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Sammanfattning 

Alfa Laval Business Centre HSS är en del av Alfa Laval Tumba AB och har ett övergripande 

ansvar för kvaliteten på produkterna i sortimentet HSS (High speed separators). Då 

reklamationer som orsakats på grund av felaktig leverans är den vanligaste typen av 

reklamationer så har Alfa Laval Business Centre HSS initierat detta examensarbete vars syfte 

är att identifiera de faktorer i order- och leveransprocessen som kan orsaka dessa fel. 

 

En genomgång av litteratur om logistik och processer har legat till grund för valet av metod. 

Ett teoriavsnitt byggdes upp för ge läsaren en uppfattning om vilka teorier som ligger till 

grund för den valda metoden. Metoden som valdes gick ut på att intervjua de som var 

ansvariga för respektive del av processen. När detta gjorts och en helhetsbild av processen 

skapats så valdes vissa delprocesser ut för närmare granskning. Denna granskning bestod av 

fallstudier där delprocessen följdes från start till slut samtidigt som den som utförde processen 

fick svara på frågor om processen. Kartläggningen av order- och leveransprocessen utfördes 

på två platser, en tillverkande fabrik i Eskilstuna och ett distributionscenter i Tumba. 

 

Dessa två kartläggningar låg sedan till grund för en processjämförelse mellan de båda 

anläggningarna. Vid jämförelsen framkom det att distributionscentret i Tumba använder sig av 

ett digitaliserat system där informationsflödet inte alls hanteras i pappersform, medan 

informationsflödet på fabriken i Eskilstuna mestadels hanterades i pappersform. Slutsatsen 

blev att den mänskliga faktorn i informationshanteringen är en av de största orsakerna till fel i 

processen. Därför rekommenderar författaren att fabriken i Eskilstuna digitaliserar sin 

informationshantering och drar fördel av de kvalitetsförbättringar detta ger. 
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Abstract 
 

Alfa Laval Business Centre HSS is a part of Alfa Laval Tumba AB and has the overall 

responsibility for the quality of the product range HSS (High speed separators). Customer 

claims caused by incorrect deliveries is one the most common reasons for claims within the 

product range and because of this Alfa Laval Business Centre decided to initiate a thesis 

project aiming at identifying which factors cause these kinds of claims. 

 

For this purpose a review of possible investigation methods and literature on the subjects of 

logistics and processes was made. A theory section was made to give the reader an idea of the 

theories that form the basis of the chosen investigation methods. The investigation methods 

chosen included interviewing those who were responsible for each part of the order and 

delivery process. Once that was done and the outlines of the process had been sketched upon, 

it was time to select some sub-processes for closer mapping. The mapping was conducted as a 

case-study in which each sub-process was studied from start to finish. 

 

The mapping of the order process was conducted at two locations, a manufacturing plant in 

Eskilstuna and a distribution center in Tumba. These two mappings formed the basis for the 

benchmarking between the two facilities. When analysing the results of the mapping it 

became clear that the distribution center in Tumba uses a digitized system where the flow of 

information is not handled on paper, while Eskilstuna in most of the time used papers to pass 

on information. The conclusion of the analysis was that the human factor involved in the 

information management was one of the main causes of errors in the process. Instead of the 

use of papers, Eskilstuna should follow the strategy of Tumba and digitize their flow of 

information and take advantage of the quality improvements it provides.  
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Förord 
 

Det här examensarbetet utfördes på Alfa Laval Tumba AB som den avslutande delen i 

magisterprogrammet i tillämpad logistik på Kungliga Tekniska högskolan. 

 

Jag vill tillägna ett stort tack till min handledare på Alfa Laval BC HSS, Lennart Lundgren, 

för all hjälp och feedback som han bidragit med. Till stor hjälp var också alla de som ställde 

upp på intervjuer trots att de haft mycket att göra. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare på KTH, Lars-Åke Arvidsson för den 

feedback han gett under arbetets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Alfa Laval Business Centre High Speed Separators (BC HSS) är lokaliserat i Tumba och är en 

del av Alfa Laval Tumba AB. BC HSS har det övergripande ansvaret för kvaliteten på 

produkter i sortimentet HSS. Bland de prestationer som BC HSS mäter är antalet 

reklamationer och kostnaderna för dessa. Nu har man funnit att bland reklamationerna så är 

den vanligaste orsaken ”incorrect delivery” och en närmare studie har visat att order- och 

leveransprocessen är en svag länk i processen. Därför har man initierat detta projekt för att 

identifiera och eventuellt åtgärda de kvalitetsbrister som finns i processen. 

1.2 Syfte 

Målet med detta examensarbete är att identifiera de faktorer i order- och leveransprocessen 

som kan leda till att kunden gör en reklamation som orsakats av att fel delar skickats eller att 

delar saknats vid leverans. 

