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Sammanfattning 
Industrier består av processer där hundratals produkter produceras per dag. 

Detta betyder att små brister inom process- eller informationsflödet ger stora ut-

slag relativt snabbt. Detta gör att en intressant frågeställning uppstår: hur olika 

former av informationsbrister påverkar processer. Ett fåtal tidigare studier dis-

kuterar detta problem. Syftet med denna studie är att undersöka hur olika for-

mer av informationsbrister kan påverka ett informationsflöde mellan två proces-

ser. En informations- och processkartläggning har skett genom en fallstudie på 

Kubal. Den undersökta processen har varit det materialflödet mellan två proces-

ser. De slutsatser som tagits fram är att informationsflödet inom processer måste 

knytas på en generell nivå, så att alla relevanta delprocessägare är med inom 

flödet. Misslyckandet av att motverka detta leder till att informationsflödet age-

rar suboptimalt. En annan viktig punkt är att vara konsistent med de system som 

används; funktionsbrister inom dessa system leder till att ytterligare system ge-

nereras för att agera som komplement, vilket implicerar ytterligare problem 

inom informationsflödet. 

Nyckelord: processer, information, kartläggning, informationsflöde. 
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Abstract 
Industries consists of processes where hundreds of products are produced every 

day. This means that small flaws within the flow of the information or process 

can show up relatively fast. This creates an interesting question: how different 

forms of information flaws can affect processes. A few previous studies have 

been conducted regarding this area. This purpose of this study is to research the 

different forms of information flaws that can affect a flow of information between 

two processes. An information and process map has been created through a case 

study at Kubal. The researched process has been the flow of material between 

two processes. The conclusions of this research has been that the information 

flow between processes has to be tied together in every area, so that every rele-

vant process owner is aware of the whole process. Failure to do so implies that 

the flow of information works sub-optimally. Another important point is to be 

consistent with what system is being used; lack of certain functions within a sys-

tem generates additional systems that acts as complements to the main system, 

which implies that another problem arises within the flow of information 

Keywords: processes, information, modelling, information flow.  
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1 Inledning 
Processer är ett begrepp som förknippas med en rad av olika aktiviteter som ger 

en specifik utkomst vid slutet. Det är ett begrepp som har kommit att bli domi-

nerande inom inte bara producerande företag utan även för tjänsteföretag. Det 

finns standardiserade metoder som har i syfte att lyfta fram processarbetet ge-

nom kartläggning och därmed bidra till förbättringar inom kvalitetsarbete. [1] 

Varje delprocess och aktivitet inom ett system av processer innehåller informat-

ion. Denna information har i syfte att stödja de grundläggande processernas ar-

bete och effektivisera dem. Information kan till exempel bestå av leveranstiden 

för en order från en kund. Mediet som levererar information från ett system till 

ett annat kallas för informationssystem, detta kan vara dator, telefon eller andra 

system. 

Alla verksamheter bygger idag på mer eller mindre komplexa strukturer av in-

formationshantering. För att denna struktur skall fungera bra krävs det en fun-

gerande infrastruktur som stödjer detta. [2] Informationshantering är en viktig 

fråga och det kan vara svårt att formulera hur informationsflödet mellan proces-

ser kan se ut: arbetarna mellan två närliggande aktiviteter kanske inte nödvän-

digtvis vet vad sin motpart gör men vet att något sker. Detta arbetssätt kan teo-

retiskt sätt ge en diskrepans mellan det uppfattade syftet av aktiviteten och det 

egentliga syftet - vilket leder till en suboptimal process. [25] 

Även fast processer och information är naturliga partners har självaste koncep-

ten inte integrerats och utnyttjas tillsammans till en särskilt hög höjd. Detta pro-

blem kan ha sin stomme i att processer och information inte har utvecklats i 

samband, vilket lett till denna brist på integration. [8] 

Det har forskats mycket inom processer; det är ett relativt gammalt begrepp 

med ursprung från 1700-talet. [1] Dock har det inte förekommit lika mycket 

forskning inom informationskartläggningen av processer. [3] Den tidigare 

forskning som skett har försökt identifiera problemområden inom det process-

baserade informationskartläggningsområdet. Dessa problem består främst av 

sub-optimala flöden av information i form av ojämna flöden och multiplar av 

samma information från olika system. [25] Sådana problem kan potentiellt leda 

till att processer i sin helhet fungerar på ett sämre sätt än vad som önskas av in-

tressenterna. Denna tidigare forskning lyfter fram några problemområden: hur 

kan multipla flöden av samma information inom en industriell process påverka 

informationsflödet? Hur mycket av den relevanta informationen från en närlig-

gande aktivitet förloras vid överförandet av information till en annan aktivitet. 

Då tidigare forskningar inte gått in i ett detaljerat djup på hur diskrepans inom 

informationsflödet kan påverka industriella processer kan det vara intressant att 

ta fram en kartläggning av information kring processer och analysera dessa för 
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att dra konkreta slutsatser som besvarar problem som tidigare studier har tagit 

upp. 

Gällande processbaserad informationskartläggning av industriella processer 

finns det ingen specifik rekommenderad metod att använda. I och med denna 

brist av specifik metod är det därför viktigt att relevanta metoder och verktyg 

väljs och appliceras. Användandet av detta verktyg skall sedan ske på en fallstu-

die. Denna fallstudie sker hos industriföretaget Kubal, som är den enda primär-

aluminiumproducent i Sverige. [4] Fallstudien fokuserar specifikt på att skapa 

en processorienterad informationskartläggning av metallflödet mellan två hu-

vudprocesser. Processkartan skall skapas och analyseras, därefter skall en slut-

sats dras. I dagsläget har Kubal ingen processbaserad informationskarta. Det ex-

isterar ej heller någon egentlig processkarta.  

1.1 Övergripande syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur olika former av informationsbrister 

kan påverka ett informationsflöde mellan två processer. 

1.2 Avgränsningar 

Detta arbete avgränsar sig främst till informationsflödet mellan två processer 

inom industrier med ett materialflöde.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur påverkar mängden av olika system informationsflödet? 

 Hur påverkar informationsbrister på en övergripande nivå informations-

flödet? 

 Hur väl identifierar den valda metoden av processkartläggning de poten-

tiella bristerna inom informationsflödet? 

1.4 Tidigare studier 

Det främsta fokuset i detta avsnitt tar upp den tidigare forskning som bedrivits 

gällande processbaserad informationskartläggning. 

En tidigare studie som gjorts, där en jämförelse mellan informations- och pro-

cesskartläggning varit i fokus, är studien av Giaglis. [8] Studien ger en detaljerad 

bild av vilket kartläggningsverktyg som är lämpligast beroende på projektet 

ifråga. Den slutsats som dras av Giaglis är att respektive teknik som tas upp i 

studien är väldigt olik varandra; de har olika områden som primärt fokus. Giaglis 

argumenterar att en unifierad, singulär och holistisk modelleringsmetod som re-

presenterar alla modelleringsperspektiv skulle vara idealt. Syftet med detta är att 

ge en konsistent metod av modelleringsarbetet som är oberoende av projektet i 

fråga. [8] 

Det problem som lyfts fram i Giaglis studie är de modeller som han valt att un-

dersöka har olika huvudmål. Detta leder till att skapandet av en unifierad modell 



Problemområden inom processbaserad informationskartläggning – En 

undersökning av informationsbrister och hur dessa påverkar informationsflödet 

inom processer 

Sergen A. Yesilkayali 2016-06-19 

3 

antingen blir omöjlig eller opraktisk. Denna fiktiva modell skulle även vara onö-

digt komplext – i jämförelse med andra modeller som nämns. [8] 

En annan studie av Okawa et al. nämner att det inte varit mycket forskning 

inom området som knyter samman processer med informationsflöden och in-

formationssystem. Rapporten diskuterar hur ett informationssystem kan utveck-

las med hjälp av olika processkartläggningsverktyg. Rapporten ger läsaren en 

fallstudie som ett exempel där processer kartlagts med hjälp av olika UML-dia-

gram. Därefter har simulationer tagits fram för att identifiera flaskhalsar inom 

produktionen. [3] Relevansen av Okawas rapport för denna studie är relativt re-

levant; rapporten ger en inblick på hur ett modelleringsperspektiv appliceras i 

en specifik fallstudie. 

I en annan studie av Ni et al. diskuteras informationskartläggning ur ett industri-

ellt perspektiv; hur en organisations processer kan integreras med informations-

flödet. Rapporten argumenterar att en organisation inte bara kan implementera 

processtänket och förvänta resultat, utan kräver även ett bra kartlagt och medvetet 

informationsflöde om de vill se tydliga resultat. De finner en korrelation mellan 

organisationer som bara använt sig utav processkartläggning och organisationer 

som gör samma implementering men även har system som skapar medvetenhet 

om informationsflödet mellan dessa processer. [25] Studien fokuserar främst på 

att integrera informationsflödet hos processer med de aktiviteter som en indust-

riell process har. I denna studie har de valt att arbeta med en fallstudie på en fabrik 

som formar olika sorters produkter. Studien genererar ett systemkrav för indu-

strin i fallstudien och detta systemkrav implementeras. Efter implementationen 

görs en analys för att se om det nya systemet bidragit till en förbättring eller inte. 

 

Ni et al. identifierar några problem av intresse ur fallstudien, främst att:  

 

1) Det inte gick att effektivt associera information med de specifika aktivi-

teterna inom processerna, detta på grund av att all information inte var 

inom samma databas och system.  

