. I kapitlet behandlas de anställdas kunskap vad gäller legoflödet och de 
relaterade arbetsuppgifterna på angränsande avdelningar. En diskussion förs utifrån teorin 
kring vilka effekter den bristande kontakten mellan avdelningarna har.  

De anställda på de avdelningar som legoflödet berör har alla relativt lite kunskap om vad de 
angränsande avdelningar gör vad gäller lego. Enligt Oskarsson et al. (2013) är det 
organisationer vars anställda arbetar processorienterat, alltså där alla berörda i ett flöde arbetar 
tillsammans, som uppnår störst nytta för både kund och organisationen i helhet. En bra början 
till ett effektivare och mindre svårarbetat flöde på Siemens vore därför om de anställda hade 
en bättre överblick över hela flödet och därmed också kunde fokusera på processer istället för 
funktioner. Problemet att de anställda inte har speciellt bra kunskap om de angränsande 
avdelningarna tyder på bristfällig kommunikation, vilket enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) 
är en viktig förutsättning för hur de anställda ska kunna sköta sina arbetsuppgifter på bästa 
sätt. 
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Pagell (2004) lyfter fram vikten av att se till hela försörjningskedjan, att arbeta med SCM där 
varje avdelnings arbete bör synkroniseras för att i slutändan uppnå hög kundnöjdhet. Skulle 
kontakten mellan avdelningarna se annorlunda ut skulle även problem tas upp i ett tidigare 
skede och därmed enklare kunna lösas och inte bli ett irritationsmoment som bygger på 
okunskap och dålig insikt i varandras arbetsuppgifter. För att försörjningskedjan för lego ska 
fungera smärtfritt krävs att flödet för information ska fungera likväl som materialflödet. I 
dagsläget har de olika avdelningarna ganska liten kontakt med varandra, annat än mejl och 
ibland via telefon. Skulle avdelningarna interagera mer med varandra och hålla förbestämda 
möten där problem och dylikt kan lyftas skulle det underlätta i arbetet med legomaterial. I den 
bästa av världar skulle ansvarig för lego på respektive avdelning få ta del av de andra 
avdelningarnas arbete med just lego för att på så sätt öka förståelsen för det sammantagna 
flödet.  

Interagerande ansikte-mot-ansikte är, enligt Pagell (2014), viktigare än informationssystem 
för integration. Enligt Pagell (2014) har avståndet mellan de ansvariga för olika funktioner 
stor inverkan på om informell kommunikation uppstår. Då fysiska avstånd skiljer dessa åt blir 
informell kommunikation sällsynt vilket påverkar integrationen mellan avdelningarna. Detta 
kan ses i integrationen mellan inköp och de övriga inblandade avdelningarna där placeringen i 
olika byggnader innebär att man inte träffas annat än vid formella möten, vilka också är 
sällsynta. Detta speglas också i avståndet mellan dessa avdelningar vad gäller förståelse för 
varandras arbetssätt och problem.  

Då legomaterialets flöde genom Siemens är relativt komplext gör det att avdelningarna som 
arbetar med lego är, trots den lilla kontakt de faktiskt har, beroende av varandra och varandras 
sätt att arbeta i kedjan. Att verka tillsammans, eller samordna, är enligt Melin (2002) och Van 
De Ven, m.fl. (1976) ett måste för att uppnå ett specifikt mål. Därför är den kontakt som finns 
idag mellan avdelningarna viktig att upprätthålla och om möjlighet finns utveckla ytterligare. 
De olika avdelningarna är beroende av varandras funktioner, i den mån att den ena 
avdelningen måste ha genomfört sin uppgift innan ett legomaterial kan gå vidare till nästa. 
Detta menar Thompson (1967) är av stor vikt vid koordinering och gränsöverskridande 
samarbete.  

Enligt Imai (1986) kan ett funktionsorienterat arbetssätt leda till att vissa arbetsuppgifter som 
ej tillhör en specifik funktion “faller mellan stolarna” då ingen känner ansvar för att uppgiften 
blir utförd. Detta är en risk med arbetssättet på Siemens idag vad gäller lego, och kan vara en 
möjlig anledning till de långa ledtiderna för avsändning av legomaterial. Eftersom alla 
avdelningar upplever att deras del i flödet fungerar utan problem kanske problemet istället 
ligger i de delar av flödet som ingen anser vara deras ansvar. 