2) Framkommandet av samma information från flera olika system. Syste-

met som Ni et al. studerade var en gjutningsprocess som innehåller 4 

kritiska delprocesser. En delprocess tog emot samma information från 

två andra delprocesser, detta ledde till att identisk information från två 

olika håll framkom, vilket implicerade en ojämnhet av informationsflö-

det som påverkade processen.  

3) Problemet att skapa ett holistiskt system med en unifierad/sammankopp-

lad (eller en helt egenstående) databas av information. 

 

En annan studie av Khabbazi et al. diskuterar spårbarheten av information inom 

en process bestående av ett materialflöde. Studien ger läsaren en mängd olika 

modeller som kan användas vid kartläggning av information samt hur denna in-

formation kan utvinnas direkt ur systemen. Studien är tänkt att generera en mo-

dell som skall effektivt kunna spåra materialflödet inom en process. 
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Studien argumenterar att informationsflödet i real-tid är av yttersta vikt; ökad 

flexibilitet av att kunna spåra information mellan aktiviteter förenklar problems-

ökningen inom informationsflödet. 
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2 Teori 
I kapitlen 2.1 – 2.6 presenteras läsaren med den relevanta teorin för denna stu-

die. De första kapitlen beskriver grundläggande om vad processer är. De senare 

kapitlen tar upp de metoder och verktyg som tillämpas vid process- och inform-

ations-kartläggning samt ger en teoretisk grund kring fallstudien. 

2.1 Definition av en process 

En process är en specifik uppsättning av iterativa aktiviteter över ett tidsinter-

vall med en definierad start- och slutpunkt. Processer har tydliga identifierade 

input samt output. Denna struktur har i syfte att ge ett konsistent arbetssätt och 

optimerat flöde av information. [5] 

Tre ytterligare definitioner ges nedan: 

 En process är en samling länkande aktiviteter som transformerar input 

för att skapa output. [1] 

 En process är en kedja aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för kund. [1] 

 En process är ett iterativt nätverk som länkar samman en mängd aktivi-

teter med hjälp av information och resurser för att, utifrån ett givet be-

hov, skapa värdet som tillfredsställer detta behovet. [1] 

Ett utmärkande drag hos processer är att de kan ske om och om igen. Att det är 

ett iterativt arbetssätt innebär att processer fortsätter i samma ”kretslopp”, vilket 

implicerar att det blir meningsfullt att analysera processer mer i djup. I och med 

detta repetitiva flöde av aktiviteter kan små förbättringar ge upphov till stora re-

sultat. [1] 

En process skall i slutändan ge ett värde för kunden i nästa steg av processen. 

Kortfattat tar en process ett inputvärde, bearbetar den med sin process och ger 

sedan ett outputvärde. Detta iterativa arbetssätt illustreras i figur 1 där ett kund-

behov initierar en process.  

Processer är inte bara relevanta där det existerar en yttre konsument; inre del-

processer kan också agera som kunder (detta går vi mer in på i metod-avsnittet). 

[6] 

Figur 1 illustrerar sambandet mellan en initiering av en process; ett behov exi-

sterar, vilket initierar huvudprocessen (process), därefter går den igenom del-

processer samt aktiviteter. En process kan egentligen vara en delprocess eller 

aktivitet; vad som är en process, delprocess eller aktivitet beror på vilken detalj-

nivå som kartläggningen sker på (orden är utbytbara i viss mån). 
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Figur 1: Exempel på initiering av en huvudprocess. [1] 

Det finns tre sorts processer inom en organisation, dessa är: 

 Huvudprocesser 

 Huvudprocesser är de processer som är kritiska för verksamheten. 

De är dessa processer som bidrar med direkt värde till organisat-

ionen. Huvudprocesserna är kritiska eftersom de bidrar till organisat-

ionens funktionalitet. Det finns självfallet andra processer som är 

viktiga för organisationens välmående dock finns det vissa processer 

som är avsevärt mycket viktigare än andra. [1][6][7] 

 Stödprocesser 

 Stödprocesserna är de stödjande pelare till huvudprocesserna; de be-

hövs för att huvudprocesserna skall kunna bedrivas på en optimal 

nivå. Stödprocesserna har i uppgift att tillhandahålla resurser och in-

formation till huvudprocesserna. Dessa processer är inte kritiska 

men är ändå viktiga då de agerar som stöd till de kritiska huvudpro-

cesserna.[1][6] [7] 

 Ledningsprocesser 

 Ledningsprocesserna har i uppgift att besluta om företagets mål och 

strategier. Ledningsprocesserna innehåller även kvalitetsarbete samt 

utvecklingsarbete. Även dessa har interna kunder inom organisat-

ionen. Ledningsprocesserna har även i syfte att styra de två andra 

processerna. [1][6] [7] 
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För att få begrepp om hur en processkartläggning fungerar krävs det att vi är 

medvetna om vilka komponenter en sådan kartläggning innehåller. Processer 

består av fem nyckelkomponenter. Dessa är: 

 Objekt in 

- Detta objekt initierar processen och krävs för att flödet skall upp-

stå. Objekt in behöver inte nödvändigtvis vara en resurs utan kan 

möjligen även vara information. Objekt in kommer från den 

närmaste aktiviteten i flödet. En aktivitets objekt ut blir alltså 

nästa aktivitets objekt in. Observera figur 1: delprocess ett har ett 

input, därefter behandlas den och skickar ut ”aktivitet”, som är 

objekt ut. Detta objekt ut blir delprocess tvås objekt in. [1] 

 Objekt ut 

- Objekt ut är resultatet av ett bearbetat objekt in. En bra parallell 

är oljeproduktion: råolja (objekt in) hämtas in, raffineras (pro-

cess) och ut kommer bensin (objekt ut). Objekt in och objekt ut 

är egentligen inte annorlunda ifrån varandra: de är relativt kom-

patibla. [1] 

 Aktivitet 

- När en aktivitet möter resurser sker en transformation av aktivi-

tetens objekt in till ett objekt ut. Detta objekt in kan vara både re-

surser och/eller information. [1] 

 Resurs 

- Dessa kan vara både råvaror och information. 

 Information 

- Se kapitel 2.2. 

2.2 Definition av information 

Information definieras, enligt Merrian-Webster-lexikonet, som ”kunskapen som 

fås om något eller någon: fakta eller detaljer kring ett ämne”. [23] Dock är detta 

ur ett generellt kontext. Ur ett processbaseradkontext är ”information” det stöd 

eller styrningssätt som en process behöver.  

Det är viktigt att observera att objekt in kan utgöras av bara information; i det 

fall objektet initierar processen. [1] Till exempel: i en orderprocess initieras hela 

flödet när en order (objekt in; information) uppstår. 

Andra sorter av information kan vara stödsystem som innehåller och förmedlar 

information till en process i syfte att stödja eller underlätta arbetet. [1] Exempel 
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på sådana processer kan vara ett ordersystem där ordern behandlas direkt ge-

nom Internet istället för att en kund skall behöva ringa in och initiera sitt inköp. 

Information kan även primärt förekomma från stödprocesser som har i syfte att 

bidra med kritisk information för att tillgodogöra eller komplementera fråge-

tecken kring ett arbete som en process begår. Ett exempel av detta kan vara den 

marknadsanalys som sker av marknadsföringsavdelningen hos ett klädföretag. 

2.3 Informationshantering 

Informationshantering är ett begrepp om hur information förmedlas och hanteras 

på ett kontrollerat sätt. I dagsläget sker denna förmedling av information nästan 

uteslutande genom datorer och Internet. [28][29] 

När en process arbetar sker det ett flöde av information från den specifika pro-

cessen till andra delar av organisationen. Detta data (information) förmedlas ge-

nom olika verksamhetssystem (e.g. dator, telefon, företagets intranet etc.). Opti-

mering av ett processflöde kräver att denna information är lättillgänglig för rele-

vanta delprocessägare. [29] Ett informationsflöde sker när en aktör initierar en 

dataöverföringsprocess till en annan aktör. Denna initiering kan vara ett telefon-

samtal, en pappersnotis eller ett möte. Det viktiga är att det förmedlas någon sorts 

information som skapar ett medvetande kring en ändring/ny händelse.. [29] 

2.4 Kartläggningsverktyg 

Alla verksamheter bygger på komplexa flöden av information. För att verksam-

heten skall fungera så bra som möjligt är det inte bara viktigt att alla medarbetare 

är informerade om hur självaste processen fungerar utan även hur informations-

flödet är format och riktat. [2] 

Hantering av information tenderar att bli allt mer komplext ju mer avancerade 

system som utvecklas och integreras in i en organisation och dess processer. Även 

ökningen av aktörer inom verksamhetens processer bidrar till denna komplexitet. 

[2] 

I kapitlen 2.3.1 till 2.3.6 beskrivs de olika verktyg som kan användas  

2.4.1 Data flow diagramming 

Data Flow Diagramming, förkortat DFD, är ett verktyg som fokuserar på att kart-

lägga flödet av information i, runtom samt utanför ett systems processer. Denna 

modell är grafisk och representerar även lagringen av information. [8] 

Tabell 1 beskriver hur de relevanta notationerna i DFD kan se ut. 