6.3 Förbättring av informationsflödet mellan avdelningarna 
Detta kapitel ämnar besvara den tredje frågeställningen för fallstudien: “Hur är det möjligt 
att förbättra informationsflödet mellan avdelningarna angående legoflödet?”. Kapitlet tar upp 
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hur de aktuella avdelningarna kan förbättra arbetet vad gäller information och 
kommunikation dem emellan. Vilka effekter förbättringsåtgärderna kan ha diskuteras också. 

En del av syftet med arbetet var att ge förslag på förbättringar vad gäller informationsflödet 
för lego på Siemens, men under arbetets gång har vissa förbättringsmöjligheter för 
effektivisering av materialflödet också identifierats. Förbättring av informationsutbytet och 
kommunikationen mellan avdelningarna kommer också resultera i ett effektivare 
materialflöde och kan leda till att fler förbättringsmöjligheter av detta identifieras. 

De i legoprocessen inblandade avdelningarna borde börja arbeta mer enligt SCM, alltså att se 
hela flödet istället för endast sin egen funktion. Såsom Oskarsson et al. (2013) och Pagell 
(2004) lyfter fram är det med en samordning mellan en organisations olika funktioner som 
man skapar störst nytta för kunden och organisationen. I det stora är det en kund som ska bli 
nöjd och därmed bör fokus vara på att effektivisera hela flödet och inte arbeta utifrån de mål 
som finns på en avdelning. Såsom konstaterats i kapitel 6.2 har de anställda på de berörda 
avdelningarna ingen övergripande kunskap om det legoflöde de är en del av. Genom att få 
förståelse för hela flödet kan den anställda ifrågasätta sin egen funktion och förstå hur dennes 
arbete påverkar nästa led i produktionskedjan. En början för att Siemens att komma ifrån det 
funktionsorienterade arbetssättet för legoprocessen, samt de problem det medför, är att 
personalen på samtliga berörda avdelningar får sätta sig in i hur flödet för lego ser ut, genom 
att studera de flödeskartor som tagits fram i detta arbete. Personalen får då en mer 
övergripande bild över flödet och kan bättre förstå sin funktion i processen. Genom att ändra 
arbetssättet till mer processorienterat kan Siemens komma ifrån den dåliga koordinering och 
integration som finns i dagsläget.  

Då interagerande ansikte-mot-ansikte är det viktigaste för att skapa integration mellan olika 
funktioner enligt Pagell (2014), bör ansvariga för lego på varje avdelning träffas genom 
formella möten med syfte att förmedla arbetssättet på den egna avdelningen och förstå de 
andras synvinklar och problem. På så sätt kan en början till integration mellan avdelningarna 
ske för att i längden skapa en förståelse hos alla inblandade för varför flödet fungerar som det 
gör, vilket idag saknas och även kan vara en orsak till konflikter mellan avdelningar. Det som 
är viktigt att komma ihåg då är att de berörda faktiskt belyser ett problem direkt när det dyker 
upp, via informella möten, och för en diskussion direkt om vilken lösning som skulle vara 
möjlig. Genom att införa formella möten mellan avdelningarna med särskilt fokus på 
legoflödet motverkas den dåliga formella kommunikationen mellan personal på olika 
avdelningar. Dessa möten kan även lösa problem kring olika uppfattning om ledtider och den 
dåliga kännedomen om varandras arbete. Det kan också göra att de anställda får en mer 
övergripande bild av flödet.  

En fördel på Siemens är avdelningarnas placering, där de flesta ligger i direkt anslutning till 
varandra, med undantag för inköpsavdelningen som ligger i en annan byggnad. Denna närhet 
till varandra medför att informell kommunikation kan ske dagligen, vilket enligt Pagell (2014) 
är mer givande än den formella kommunikationen vid inplanerade möten. Då det är enkelt att 
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få tag på rätt person och därmed kan problem lösas direkt på plats. Såsom konstaterades i 
kapitel 6.2 gäller detta dock inte inköp, som på grund av att de är placerade i en annan 
byggnad har mycket liten kontakt, varav ingen informell kontakt, med de övriga 
avdelningarna som är inblandade i legoflödet. För att överbrygga detta och skapa ett alternativ 
till de spontana möten som inte sker då de anställda inte korsar varandras vägar, kan man 
aktivt införa tvärfunktionella team, eller så kallad arbetsrotation (Pagell, 2004). Detta skulle 
ge en möjlighet för de anställda att bli mer insatta i varandras arbete samt skapa informella 
kontakter vilket kan vara betydelsefullt vid exempelvis framtida problem. Arbetsrotation och 
tvärfunktionella team, samt de nya kontakter mellan avdelningarna som detta skulle skapa, 
skulle vara en del i att öka den informella kommunikationen. Den ökade kommunikationen, 
både den formella och informella, kommer vara en del i att skapa en bättre integration och 
koordination mellan avdelningarna. Detta innebär också att problem såsom oenighet kring 
arbetsuppgifter kommer kunna nå sin lösning, då förståelsen för varandras arbetsuppgifter 
förbättras. Denna förståelse kommer även innebära att förslag på förändringar i 
arbetsfördelningen lättare kan tas upp för diskussion och genomföras om det framkommer att 
detta skulle ge ett snabbare flöde. Exempelvis skulle detta skapa möjlighet till diskussion 
kring om inköp borde koppla serienumren till leveranserna, istället för förråd såsom det 
fungerar i nuläget. 