De positiva fördelarna med DFD är främst att det ger en övergripande bild över 

ett helt system bestående av information; det går att se vilka aktörer som håller i 

vilken information, flödesriktningen av informationen samt vart det lagras. [10] 
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Tabell 1: Lista över de mest grundliga notationerna av DFD.  [10] 

 

Den andra positiva fördelen är enkelheten av att använda verktyget; den innehål-

ler 4 notationer och är pedagogiskt. Det är en användbar modell som har stor 

användning inom bland annat processtekniks- och datavetenskaps-områdena på 

kandidatnivå. [10] 

Det främsta problemet med DFD-verktyget är att det ofta begås misstag när en 

karta över systemet skapas. Dessa misstag beror oftast på mänskliga fel; det finns 

idag ingen erkänd metod kring exakt hur arbete med DFD skall se. Det finns inte 

någon formell notation om hur symbolerna i modellen skall se ut. [10] Observera 

att de notationer för DFD som presenteras i denna rapport (tabell 1) är ett av flera 

exempel på hur de kan se ut. En ytterligare nackdel med verktyget är hur statiskt 

det är; modellen visar inte processtider eller start- och slutpunkter; det finns inget 

sätt att se om aktiviteter sker eller interagerar parallellt – se figur 3. [8][11] Själv-

aste tidsaspekten av att formulera ett problem och därefter lösa det med DFD är 

väldigt tidskonsumerande. 
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Figur 3: Generell bild av ett DFD-diagram. [11] 

2.4.2 ER-modell 

Ett ER-diagram är en representation av en databas. Användandet av diagrammet 

förekommer främst inom datorprogrammering men har även funnit användning 

inom processkartläggningsområdet. 

ER togs fram med syftet att unifiera tidigare relationsmodeller, entitetsmodeller 

samt nätverksmodeller med varandra. Dessa tre modeller har olika fördelar och 

nackdelar. ER-modellen är tänkt att ta dessa tre modellers fördelar och skapa en 

ny modell. [21] 

De starkaste aspekterna av ett ER-diagram är hur relationerna mellan två entiteter 

(i processkontexten blir det ”aktiviteter”) kan beskrivas på ett enkelt sätt; alla 

relationer inom en process aktiviteter blir som ett nätverk. 

Nedan ges en representation av hur ett ER-diagram är  

 

Figur 4: ER-diagram som beskriver relationen mellan en anställd och ett 

projekt. [21] 
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2.4.3 UML 

UML, även kallat för Unified Modeling Language, är ett objektorienterat modell-

leringsspråk som använder sig utav en sammansättning specifika grafiska sym-

boler (se figur 4) som representerar specifika relationer mellan objekt. Modelle-

ringsspråket är väldigt förekommande inom datorprogrammering men har börjats 

användas inom modellering av processer och informationsflöden.[9] UML täcker 

både konceptuella saker och processer samt funktioner av system. UML består 

av en uppsättning med nio olika diagram. [13] Ett av dessa har valts att evalueras 

för denna rapport: aktivitetsdiagram. Två ytterligare relevanta diagram som ej 

diskuteras i denna rapport är användarfallsdiagram samt klassdiagram. 

 

Figur 4: Notationer för ett UML aktivitetsdiagram. [14] 

Fördelarna med användandet av ett aktivitetsdiagram är att den ger en övergri-

pande bild över stora och komplexa system. Aktivitetsdiagrammet innehåller 

även information gällande temporala flödet som förmedlas genom logiska grin-

dar samt riktningsflöden (”control flow” samt ”object flow” från figur 4). [15] 

Fördelarna med användandet av ett generellt UML-diagram är att det är bra på 

att modellera flaskhalsar; modellen ger en övergripande bild av aktiviteter, vilket 

bidrar till en lättare identifiering av problemställen. [9] Andra positiva aspekter 

är att parallella informationsflöden tillåts, aktiviteter och information knyts ihop 

med respektive delprocess, samt använder sig av logiska grindar för att förenkla 

kartläggningen. Se figur 5 för en visualisering av ett aktivitetsdiagram. 

Nackdelarna med ett UML-diagram är att den kan bli för övergripande och irre-

levant (i den meningen att den blir för detaljerad och insnöad på specifika områ-

den). [1][8] 



Problemområden inom processbaserad informationskartläggning – En 

undersökning av informationsbrister och hur dessa påverkar informationsflödet 

inom processer 

Sergen A. Yesilkayali 2016-06-19 

12 

Figur 5: Exempel på ett aktivitetsdiagram [27] 

2.4.4 IDEF 

IDEF står för ”Integrated DEFinition Methods”. Konceptet utvecklades under 

1970-talet av det amerikanska flygvapnet. [1][16] IDEF0, som var det första 

verktyget som utvecklades, användes främst inom produktionsprocesser. 

Därefter har det forskats fram ytterligare verktyg som har mer relevans inom 

andra områden. Det finns idag 16 olika modeller där varje modell har en 

specifik ”inriktning”. [16] Se tabell 2 för en komplett lista av de olika IDEF-

modeller som finns. IDEF1 fokuserar på informationskartläggning genom att 

samla data kring de processer som en organisation består av. IDEF1X fokuserar 

på att kartlägga det logiska informationsflödet mellan aktiviteterna. [13] 

Den modell som har valts att diskuteras i denna studie är IDEF1 eftersom den 

inriktar sig på informationsflödet av aktiviteter inom ett system av processer. 

Författaren av denna rapport identifierar IDEF1 som den mest relevanta modell 

för informationskartläggning relativt mot IDEF:s andra iterationer.  
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Tabell 2: Lista över IDEF-metoder 

 

2.4.4.1 IDEF1 

IDEF1 fokuserar på att kartlägga den information som en verksamhet består av 

genom att göra en analys av verksamhetens system och funktioner. Fokuset lig-

ger främst på att identifiera denna information ur synpunkten av varje objekt. 

Dessa objekt är inte bara de automatiserade systemen som en verksamhet består 

av utan också de dynamiska objekten som människor, datalagring, telefoner etc. 

[17] 

Det grundläggande syftet med IDEF1 är att identifiera något/några av de föl-

jande fyra punkter: 

 Vad för sorts information som samlas, lagras samt hanteras av verksam-

heten. [18] 

 Styrningsreglerna gällande hanterandet av information. [18] 

 De logiska förhållandena mellan verksamheten som reflekteras i inform-

ationen. [18] 

 Problem som resulterar på grund av brist på god informationshantering. 

[18] 

 

IDEF1 använder främst ER-diagram, klassdiagram samt databaser för att skapa 

en modell av ett informationssystem. Med hjälp av en specifik arbetsmetod får 

man fram följande resultat som ses i figur 6. 
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Figur 6: Ett IDEF1-diagram. [18] 

 

De identifierade fördelarna med IDEF1 är att den ger användaren en rationell 

bild av hur systemet ser ut från perspektivet av informationsflödet. [18] Använ-

dandet av IDEF0 (processkartläggnings-orienterad metod) är ett perfekt kom-

plement till IDEF1 då de fungerar i unison vid kartläggningen av system. [19] 

 

Nackdelarna med IDEF1-modellen är att den är för simpel för att visa komplexa 

relationer mellan aktiviteter och kan inte identifiera hierarkier inom dessa relat-

ioner. [19] 

2.4.5 BPMN 

BPMN, förkortat Business Process Model and Notation, är en uppsättning av no-

tationer som skall ge alla intressenter inom affärsverksamheter en blick av hur 

processer inom en organisation ser ut. BPMN är tänkt att brygga gapet mellan de 

teknikkunniga och de affärskunniga inom verksamheten. [20] BPMN har det pri-

mära syftet att förmedla den information som kommuniceras mellan processer. 

Detta görs med hjälp av ett standardiserat processkartläggningsarbete. [20] 

BPMN-diagrammet bygger på de notationer som ses i figur 7. 
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Figur 7: Använda notationer inom BPMN. [21] 

 

2.4.6 Informationskartläggning (MSB) 

MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) informationskartlägg-

ning har inget generellt namn utan benämns som MSB. 

MSB bygger på att ge ett stöd i form av en processkarta på befintliga processer 

där information används för att stödja dessa processer. Detta arbete sker genom 
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att processer identifieras och kartläggs samtidigt som den information som lagras 

samt kommuniceras identifieras och placeras på rätt aktivitet. [22] 

MSB bygger på två huvudlager: 

 Verksamhetslagret 

- Detta lager beskriver verksamhetens processer. [22] 

 Informationslagret 

- Informationslagret beskriver de informationsmängder som skapas 

och används under processens arbete. [22] Detta kan till exempel 

vara mätdata från en mätprocess eller sensoranalys av en produkt-

ionsprocess. 

 Informationsbärarlagret 

- I detta lager beskrivs de informationsbärare/kanaler som proces-

sens information hanteras och lagras i. [22] Vanliga exempel är 

webben, molntjänster eller pappersarkiv. 

När MSB används är det viktigt att observera hur det skiljer sig från en vanlig 

processkartläggning. I början sker en vanlig kartläggning av de processer som 

existerar inom det observerade systemet och därefter kartläggs den information 

som dessa processer består av samt vilket system som används för att förmedla 

denna information. De grafiska grundnotationerna för MSB bygger på 4 olika 

komponenter som illustreras i tabell 3. 

Fördelarna med MSB är att korrekt identifiering av information blir enklare ur 

ett processperspektiv. [22] Processer har vitala informationsbärare (även kallat 

för system) som måste existera för att processen skall kunna fungera, denna pro-

cess-till-system-relation är viktig att ta med i kartläggningen. En ytterligare för-

del med MSB är att den använder notationer som redan är allmänt känt för ana-

lytiker som arbetat med processkartläggning tidigare. [22] 

Det nämns inga nackdelar i MSB:s rapport Vägledning för processorienterad in-

formationskartläggning. 
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Tabell 3: Notationer för MSB. [22] 

 

Med dessa fyra notationer är det möjligt att bygga upp en kartläggning av inform-

ation med hjälp av en modell som illustreras i figur 8. 

 

Figur 8: Exempel på hur en MSB-kartläggning kan se ut. Respektive inform-

ationslager syns tydligt på vänster sida av figuren (verksamhet, information 

samt informationsbärare). [22] 
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2.5 Metallflödesprocessen 

Fallstudien i denna rapport fokuserar på flödet mellan två processer hos alumini-

umföretaget Kubal. Självaste metallflödesprocessen ligger mellan två processer: 

elektrolysprocessen och gjutprocessen. Metallen levereras i flytande form från 

elektrolysugnar till gjutugnar; denna leverans – från start till slut - är den process 

vi är intresserad av att undersöka. Denna process kallas för Metallflödesproces-

sen. Metallflödesprocessen består av två viktiga delprocessägare: ugnsman och 

tappbilsförare. Ugnsmannen är personen som delegerar allt arbete på golvet på 

gjuteriavdelningen; han är kunden som beställer metallen från elektrolysavdel-

ningen. Leverantören av denna metall är tappbilsföraren. Det är dessa två delpro-

cessägare som innehar det data som är intressant för denna studie. 

2.6 Företagsinformation 

Kubal är ett aluminiumföretag som har kring 450 anställda. Fabriken tillverkar 

årligen cirka 134 000 ton aluminium och är den enda industri i Sverige som till-

verkar primäraluminium. [4] 

Större delen av Kubals kunder är andra industrier inom Sverige. Produkterna 

som tillverkas på Kubal levereras i stor del till underleverantörer inom bygg- 

och fordonsindustrin. De två produkter som tillverkas är pressgöt och valsgöt. 

[4] 

Kubal tillverkar aluminium genom en process som heter ”prebaked anode tech-

nology”. Denna process sker genom att stora kolblock agerar som katoder och 

den låda som metallen ligger i agerar som anod. Ström tillsätts vilket driver re-

duktionsprocessen där syret reduceras med hjälp av kolet och bidrar till bildan-

det av flytande aluminium. [4] [26] 
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3 Metod 
I kapitlen 3.1 till 3.6 beskrivs den metod som används i denna rapport för att 

lösa problemställningen. 

3.1 Övergripande metod 

Det finns flera olika forskningsstrategier att välja bland. Den strategi som valts 

för denna rapport är en fallstudie. En fallstudie är en strategisk undersökning av 

empirisk karaktär som syftar till att undersöka ett forskningsområde inom en 

konkret (i.e. verkliga livets) kontext. Utnyttjandet av en fallstudie är av intresse 

i de fall frågorna ”varför?”, ”vad?” samt ”hur?” ställs. Det finns ingen generell 

datainsamlingsmetod som förknippas med en fallstudie; det finns flera olika. 

Dessa insamlingsmetoder kan variera beroende på vad studien syftar till att 

svara på för fråga. [24] 

Det finns fyra olika fallstudiestrategier, dessa är: 

 Single case [24] 

- Denna kategori faller i begreppet ”kritiska fall som är extremt 

ovanliga, alternativt, väldigt unika fall”. Däremot går denna me-

tod även att använda inom ett område som är välutforskat men 

där frågeställningarna ej studeras ännu. [24] 

 Multiple case [24] 

- Denna kategori representerar användandet av en fallstudie för att 

bekräfta att en annan, tidigare, studie ger samma resultat. [24] 

 Holistic case [24] 

- I denna kategori hamnar de fallstudier som behandlar ett 

helt ”system”. Detta kan till exempel vara en grundlig undersök-

ning av en hel organisation och deras arbetssätt eller liknande. 

Fokuset ligger alltså på helheten snarare än väldigt specifika fall. 

[24] 

 Embedded case [24] 

- Denna kategori paras ihop med den holistiska fallstudien 

(holistic case). Studeras en specifik organisation i fallstudien och 

om forskaren väljer att även kolla specifika delar av organisat-

ionen får han en embedded case study – eller en inbäddad fall-

studie. 
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3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ 

En akademisk studie är en samling av data som sammanställts och analyserats, 

därefter har en slutsats dragits som syftar till att besvara de frågeställningar som 

ställts i studien. Denna data som samlas kan bestå av kvalitativ och kvantitativ 

data. 

Kvantitativ data är synonymt med den sorts data som samlas in genom använ-

dandet av numeriska metoder och statistiska modeller. I denna kategori ingår 

även frågeformulär och liknande strategier som bidrar med data i stora mäng-

der. [24] [30] 

Kvalitativ data är det motsatta till kvantitativ data; data som samlas in genom 

användandet av icke-numeriska metoder – förekommandet av statiska modeller 

för att samla in data förekommer ej. I denna kategori hamnar sådant som ger 

data från en specifika källa, t.ex. intervjuer. [24] [30] 

Denna studie består av insamlad kvalitativ data i form av observationer samt in-

tervjuer på plats med relevanta parter. 

3.2 Arbetsgång 

Det forskningsområdet som valts att studeras i fallstudien är det informations-

flöde som finns mellan två processer. Kartläggningen av detta flöde har skett 

genom observationer. Utöver observationer har även intervjuer med enstaka 

delaktiga delprocessägare utförts för att ta reda på de system som förmedlar in-

formation samt vilken sorts information detta är.  

Generell datainsamling i denna studie har bestått av intervjuer och observat-

ioner genom fallstudien. Dessa två forskningsmetoder är av kvalitativ karaktär. 

Kvantitativ data resoneras inte vara viktig för denna studie då den ej skulle bi-

dra med några förstärkande argument. Författaren av denna studie anser inte 

kvantitativ data relevant inom det forskningsområde som behandlar ett process-

baserat informationsflöde (åtminstone inte i detta fall). 

Det finns inget formellt arbetssätt när det kommer till informationskartläggning. 

Ett vanligt kartläggningssätt är en workshop. Eftersom detta arbete sker på ett 

industriellt plan kan en workshop vara svår att initiera, i synnerhet med tanke på 

att aluminiumfabriken som fallstudien skett på har öppet dygnet runt, vilket im-

plicerar att tillgängligheten till en workshop är extremt begränsad (arbetare är 

där, jobbar och byter sedan av sina skift). 

I och med avsaknaden av en formell arbetsgång har en sådan formulerats av för-

fattaren för denna rapport. Denna arbetsprocess har skett i en itererande form 

där först en intern planering skett (steg 1), i detta stadie tas en plan fram gäl-

lande vilken data som behövs. Därefter sker det en extern planering (steg 2) 

med kvalitetschefen (som agerat som den externa handledaren), där möjligheten 

skapas för att verkställa det som behöver samlas in. Nästa steg består av att ge-

nomföra det som planerats (steg 3). När genomförandet har skett är det viktigt 

att sammanställa det som samlats in och analysera detta (steg 4). Sista steget 
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(steg 5) består av att åtgärda saknaden av information, i de fall som det finns en 

avsaknad. 

Denna arbetsgång efterliknar väldigt mycket Demings PGSA-cykel. Se figur 9 

nedan för en illustration av denna iterativa arbetsgång. 

Figur 9: Illustration av en anpassad PGSA-cykel. 

De krav som finns för denna arbetsmetod är att den skall vara av iterativ karak-

tär och konsistent. Steg 1 leder till steg 2, steg 2 leder till steg 3 och så vidare. 

Anledningen till valet av denna iterativa och strikta arbetsmetod är att författa-

ren vill efterlikna arbetsmetoden till en process. Arbetsmetoden måste även vara 

empirisk; allt arbete som sker där data förmedlas skall skrivas ner och samman-

fattas direkt. 

3.3 Metod för kartläggning 

I delkapitel 3.3.1 samt 3.3.2 presenteras de olika metoder som finns för att samla 

in data gällande kartläggning av processer respektive information (inom process-

kontextet). 

3.3.1 Processkartläggning 

Det finns fyra relevanta datainsamlingsmetoder för processkartläggning, dessa är: 

 Processpromenad 

- Denna metod innebär att en eller flera personer ansvarar för ge-

nomförandet av processkartläggningen. De promenerar genom 

hela processen för att samla in relevant information, skriver ner 

det på papper och påbörjar sedan kartläggningen. Kartläggningen 

illustreras sedan grafiskt av de ansvariga för kartläggningen. [1] 

 Virtuell processpromenad 

- En virtuell processpromenad innebär att en grupp av olika repre-

sentanter för processen samlas och låter dem beskriva det arbete 

som respektive representant sköter. När all relevant data har sam-

lats sker processkartläggningen av de kartläggningsansvariga. 

[1][2] 
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 Kartläggningsteam 

- Ett kartläggningsteam är en samling av olika representanter, för 

processen som undersöks. Denna samling samlas och arbetar till-

sammans för att beskriva och kartlägga processen. Denna metod 

kräver att alla representanter är medvetna om hur en processkart-

läggning fungerar. [1] 

 Processdesign 

- Processdesign används när det inte finns någon formell process 

att kartlägga. Detta kan vara fallet där processen i fråga är väldigt 

liten eller där processer kräver stort utrymme för personliga ini-

tiativ. [1] 

3.3.2 Informationskartläggning 

Det finns ingen standardiserad datainsamlingsmetod för informationskartlägg-

ning ur ett processbaserat perspektiv. Av denna anledning har detta skett med 

hjälp av intervjuer och observationer. 

3.3.3 Verktyg för kartläggning 

Det valda verktyget är MSB:s informationskartläggningsverktyg. De kraven 

detta arbete har på ett verktyg är att den skall: 

 Ge en övergripande och enkel bild över ett processbaserat informations-

flöde som även okunniga kan förstå. 

 Påvisa den temporala aspekten av ett informationsflöde. 

 Tydliga notationer som påvisar vilket informationssystem som utnyttjas. 

 Visa flödet av information. 

 Visa vad som sker med informationen som skapas/hämtas. 

 Vara processbaserat. 