Det faktum att de anställda använder olika ord för samma saker kan bero på att de inte arbetar 
tillsammans. Detta kan, för nya men även tidigare anställda, skapa missförstånd vilket i 
längden leder till ett fortgående kommunikationsproblem som egentligen skulle vara lätt att 
åtgärda om man gemensamt bestämde ett ord för aktiviteten. Genom att tillsammans gå 
igenom legoflödet med hjälp av flödeskartorna, och prata igenom de aktiviteter och dokument 
som flödet innebär kan olika “språk” upptäckas, och rätt ord för rätt sak definieras. En ökad 
kommunikation såväl formellt som informellt, vilken föreslagits tidigare, skapar också bättre 
förutsättningar för att de anställda i fortsättningen kommer hålla samma språk på de olika 
avdelningarna. 

En annan aspekt som har uppdagats är de skilda meningarna kring huruvida ledtider hålls för 
utplock och avsändning av legomaterial. Det finns, som tidigare nämnts, olika uppfattning om 
ledtider och om hänsyn tas till de satta tiderna. Det borde finnas potential att förbättra flödet 
om de anställda på de berörda avdelningarna får en bättre helhetsbild av materialflödet. 
Ledtiderna skulle då kunna justeras, eftersom det i dagsläget verkar vara olika hur dessa 
efterföljs. Oskarsson et al. (2013) nämner att ju längre genomloppstid ett material har i en 
produktionskedja desto mer komplicerad planering och styrning får materialet. Kortare 
genomloppstider kan alltså även vara till hjälp för att personalen lättare ska kunna få en 
överblick över materialflödet. Det bör finnas potential att se över ledtiderna och korta ner dem 
då det på förråd och packning upplevs som att det finns goda marginaler för att utföra arbetet 
med lego. 

En början för hur ledtider och materialflöde skall kunna effektiviseras vad gäller utplock och 
packning av legomaterial är att se över sekvenseringen, alltså i vilken ordning ett material 
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plockas/packas. I dagsläget tillämpas FIFO-principen på de berörda avdelningarna. En 
alternativ sekvensering, som Slack et al. beskriver, är due date vilket kan användas på 
Siemens för att plocka och packa material baserat på det datum som materialet ska skickas 
iväg till kontraktstillverkare. En ändring av sekvensering kan vara en del i att lösa problemet 
med de långa avsändningstiderna för legomaterial. Dock eftersom genomloppstiden är så pass 
lång och ledtider inte hålls rekommenderas Siemens även att göra en mer omfattande 
värdeflödeskartläggning av materialflödet, för att identifiera de värdeadderande aktiviteterna 
och de som inte tillför värde till produkten. Själva flödet, förflyttningar och hantering, av 
material är inte värdeadderande och bör såsom Rembold och Tanchoco (1994) skriver, 
minimeras. Ha et al. (2006a) menar att en förkortning av genomloppstiden är en av de 
viktigaste åtgärder ett företag kan göra för att minska sina kostnader, det bör alltså finnas 
potential för kostnadsbesparingar. Tiden som material rör sig mellan värdeadderande 
aktiviteter måste förkortas så mycket som möjligt, och för att ta sig an detta behöver Siemens 
först kartlägga vilka aktiviteter det rör sig om. Womack och Jones (1996) skriver om vikten 
av att i arbete med lean först förstå vad som ger värde, för att sedan kunna identifiera och ta 
bort slöserier. 