Dessa kriterier uppfylls bäst av MSB. Det ger oss en övergripande och enkel bild 

över en hel process samt dess informationsflöde. Det finns inga argument till att 

göra kartläggningen komplexare än vad som behövs; utomstående som inte är 

insatta i ämnet bör kunna läsa processkartan och förstå den utan något förkla-

rande av författaren. 

De negativa aspekterna med verktyget nämns ej i verktygets ”användningsma-

nual” och går ej att identifiera utan att göra en djupare undersökning av den. Detta 

faktum bidrar till argumentet om varför detta verktyg är av intresse relativt mot 

andra verktyg.  
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Användandet av verktyget har två viktiga datainsamlingsmetoder som skall ut-

nyttjas: processpromenad (observationer) samt intervjuer (semi-strukturerade). 

Mer specifikt kommer processpromenaden ske som en observatör som deltagare 

medan intervjuerna har en semi-strukturerad nivå. Anledningen till respektive val 

är att det inte finns någon anledning att divergera från observationsvalet eftersom 

datainsamlingen inte förstärks eller förbättras på något sätt om något annat val 

görs (reliabiliteten eller validiteten ökar inte av att [med avseende på denna stu-

die]: 1) dölja forskarens identitet; 2) medverka aktivt i arbetarnas dagliga aktivi-

tet). 

Valet av intervjuer motiveras som följande: de personer som kommer att inter-

vjuas består av specifika experter inom sina respektive fält. Genom att binda sig 

till en specifik mall med specifika frågor (strukturerade intervjuer) skapar en dis-

krepans mellan intervjuer som sker med den tänkta personen gentemot den andra. 

För att klargöra: de frågor som behöver ställas är av samma karaktär (samma 

tema av frågor) dock ställs de på annorlunda sätt och i en annan ordning, vilket 

leder till att semi-strukturerade intervjuer är de lämpligaste. 

3.4 Intervjuer 

Intervjuer består av en mängd frågor som ställs till relevanta parter. Dessa inter-

vjuer kan ske både genom direkt kontakt med personer, per telefon samt mail, 

eller andra kommunikationssätt. 

Det finns tre olika huvudområden när det kommer till intervjuer: 

 Strukturerade intervjuer [24] [30] 

 Semi-strukturerade intervjuer [24] [30] 

 Ostrukturerade intervjuer [24] [30] 

Strukturerade intervjuer består av bestämda frågor som ställs till den intervjuade. 

Forskaren ställer frågor, skriver ner svaren och sammanställer dessa efter inter-

vjun avslutats. Denna metod är lämpligast att använda i studier där något väldigt 

specifikt undersöks. Strukturerade intervjuer är främst förekommande i studier 

som är ute efter att förklara en specifik tes. Strukturerade intervjuer kan användas 

både för att framställa kvantitativ data så väl som kvalitativ data. [24] 

Semi-strukturerade intervjuer är främst förekommande i kvalitativa studier. 

Dessa intervjuer har inga specifika frågor till den intervjuade, utan istället har 

forskaren en mängd relevanta ämnen som eftersträvas att utforskas. Detta innebär 

att det inte alltid är samma frågor som förekommer; det beror på vem som inter-

vjuas. [24] [30] 

Ostrukturerade intervjuer används för att utforska ett generellt område djupgå-

ende. Dessa intervjuer är väldigt informella och består inte av några specifika 

frågor eller områden som förväntas följas av forskaren. [24] [30] 
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Frågor för sådana intervjuer förekommer i tre olika former: 

 Öppna frågor 

 Utforskande frågor 

 Slutna frågor 

Öppna frågor låter den intervjuade själv beskriva en händelse eller situation. Syf-

tet med dessa frågor är att låta den intervjuade tala fritt och besvara frågan utan 

att tvingas till att dra en slutsats. Öppna frågor kännetecknas av att de ofta börjar 

frågan med ord som ”vad”, ”hur” eller ”varför”. [24] 

Utforskande frågor används i fall där frågor relevant till forskningsfrågan förvän-

tas utforskas. Dessa frågor tenderar att dra den intervjuades fokus mot ett visst 

ämne. Utforskande frågor kan även användas för att förklara varför något sker, i 

synnerhet om ett svar på en fråga inte var tillräckligt förklarande eller tydlig. [24] 

Slutna frågor används för att få fram specifik information gällande ett ämne. Sva-

ren på sådana frågor är oftast konkreta och kräver inte någon analys; svar så 

som ”ja”, ”nej” eller en kvantitativ mängd. 

Strukturen av intervjuerna följer samma process under studiens gång. Frågor 

ställs utifrån det just då (i real-tid) uppfattade arbetet som pågår, relevant till 

ämne som studeras. Frågor och svar tecknas ned på ett block och sammanställs 

direkt efter mötets slut. [24] 

Forskaren för denna studie kommer främst att använda sig av semi-strukturerade 

intervjuer. Anledningen till detta är att organisationen i fallstudien består av flera 

delverksamheter som bidrar direkt till organisationens värdeskapande. I och med 

att det är flera olika delar av organisationen som kommer att intervjuas är det 

lämpligast att dessa frågor inte binder forskaren till en specifik struktur utan låter 

frågorna vara mer flexibla medan ämnesområdena (temat för frågorna) i sig är 

bestämda, för att få fram information gällande specifika subjekt. 

De ställda frågorna kommer främst att bestå av – dock ej exklusivt – öppna frågor. 

Anledningen till detta argumenteras som sådan att den sökta informationen kan 

förekomma i flera olika former. Forskaren av studien vill inte tvinga den inter-

vjuade till att besvara på frågan på ett sådant sätt som kanske anses – av den 

intervjuade – vara godtycklig för forskaren. Med detta resonemang dras slutsat-

sen att det blir därför lämpligast att frågorna främst består av ett öppet format. 

Slutna frågor kan förekomma i form av kontrollfrågor för att bekräfta om en ti-

digare fråga uppfattats korrekt. 

Löpande under intervjuernas gång förekommer även observationer av det arbete 

som utförs av relevanta parter på fabriksgolvet. Detta diskuteras ytterligare i av-

snitt 3.5. 
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3.5 Observationer 

Observation i kontexten av informationssamling, för en akademisk studie, inne-

bär att forskaren sätter sig direkt in direkt i forskningssituationen och observe-

rar det som sker. 

Det finns två typer av observationssätt gällande forskningsstudier, dessa två är: 

 Deltagande observation [24] 

 Strukturerade observation [24] 

Deltagande observation innebär att forskaren deltar i det vardagliga arbete som 

de utforskade människorna sköter. Forskaren använda denna metod genom att 

ta an sig en av fyra olika roller. Dessa beskrivs kortfattat nedan och illustreras i 

figur 10. [24] 

Den fullständiga deltagaren försöker bli en medlem av gruppen; forskarens 

identitet avslöjas inte och ett aktivt deltagande i aktiviteterna sker. Denna obser-

vationsmetod används främst när det är lämpligast, för forskningen, att de fors-

kade inte känner till att de forskas. [24] Den fullständiga observatören avslöjar 

inte sin identitet. Något deltagande sker ej heller. Fokuset ligger främst på att 

samla in data genom att bara observera människors agerande. [24]  

Deltagare som observerar avslöjar sin identitet och deltar i de aktiviteter som 

forskaren undersöker. Både forskaren och de relevanta parter som forskas är 

medvetna om den relation som de har gentemot varandra. [24] 

Observatör som deltagare avslöjar sin identitet till de relevanta personer men 

deltar inte i det dagliga arbetet som sker. [24] 

Figur 10: Illustration av sambandet mellan olika metoder för deltagande 

observatör. [24] 
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Forskaren för denna studie har valt att agera som en observatör som deltagare; 

forskaren observerar de dagliga aktiviteter som relevant parter arbetar med och 

samlar data på så vis. Argumentet för detta är således att det inte finns något 

syfte med att dölja forskarens identitet och inget syfte med att delta direkt i akti-

viteterna. Forskaren observerar det arbete som pågår och noterar detta. 

Denna metod knyter direkt till metoden ”processpromenad” som beskrivs i av-

snitt 3.3.1. Processkartläggning sker alltså främst med hjälp av observationer i 

form av en processpromenad. 

3.6 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras validiteten och reliabiliteten av denna studie. 

3.6.1 Validitet 

Validitet är begreppet som diskuterar om det framtagna data är relevant till det 

som egentligen undersöks; om det finns något kausalt förhållande mellan variab-

ler. [24] [30] 

Validiteten av detta arbete är diskutabelt. Författaren anser att validiteten är stark 

då den diskuterar problemområdet ur en generell kontext och inte specifikt något 

delområde inom processbaserade informationsflöden. Fallstudien som bidragit 

till all data kan argumenteras gälla för industriella processer, dock bör det obser-

veras att det bör då definieras vad en industriell process är. Det bör även påpekas 

att de slutsatser som dragits i denna studie är generella och inte riktade mot spe-

cifika processer; några slutsatser kan anses vara mer specifikt inriktade på speci-

fika variabler (relativt mot förhållandena i fallstudien), dock är argumenten för 

slutsatserna väldigt generella, vilket implicerar att validiteten även sträcker sig 

utöver industriella processer och mer mot generella processer. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett uttryck som beskriver hur väl den använda datainsamlingsme-

toden kan ge konsistent data. [24] Detta kan man dela in i tre frågor: 

 Kommer det data som mäts att ge samma resultat som vid andra tillfällen? 

[24] 

 Kommer liknande observationer att observeras av andra observatörer? 