Då Siemens är en så pass stor organisation och legomaterialshanteringen är relativt 
omfattande är en förändring ganska komplex. Därför bör de inblandande avdelningarna jobba 
med ständiga förbättringar, vilket enligt Imai (1986) betyder att en verksamhet utgår från de 
resurser som redan finns. Kaizen som metod syftar till att hela organisationen involveras, men 
de berörda avdelningarna skulle iallafall kunna börja förändra och förbättra hanteringen av 
legomaterial i små steg. För att denna strategi ska vara möjlig krävs det av de anställda ett 
engagemang och ett ansvar för att göra lite mer än bara det som förväntas. Det är en 
förutsättning för att Kaizen ska vara möjligt att genomföra (Imai, 1986). Såsom tidigare 
nämnts verkar mycket kunskap och förslag på förbättringar finnas hos personalen, som bättre 
skulle kunna tas vara på i en organisation som arbetar aktivt med Kaizen. Tillsammans med 
de anställdas engagemang till att vilja förstå flödet ökar också förståelsen för logistik och en 
helhet som i längden ger en mer samordnad organisation. Om man på Siemens börjar arbete 
med Kaizen kan lösa problemet med den outnyttjade kunskapen hos de anställda och det 
slöseri det innebär.  
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7. Slutsats 
Första bidraget med denna rapport är behållningen av fallstudiens resultat som framförallt 
innefattar de flödesscheman som företaget får del av. Drastiska förändringar i 
arbetsfördelning och omorganisation kanske inte blir följden av studien men en djupare 
förståelse hos de anställda på alla avdelningar kan leda till att både små och stora 
förbättringsförslag föds. Det är då viktigt att dessa tas upp och förvaltas för att uppmuntra en 
ständig utveckling och förbättring av processen. 

Det andra bidraget med arbetet är att frågan kring den dåliga kontakten mellan avdelningarna 
nu har lyfts, samt vilka negativa effekter detta har på det vardagliga arbetet. Den 
kommunikation som i dagsläget finns består av mejl och ibland telefon. Detta har lett till att 
de anställda på avdelningarna inte riktigt har kunskap om vad som händer i hela kedjan för 
legomaterialet, något som också leder till att ansvarskänslan inte sträcker sig längre än till de 
egna arbetsuppgifterna. I arbetet har största fokus varit att kartlägga flödet för legomaterial, 
men olika problem med flödet har samtidigt kommit till ytan vid samtal med personalen. 
Förmodligen finns mycket insikter och kunskap hos personalen som inte kommit till ytan 
under detta arbete och som bör tas tillvara på. Det skulle kunna göras genom att införa ett 
arbetssätt som inte bara gynnar kommunikation och informationsutbyte, utan även 
uppmuntrar personalen till att lämna in egna förbättringsförslag, såsom exempelvis arbete 
med Kaizen kan göra. På så sätt känner sig alla delaktiga i förbättringsarbetet och kan se 
fördelarna för organisationen och i fortsättningen sig själva. 

Tredje bidraget med arbetet blir de förbättringsförslag som syftar till att ge Siemens ett 
underlag för hur arbetet med legomaterial skulle kunna bli bättre, både vad gäller 
informations- och materialflöde. De förslag som ges i denna rapport vad gäller integration och 
koordinering mellan avdelningarna kan nog dock i vissa fall vara svåra att få till stånd i 
verkligheten på Siemens, framförallt på grund av tidsbrist men också för att det inte finns 
något styrande organ med ansvar för lego som arbetar över de inblandade avdelningarna, som 
kan initiera ett arbete. Initiativet måste komma från avdelningarna själva och de måste 
gemensamt ta ett beslut om ett närmare samarbete. Samtidigt är arbete i processer något som i 
högsta grad styrs av hur företaget är organiserat och beslut om omorganisering måste ske på 
högre ort. Med det sagt finns ändå mycket som avdelningarna själva kan arbeta med och som, 
med allas engagemang, kan förbättra informations- och materialflödet för legomaterial.  

Det tidigare givna förslaget om en rotation i personalen för att öka förståelsen för varandras 
arbetsuppgifter och hela flödet kan vara svår att implementera då det finns hinder både vad 
gäller kunskap och behörighet. Ett tvärfunktionellt team med uppgift att behandla problem 
och möjligheter som uppstår i legoflödet, samt samla in personalens synpunkter, kan vara ett 
lättare steg att ta. Även detta skulle dock vara resurskrävande, men på längre sikt kan arbetet 
med ständiga små förbättringar ge en tidsbesparing.  