[24] 

 Hur transparent är forskaren när det kommer till bearbetningen av det rå-

data som tagits fram? [24] 

De hot som finns mot reliabiliteten är: subjekt och deltagare fel; subjekt eller 

deltagare partiskhet; observationsfel. [24] Subjekt och deltagare fel innebär 

att den insamlade data kan påverkas beroende på vissa faktorer, till exempel en 

undersökning kring arbetsmotivationen mellan personer på ett företag; huruvida 

datainsamlingen sker bara på en måndag eller fredag skulle påverka det insam-
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lade data starkt. Subjektets eller deltagarens partiskhet innebär att det insam-

lade data har påverkats av en partiskhet från de personer som data samlats in från, 

till exempel en enkät om arbetsplatsens förhållanden där du måste inkludera ditt 

namn i enkäten; detta gör att folk kanske väljer att skriva något de egentligen inte 

tycker just för att de inte är anonyma (implikation: de vill undvika konflikt). Ob-

servationsfel är feltolkandet av det insamlade data. 

För att stärka reliabiliteten har en etablerad modell använts (MSB). För att stärka 

reliabiliteten av arbetet har hela datasamlingen presenterats i resultatavsnittet me-

dan analys innehåller de delar som argumenterar för den analys som tagits fram. 

En diskutabel punkt är den kunskap som samlats under ”introduktionstiden” 

som skett för att lära känna organisationen och processerna bättre. Introdukt-

ionstiden har bidragit med mycket information om organisationen och de stan-

dardiserade arbetsmomenten (i den mån som det varit standardiserat). Detta har 

dock inte nedtecknats i denna rapport vilket gör att slutsatserna kan ha påver-

kats med avseende på denna information (även om detta har försökts att undvi-

kas; slutsatserna argumenteras med avseende bara på det samlade data).  
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4 Resultat 
I kapitlen 4.1–4.5 presenteras det data som samlats in genom observationer och 

intervjuer. 

4.1 Övergripande om produktionsprocessen 

I den fallstudien som skett på Kubal har metallflödet varit i fokus. Detta flöde är 

den process som är direkt värdeskapande för Kubals slutkund (den externa kun-

den). Kortfattat definieras metallflödet som det flöde där metallen är i flytande 

form; från och med produktionen i elektrolysugnarna (där aluminiumoxid tillsätts 

och genomgår elektrolys) till och med leveransen av denna flytande metall till 

gjuteriugnarna. 

Kubal har tre produktionsavdelningar: elektrolys, gjuteri och anodbyte. Det sist-

nämnda är ej relevant i denna studie. I elektrolysavdelningen finns det ugnar som 

med hjälp av elektrolysprocessen reducerar bort syret från aluminiumoxiden. I 

gjuteriet formas denna metall och skapar slutprodukten som skall skickas vidare 

till slutkunden. 

Denna fallstudie fokuserar främst på metallflödesprocessen som ligger från pro-

duktionen av flytande metall till och med produktionen av leveransen av denna 

flytande metall. De kritiska delprocessägarna för detta flöde är ugnsmannen (som 

benämns som UM och agerar kund för metallflödesprocessen) och tappbilsföra-

ren (som benämns TP och agerar leverantör av metallen). Därmed kartläggs den 

process som UM:s och TP:s arbete består av relativt mot metallflödet. 1 

4.2 Observationer 

I detta kapitel presenteras den kartläggning som skett med hjälp av observationer. 

Kapitel 4.2.1 tar upp kartläggning av ugnsmans arbete och kapitel 4.2.2 tar upp 

kartläggning av tappbilsförarens arbete. 

4.2.1 Kartläggning av ugnsman 

Ugnsman (förkortat UM) får varje dag in en planeringsorder bestående av den 

dagsproduktion som Planeraren (som är en delprocessägare från en stödprocess) 

har framställt. Planeringsordern (bilaga A) innehåller även en ugnsplanering; 

denna ugnsplanering säger UM om det finns något underhåll som skall ske på en 

specifik ugn samt vilka ugnar som skall användas för gjutning vid specifika tider. 

Planeringsordern beskriver även vilken mängd flytande och fast metall som kom-

mer krävas för att uppnå den dagliga produktionen. Den process som har fokus 

på fast metall2 är en avgränsning som ej är relevant för denna studie. Denna dags-

planering illustreras i bilaga B. 

                                                 
1 Det ingår även andra processer i respektive delprocessägares arbete dock är bara det arbete 

relativt till metallflödet relevant. 
2 Gjuteriet smälter även fast metall för att kunna uppnå produktionsmålen; Elektrolys 

producerar inte tillräckligt mycket för att uppnå dessa mål. 



Problemområden inom processbaserad informationskartläggning – En 

undersökning av informationsbrister och hur dessa påverkar informationsflödet 

inom processer 

Sergen A. Yesilkayali 2016-06-19 

29 

Denna produktionsplanering finns även i form av ett Exceldokument på datorn 

som UM använder (datoriserad version av bilaga A) 

Efter UM gått igenom dagsplaneringen kollar han den gjutplanering som gäller 

för dagen. I denna gjutplanering framgår det vilket gjutbord som skall användas 

för tillverkandet av en viss produkt, vilken produktionsprioritet ordern har, vilken 

legering som skall användas, vilken metallmängd som krävs för att gjuta ordern 

samt vilken ugn som skall användas vid den specifika ordern, samt antal gjut-

ningar. Bild på detta system finns med i bilaga B. Denna gjutplanering finns både 

på papper samt system i UM:s dator. 

Efter att UM läst av gjutplaneringen och har all relevant information om vilken 

order som står på tur så har en gjutorder genererats. Detta ger upphov till proces-

sen Skapa gjutsedel – som innebär att UM skapar en gjutsedel både i pappersform 

och i systemen på datorn. Denna gjutsedel innehåller den mängd metall som 

krävs totalt för att kunna gjuta hela ordern, vilken ugn som skall användas samt 

legeringsvärden som ordern innehåller. 

Efter att gjutsedeln skapats kollar UM metallmängden i den specifika ugnen i sitt 

system. Här hämtar UM den information från systemet där det framgår vilken 

mängd metall som redan finns i ugnen, den mängd metall som behövs i ugnen 

för att kunna initiera gjutning, den mängd metall kvar i ugn efter gjutning samt 

de legeringsvärden i gjutugnen. Denna process ger utobjektet ”metallbehov” som 

initierar nästa process där själva metallen beställs. 

Den information som UM hämtar vid processen Kolla metallmängd är den be-

hövda mängden samt legeringsvärden. 

Figur 11: Kartläggning av UM:s process 
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Den sista delprocessen i UM:s process är beställningen av metallen. Detta sker 

genom dator eller telefon (dock används telefon oftast som bekräftelse på beställ-

ning – detta diskuteras senare). Den information som UM skapar – som TP får – 

är den mängd som behövs i ugnen, vilken ugn det är, samt vad järn- och kisel-

värdena är. 

Hela denna process illustreras genom kartläggningen ovan i figur 11. 

4.2.2 Kartläggning av tappbil 

Efter utobjektet i figur 11 – Metallbeställningen – lämnar UM ifrån sig den le-

dande rollen i metallflödet till tappbilsföraren (som benämns som TP). Nästa steg 

i flödet är ur TP:s perspektiv. 

När metallbeställningen skett tar TP emot denna beställning antingen per telefon 

eller system i datorn. Den information som TP hämtar är antalet beställda tapp-

bilar3, den beställda metallmängden samt vilken gjuteriugn som metallen har be-

ställts till. Bilaga C innehåller bild på systemet som används för mottagningen av 

metallordern. 

Figur 12: TP:s process från och med ”ta emot order” till och med ”åk till 

gjuteri” 

Efter att tagit emot metallordern väljer TP själv vilka elektrolysugnar som är 

lämpligast att tappa4. Bilaga D visar läsaren det systemet över elektrolysugnar 

                                                 
3 Totalt hur många tappbilar som skall köras för att kunna fylla upp gjuteriugnen. Varje tappbil 

rymmer cirka 5-7 ton metall. 
4 Urvalsprocessen är inte relevant till arbete. Kort förklarat: gjutordern från UM har max- och 

min-värden på metallen. TP väljer metallen på så vis att han håller sig inom dessa min-max-

parametrar. 
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som TP ser. Efter att en elektrolysugn valts åker TP och tappar denna. Tappnings-

processen är iterativ och sker 4-5 gånger tills tappbilen är full på metall. Den 

information som processen Börja tappa skapar är vilken ugn som tappas (nutid; 

i real-tid), vilken ugn som redan har tappats samt järn- och kiselhalterna av de 

ugnar som har tappats. Därefter åker TP till gjuteriet och påbörjar nästa del av sin 

process. Figur 12 illustrerar första delen av TP:s flöde. 

När TP kommit fram till gjuteriugnen påbörjas tömningen av metallen från bil-

len in i ugnen. Detta kräver att TP får tillåtelse av UM att påbörja tömning. 

Denna bekräftelse framkommer antingen genom systemet i tappbilens dator el-

ler genom att TP ringer till UM och bekräftar. Bilaga C och E består av de två 

bilder över detta system. Bilden i bilaga C visar att ugn 11 har en ”*” (stjärna), 

vilket innebär att TP har tillåtelse att tömma i den ugnen. Det är UM:s arbete att 

delegera bekräftelsen genom datorsystemen. I det fall som TP är osäker gäl-

lande bekräftelsen per dator ringer han UM och bekräftar. 5 Bilaga E visar det 

system som framkallas i datorn när TP försöker påbörja tömning i en ugn utan 

tillåtelse. Efter att tömning skett registrerar TP detta i datorsystemet. Efter vik-

ten registrerats, så registreras tomvikten.6 

Nedan illustreras kartläggning av den andra delen av TP:s process. 

Figur 13: Fortsättning av den processen i figur 127 

                                                 
5 Av diverse anledningar kan TP behöva ringa UM. Detta diskuteras i nästkommande avsnitt. 
6 Tomvikt; Den vikt som kvarstår i tappbilen på grund av icke fullständig tömning. 
7 Denna del av processen är riktad mot det arbete TP begår på gjuteriet 
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4.3 Påverkan av multipla system 

I detta delkapitel diskuteras den påverkan som multipla kommunikationssystem 

har. Se figurer 11-13 (informationsbärare) för en detaljerad bild av dessa system. 

4.3.1 Intervjuer och observationer 

Intervjuerna i bilaga F har bidragit med att svara på den problematik som existe-

rar kring informationsbrister och förekommandet av flertal informationssystem. 

UM:s process Kolla planering hämtar information från både papper och datorsy-

stem. Anledningen till detta observerades vara på grund av flexibiliteten som 

framkommer genom att aktivt kunna skriva ner saker på papper medan händelser 

sker. När kontrollfrågan ställs varför detta inte går att ske genom Exceldokumen-

tet i datorsystemet framkommer inget tydligt svar. 

För processen Kolla gjutplanering existerar två system: den ena i pappersform 

och den andra i datorsystemet.8 Under intervjun frågas UM varför båda används. 

Anledningen till detta beror på flexibiliteten som framkommer av möjligheten att 

åtgärda problem som uppstår inom produktionen. Dessa problem kan bland annat 

vara produkter som inte uppnår kvalitetskraven som ställts på produkten eller 

andra oförutsedda konsekvenser. I de fall som problem uppstår anpassas plane-

ringen i pappersform och UM går sedan utifrån denna. Det data i pappersform är 

även flexibelt på så sätt att UM kan räkna ner manuellt de gjutningar som skett 

alternativt stryka de redan producerade ordar. Detta är inte möjligt per datorsy-

stemet. 

Processen Kolla metallmängd använder sig av informationsbärarna dator och 

papper. Legeringar och dimensioner fås fram ur samma produktionssystem som 

i den tidigare processen Kolla gjutplanering.  

Beställ metall-processen använder sig av informationsbärarna dator och papper. 

Självaste indata för den beställning som behövs framkommer i datorsystemet 

men UM behöver ibland ringa till TP för att bekräfta beställningen eller av-

stämma en abnormalitet för en specifik metallorder. Den främsta anledningen till 

varför telefonsamtal sker från UM till TP, gällande denna specifika process, är att 

det inte framkommer tydligt för TP att en beställning har skett från UM:s sida.  

Från intervjun med ugnsman framkommer det att flera system används i syfte att 

skapa flexibilitet. För processen Beställ metall och Ta emot metallorder används 

dator för att ta fram diverse information medan bekräftelsen av beställningen sker 

per telefoni med TP. Detta upplevs som överflödigt av UM, då UM upplever att 

TP borde ha koll på när metallbeställningar sker. Emot detta argumenterar TP att 

det inte finns något klart tecken på att en beställning har skett och måste därför 

aktivt kolla sina system ständigt för att se om denna information har genererats. 

                                                 
8 Dessa två olika system är nästintill likgiltiga; de innehåller exakt samma information och ser 

ut på exakt samma sätt. Kort sagt: pappersformen är en kopia av den i datorsystemet (bilaga B) 
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4.4 Påverkan av multiplar av samma information 

I detta delkapitel diskuteras förekommande multiplar av information och hur 

dessa påverkar processerna. 

4.4.1 Intervjuer och observationer 

Övergripande förekommer multiplar av samma information i korrelation med fö-

rekommandet av fler än ett informationssystem (informationsbärare). Dessa har 

främst observerats vid processerna: 

 Kolla planering 

 Kolla gjutplanering 

 Ta emot metallorder 

 Töm metall i gjutugn 

Det viktiga att observera här är att de två förstnämnda processerna använder sig 

av ett datorsystem som därefter skrivs ut i pappersform – därav två informations-

bärare (e.g. processen Kolla planering; Exceldokumentet som finns på datorn 

skrivs ut och används även i pappersform). 

Från intervjuer med delprocessägare förekommer det att respektive ägare (UM 

och TP) anser att multiplar av information stärker det arbete som sker i deras 

processer. 

I bilaga B frågas UM kring användandet av gjutplaneringen både i pappersform 

och datorsystem9, vilket argumenteras för att ”det skapar flexibilitet”.  

Ett annat problem gällande påverkan av multiplar av samma information är TP:s 

begäran av metallavlämningsbekräftelse (bilaga C och E). Detta diskuteras ytter-

ligare i nästkommande kapitel. 

4.5 Informationsbrister 

Under arbetets gång har det flertal gånger påtalats av personer inom organisat-

ionen om att det finns problem med kommunikationen mellan olika delprocessä-

gare. Det har dock ej påtalats vad för brister detta är eller i vilken form de uppstår 

och existerar. 

Från det data som samlats in genom intervjuer framkommer det att TP inte får 

någon bild av det arbete som sker i början och slutet av flödet (i.e. den delen av 

UM:s process). Detta implicerar att TP:s arbete försvåras och sker i en ojämnare 

takt än önskat. Anledningen till detta påtalas vara bristen mellan den första pro-

cessen i UM:s flöde – Kolla planering – och TP:s initiering av sin första process. 

                                                 
9 Användandet av flera system implicerar mer eller mindre att samma information kan uppstå. 
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Oftast sker en sorts uppdatering från UM till TP gällande planeringen på början 

av dagen. Efter skiftbytet10 uppdaterar föregående UM (den som fått planeringen 

i första hand) nästkommande UM – som tar över arbetet – vad som gäller (denna 

process är väldigt informell och inte standardiserad). Samma skiftbyte sker mel-

lan föregående TP och nästkommande TP, dock sker det oftast ingen uppdatering 

om dagsplaneringen. I det fall som dagsplaneringen förmedlas till TP nummer 2, 

så är det fjärdehands-information vilket implicerar att viktig information kan för-

loras.11 

UM upplever att det finns en brist mellan kommunikationen kring metallbeställ-

ningen; ibland måste UM ringa TP för att bekräfta att beställningen har uppfattats 

av TP och att arbetet påbörjar snart. Vid intervjuer har kontrollfrågor ställts till 

TP gällande detta, vilket besvarats av att det inte framkommer tydligt i datorsy-

stemen att beställning skett och därför realiseras inte bekräftelsen direkt – från 

TP till UM. 

Ett annat problem som påtalas av TP är tillåtelsen att påbörja avlämning av metall 

i gjutugnar. Systemet som används i detta fall är det som finns i bilaga C. Den 

gjutugn som TP skall avlämna metall i är uttryckt med en stjärna till höger om 

ugnsnumret (i bilaga C är detta ugnsnummer 11). Om metallavlämning påbörjas 

i en annan ugn uppstår notisen i bilaga E. I detta fall behöver TP ringa UM och 

bekräfta att metallen får avlämnas i den gjutugn som TP har valt att avlämna 

metall i. När frågan ställts om varför UM inte ändrar på vilken gjutugn som 

är ”aktivt”, så har detta besvarats med att UM inte är vid något datorsystem kon-

stant och har inte möjligheten att ändra vilken ugn som skall ha just den metall 

TP tappat vid det specifika tillfället. 

  

                                                 
10 Kubal är öppet dygnet runt (24 timmar). Varje skift består av 12 timmar. Alltså sker två 

skiftbyten per dag men en direkt planering genom Planeraren sker bara en gång per dag. 
11 Eftersom informationen förmedlas muntligt och ej efter någon specifik mall; processen är, 

som sagt, inte standardiserad alls. 
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5 Analys 
Från intervjuer menar delprocessägarna att det sekundära systemet skall ge mer 

tillförlitlig information dock finns det inget som påvisar detta. Det som observe-

rats är snarare att överflödet av informationssystem bidrar negativt i och med att 

information dubbelkollas i det sekundära systemet eftersom det primära systemet 

inte förlitas tillräckligt på. 

Då är den intressanta frågan varför det överhuvudtaget finns fler än ett informat-

ionssystem. Från intervjuer menar delprocessägarna att det skapar ”flexibilitet” 

när ytterligare informationssystem finns; informationen dubbelkollas och säkras 

om att det stämmer samt att de kan lägga in ytterligare information i det sekun-

dära systemet (eftersom det är mer öppet för justeringar etc.). Detta pekar på 

funktionsbrister och inte flexibilitetsbrister. För att förtydliga; det verkar som att 

den främsta anledningen till varför sekundära system uppstår är på grund av att 

det primära systemet saknar vissa funktioner som begränsar det arbete som arbe-

tarna utför. I och med denna brist genereras ett alternativt sekundärt system som 

ett komplement för att åtgärda detta. En annan poäng som tas upp är dubbelkoll-

andet av informationen, som observeras vara suboptimalt eftersom det är direkt 

bidragande till förlust av arbetstid. Det primära systemet bör ha alla funktioner. 

Det starkaste argumentet för att inte använda fler än ett system framkommer från 

den tidigare forskning av Ni et al. som menar att ett system är att föredra, där all 

information är samlat och kopplat till varandra. 