Det är viktigt att alla inblandade är involverade i arbetet med att förbättra flödet, och att 
samtliga anställda får in ett processtänkande, för att förändringar ska vara möjliga att 
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genomföra. Om en omfördelning av arbetsuppgifter behöver genomföras, för att detta gynnar 
genomloppstiden, kan detta mötas med motstånd hos de anställda som får nya arbetsuppgifter. 
En förståelse för vad förändringen innebär för den totala effektiviten är nödvändig vid sådana 
situationer, därför är det viktigt att förbättringsarbete inkluderar alla inblandade.  

7.1 Framtida forskning 
I arbetet har ett problem identifierats som inte har kunnat förklaras inom ramen för detta 
arbete, nämligen att legomaterial i många fall inte lämnar företaget i tid då det ska skickas till 
kontraktstillverkare. Detta problem syns tydligt för de som arbetar på inköp, då de kan se när 
material har skickats iväg i förhållande till plan. På andra avdelningar känns problemet inte 
igen, och man upplever att de satta ledtiderna alltid hålls. Problemet har ännu inte fått sin 
förklaring och därmed har ingen egentlig lösning kunnat föreslås, istället rekommenderas 
Siemens vidare undersöka ledtiderna för materialet och hur dessa efterföljs, för att kunna hitta 
roten till problemet. I enlighet med kapitel 6.3 föreslås en värdeflödeskartläggning, där värde- 
och icke värdeskapande tid för materialets väg genom företaget lyfts fram, så att eventuella 
flaskhalsar kan identifieras och genomloppstiden kortas.  

7.2 Etiska och samhälleliga aspekter 
Om de förbättringsförslag som lagts fram i denna rapport efterföljs finns positiva effekter 
även för företagets personal och det övriga samhället. Då det i personalstyrkan finns en större 
förståelse för varandras arbete och värde kan personalens välbefinnande öka. Ett större 
kontaktnät över avdelningsgränserna innebär att personal har bättre möjlighet att direkt få den 
hjälp de behöver från rätt person om något går fel. En bättre kontakt mellan avdelningarna 
skapar också en större känsla av tillhörighet inom företaget. 

Om ledtiderna för avsändning av material blir bättre skulle även relationen till 
kontraktstillverkare kunna förbättras, eftersom dessa kan förlita sig mer på att ledtiderna hålls 
vilket ger dem den tid de behöver till bearbetning av ett material. Med det sagt underlättas 
också kontraktstillverkarnas planering då de i förväg vet hur lång tid de kommer att ha till 
förfogande för bearbetning av Siemens material. Detta bidrar till minskad stress på längre sikt 
och eventuella missförstånd för båda parter. 

Genom att förtydliga hur legomaterialets flöde ser ut, kan exempelvis missförstånd och 
förlorad tid hos de anställda på Siemens minskas, då man har större kunskap om vart man ska 
vända sig vid diverse problem. Detta leder till minskad frustration och en bättre arbetsmiljö 
för de anställda på de berörda avdelningarna. En tydlig ansvarsfördelning och snabbt 
informationsutbyte mellan avdelningarna sparar tid som istället kan läggas på värdeökande 
aktiviteter, vilket på sikt gynnar företagets lönsamhet. Siemens är en relativt stor arbetsgivare 
i Finspång vilket innebär att det är viktigt för hela kommunen att det går bra för företaget. 

7.3 Generaliserbarhet 
Även om detta arbete har gällt ett specifikt flöde på ett företag, och förbättringsförslagen 
gäller för denna situation, kan resultatet till viss del vara till nytta för andra stora tillverkande 
företag. Kommunikation är en betydelsefull och viktig nyckel i ett väl fungerande 
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materialflöde, eftersom det i stora företag är flera funktioner inblandade i produktionen, och 
dessa funktioner måste koordineras och integreras. Problem med att få en överblick över ett 
komplext materialflöde kan vara förekommande på fler företag, på grund av 
kontraktstillverkning i vissa delar av förädlingskedjan eller av andra anledningar. Därför kan 
det lämpa sig även för dessa företag att ta fram både övergripande men även mer komplexa 
och detaljerade flödeskartor. En flödeskarta kan ge anställda en helhetsbild som för många 
annars är svår att få. Genom att veta vart i kedjan en avdelning eller funktion befinner sig är 
det också lättare att se sin del i helheten. Ett processorienterat arbetssätt är viktigt för att nå 
minsta totalkostnad och bäst effektivitet, istället för att arbeta för att effektivisera respektive 
funktion för sig. Detta arbete lyfter fram exempel på problem som härrör till ett 
funktionsorienterat arbetssätt och kan därmed ge insikt i andra organisationer vilka effekter 
det kan ge då en organisation inte aktivt arbetar för att effektivisera helheten.  
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