På ett övergripande plan har ett intressant problem besvarats; övergripande in-

formationsbrister. Detta svar kan extrapoleras ur bristen av indata från stödpro-

cesser till senare delprocessägare inom flödet. Det som upptäckts i fallstudien är 

att ett av de primära indata från stödprocesserna når bara en (den första) delpro-

cessägaren. Nästa delprocessägare får informationen i andrahand från första del-

processägaren. Detta övergripande problem amplifieras senare i informationsflö-

det eftersom informationen förekommer senare i tredje- och fjärdehand.12 

Den valda metoden av kartläggning saknar vissa funktioner som skulle vara in-

tressanta att ha. Till exempel saknar det notationer som gör det visuellt tydligt 

hur bristen av det som nämnts i tidigare paragraf uppfattas. Andra funktionsbris-

ter är återkommande av samma information från olika system; det finns inga no-

tationssätt som tydliggör för vart den information som skapats i den övergripande 

processen levereras. Till exempel skapas informationen ”behövd metallmängd” i 

processen Skapa metallorder, denna information hämtas sedan av processen Ta 

emot metallorder. Det skulle vara av intresse att notera detta tydligare; att det är 

exakt samma information som det talas om.  

                                                 
12 I och med att planeringen sker en gång per dag och det finns två skift per dag. Detta innebär 

att planeringen måste fördelas genom ytterligare fler händer. 
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6 Slutsatser 
Hur påverkar mängden av olika system informationsflödet? 

Det observerade problemet gällande förekommandet av flera informationssystem 

för en delprocess uppstår av anledningen att det primära systemet som skall an-

vändas saknar viss funktionalitet. Detta gör att delprocessägare blir tvungna att 

ta åt kompletterande informationssystem för att kompensera för denna brist. 

Detta leder till att tid slösas på att arbeta med det sekundära systemet och, i läng-

den, att det förlitas för mycket på det sekundära systemet. 

Hur påverkar informationsbrister på en övergripande nivå informations-

flödet? 

På en övergripande nivå är det av yttersta vikt att knyta samman informationsflö-

det mellan alla delprocessägare inom processen. Misslyckandet av detta leder till 

att processen fungerar på ett sub-optimalt sätt. Det indata som stödprocesser bi-

drar till bör kopplas samman till alla delprocessägare inom processen. Detta är 

ännu viktigare i de fall där det existerar fler än en delprocessägare eftersom in-

formationsdiskrepansen mellan det arbete som sker mellan delprocessägare utan 

denna information sker mer eller mindre i ”mörkret”.  

Hur väl identifierar den valda metoden av processkartläggning de potenti-

ella bristerna inom informationsflödet? 

Den primära metod som använts i denna studie är kartläggningsmodellen skapad 

av MSB. Verktyget syftar till att ge en övergripande bild över de processer, in-

formationssystem och system som en process består av. Verktyget ger en visuell 

bild av den information som skapas, lagras, bearbetas samt hämtas – och även 

hur denna flödar genom processen. 

De problem som existerar med verktyget är att den bara ger en övergripande bild 

över en process; det finns inga notationer som kan användas för att notera pro-

blemområden eller informationsbrister som observeras. 

6.1 Vidare forskning 

En intressant fråga knutet till funktionsbrister inom verksamhetssystem är varför 

dessa har genererats med funktionsbrister; skapas inte dessa system utifrån de 

preferenser och attributen som intressenter kräver eller är det specifika faktorer 

som bidrar till detta problem? 

Andra intressanta områden att studera är hur information kan knytas samman 

mellan alla delprocesser inom en process. 

En annan intressant fråga är hur det övergripande informationsflödet kan knytas 

samman mellan stödprocesser och de delprocessägare som existerar inom den 

huvudprocessen som undersöks. 
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6.2 Etiska och samhälleliga aspekter 

Ur det etiska perspektivet har det vara av yttersta vikt att förmedla syftet av ar-

betet för de delprocessägare vars processer har undersökts. Det har varit viktigt 

att förmedla detta på ett korrekt och förståeligt sätt. Anledningen till detta är att 

skapa förtroende och förståelse mellan författaren för denna studie och den stu-

derade arbetaren. 

Det har även tagits hänsyn till att kolla med den kvalitetsansvarige (den externa 

handledaren) om det är okej att inkludera bilder av de system som delprocessä-

garna använder (systembilderna från bilagorna). Anledningen till detta är att 

dessa system är tillverkade av verksamheten själva och är troligen inte tillgänglig 

för allmänheten i vanliga fall. 

De samhälleliga aspekter är intressanta; hur är denna studie relevant ur denna 

aspekt? Arbetet är väldigt generellt och applicerbar på de flesta (om inte alla) 

processer. Generella processer inom andra organisationer sker utifrån processer; 

dessa processer innehåller information. Detta implicerar att denna studie bör vara 

av relevans för även andra arbetsmoment och processer där flödet av information 

är av yttersta vikt. 
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Bilaga A: Planeringsbild 
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Bilaga B: System för dagsplanering 

 

  



Problemområden inom processbaserad informationskartläggning – En 

undersökning av informationsbrister och hur dessa påverkar informationsflödet 

inom processer 

Sergen A. Yesilkayali 2016-06-19 

43 

Bilaga C: System för 
metallordermottagning (UM) 
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Bilaga D: System för val 
elektrolysugn 
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Bilaga E: System för 
tömningsbekräftelse 
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Bilaga F: Intervjuer 
UM – Ugnsman 

F – Forskare (författaren av denna rapport) 

TP - Tappbilsförare13 

Intervju med ugnsman 

F: Upplever du några kommunikationsbrister mellan dig och andra kollegor 

[i din process]? 

UM: Inte några brister men jag måste hålla kontakten med TP för att se om allt 

står till rätt; ibland tar det för lång tid för dom att börja tappa så jag måste ringa 

och se om dom fått metallbeställningen. 

F: Kan dom inte se det genom systemen? 

UM: Jo men när vi fått in all metall vi behöver så börjar vi ju gjuta, då kanske 

dom tar rast eller en kort paus och under den tiden kan det uppstå en till metall-

beställning 

F: Väljer du som UM vilka elektrolysugnar som skall användas? 

UM: Nej, metallbeställningen som dyker upp i systemet för TP har specifika ki-

sel- och järnhalter, utifrån dessa väljer TP själv vilka elektrolysugnar som skall 

tappas ifrån. 

F: Hur upplever du att användandet av flera system fungerar? 

UM: Det gör att vi kan arbeta mer flexibelt; om jag behöver få kontakt med TP 

så måste jag ringa – kanske på grund av att han missat något i beställningen eller 

inte har upptäckt den ännu. Om jag till exempel är utanför kontoret och är i gju-

teriet och gör ett arbete där så går det inte få kontakt med TP, om det så behövs, 

därför blir det problematiskt. 

F: Har ni inte haft någon lösning på flexibilitetsproblemet [syftar till före-

gående fråga]? 

UM: Vi har haft en applikation som går att använda i en smartphone men den 

hade inte viktig information som jag behövde. 

F: Vilken information är viktig för att du skall kunna göra ditt arbete? 

UM: En mycket viktig del är det möte jag har med dagsplaneraren på början av 

varje dag. Vi går igenom produktionslistan tillsammans och tittar på vad som är 

                                                 
13 Intervju med tappbilsförare har inte skett i samband med ugnsman. Detta är två åtskilda 

intervjuer. 
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möjligt att uppnå för den dagen och inte. Även planeringar för underhåll och 

dylikt tittar vi igenom. Vi får även information om vilken metallmängd vi behö-

ver beställa från TP och vilken mängd som vi kommer att smälta. Vi går även 

igenom dagliga avvikelser som kan uppstå och hur vi arbetar för att kringgå 

detta. 

F: Varför har du både produktionsplaneringssystemet (bilaga B) i pappers-

form och i datorsystemet? 

UM: När jag skapar ny gjutorder så försvinner inte ordern ur datorsystemet; den 

stannar kvar. Den räknar inte heller ner varje gjutning per order som sker, så det 

blir problematiskt att bara följa datorsystemet. Om vi får ett vrak14 så kan inte 

datorsystemet ta hänsyn till detta och anpassa sig till de ändrade omständighet-

erna; vi kommer behöva ännu en gjutning för att nå upp till den krävda produkt-

ionen. Gjutplaneringen i pappersform är mycket mer flexibel och vi kan skriva 

på den i det fall som detta behövs. 

Intervju med tappbilsförare 

F: Får du någon notis om att en beställning skett? 

TP: Nej, bekräftelsen sker genom telefon men vi kan se i systemen om beställ-

ningen finns. 

F: Du måste alltså aktivt kolla om en ny beställning uppkommit? 

TP: Ja 

F: Upplever du någon bristande information någonstans i ditt arbete från 

och med metallbeställningen till och med leveransen av metall? 

TP: Kommunikationen mellan UM och oss [TP] känns lite bristande; det skulle 

vara bra om kan kunde ringa i början av våra pass och meddela hur dagsplane-

ringen ser ut. I dagsläget måste vi ringa UM och få en uppdatering om vad som 

gäller, vilka uppstådda problem som existerar [syftar till vilka ugnar som har pro-

blem och är avstängda/underhålls]. Till exempel när de smälter skrot så behöver 

gjuteriet inte lika mycket från oss, sånt skulle vara bra att veta. 

F: Den dagsplanering som Planeraren förser UM med; har du tillgång till 

den? 

TP: Nej, det är just den vi som tappbilsförare vill ha reda på, så vi måste ringa in. 

F: Hur upplever du att användandet av två kommunikationssystem – så som 

dator och telefon – för samma information fungerar? 

                                                 
14 Vrak; den enstaka produkt som försvinner från produktionen på grund av kvalitetsbrister. 
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TP: Det finns vissa saker som inte står med i datorsystemen som informeras ge-

nom telefon, till exempel om det är något specifikt problem gällande en viss gjut-

ning och så som vi kan behöva veta.  
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Bilaga G: Övergripande kartläggning 

 

Kan kräva inzoomning för att ses. 