1.3 Avgränsningar 

 Inga kvalitetsbristkostnader kommer att beräknas. 

 Endast order- och leveransprocessen i Operations Manufacturing Eskilstuna och 

Distribution Centre Tumba kommer att kartläggas. Övriga fabriker ligger utanför 

Sverige. 

1.4 Metod 

Då en order- och leveransprocess oftast är repetitiv så har metoden fallstudie valts för att 

genomföra undersökningen. Metoden är användbar då man kan följa ett förlopp vid en viss tid 

och av en viss sort och sedan låta det representera verkligheten för samtliga förlopp. Vinsten 

med denna metod är att man inte behöver följa varje enskild order för att kunna bilda sig en 

uppfattning om hur något går till. Fallstudien ger också en stor närhet till analysobjektet vilket 

borde underlätta och ge en mer korrekt analys (Ejvegård, 2009). 

Som förberedelse inför fallstudien har en litteraturstudie gjorts för att få förankring i teorin 

kring processer i allmänhet och order- och leveransprocessen i synnerhet. 



 

 

 

I själva fallstudien har intervjuer använts som primär datainsamlingsmetod. Först intervjuades 

en som är huvudansvarig för hela order- och leveransprocessen. Denne fick berätta om vilka 

steg som ingår i huvudprocessen. Sedan gjordes fallstudier med de personer som i de olika 

delprocesserna som valdes ut för närmare granskning. De delprocesser som fallstudier 

utfördes på var ordermottagning, orderbehandling och färdigställande av order. 

 

Tillvägagångssättet för fallstudien kan sammanfattas i följande steg: 

1. Identifiera genom intervjuer huvudprocessen 

2. Identifiera var fel kan uppstå 

3. Välj vilka delprocesser som är mest relevanta för reklamationer p.g.a. felaktiga 

leveranser. 

4. Fallstudier av delprocesserna 

 

För steg 1 intervjuades ansvariga för ordermottagningen i Distribution Centre Tumba och 

Operations Manufacturing Eskilstuna. Respondenterna på den i Tumba var Rickard 

Lundström tf. team manager, och Måns Ribrant, orderhanterare. I Eskilstuna var 

respondenterna Mikael Parneus, chef för Supply unit och Jenny Malmqvist, orderhanterare. 

Vid steg 1 och 4 så deltog Tina Ekbatani, orderhanterare i Tumba. I Eskilstuna deltog Petra 

Papa, orderplockare samt Ulf Andersson, orderpackare. 

1.4.1 Validitet 

”Vi definierar validitet som mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att det ska 

mäta” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

De intervjuade fick själva svara på hur processen såg ut från början till slut. Frågor ställdes 

också under processbeskrivningens gång. Intervjuerna gjordes inte med ett färdigt formulär 

utan utgick från de arbetsmoment som den intervjuade nämnde. Bland annat fick alla 

intervjuade svara på var man ansåg att det fanns brister i processen eller vart de trodde att fel 

kan uppstå. I de flesta processer intervjuades endast en person vilket gör det svårt att validera 

kvaliteten på frågorna som ställdes. 

1.4.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses ifall mätinstrumentet ger exakta och konstanta utslag (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011).  Om någon annan utför undersökningen ska denne alltså komma 

fram till samma resultat om den använt samma mätinstrument för att man ska kunna bedöma 
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reliabiliteten som hög. Likaså ska mätinstrumentet ge samma resultat oberoende av 

intervjuobjekt. 

 

De intervjuade i denna undersökning var erfarna och utförde rutinmässiga arbetsmoment 

vilket talar för att de beskrivit processen på ett korrekt vis. Att någon annan som utför samma 

process skulle beskriva processen på annat sätt än det som gjorts av de intervjuade förefaller 

osannolikt. Däremot skulle de haft andra svar på frågor om var i processen fel kan uppstå. Vad 

gäller själva kartläggningen av processen som sådan så bedömer författaren därför 

reliabiliteten som hög.  
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2 Företagsbeskrivning 

2.1 Alfa Laval 

Alfa Laval är ett världsledande företag som fokuserar på energioptimering, miljöskydd och 

livsmedelsproduktion genom att utveckla och tillverka värmeväxlare, separatorer och 

flödeshanteringsutrustning. Produkterna används vid tillverkning av livsmedel, läkemedel, 

stärkelse, socker och etanol. De används även i kärnkraftsindustrin. Företaget grundades 1883 

och har sedan dess blivit ett multinationellt företag med 28 produktionsenheter världen över 

och försäljning till kunder i mer än 100 länder. Antalet anställda uppgick år 2010 till 11500, 

varav 1900 i Sverige (ALround, 2011). 

              Bild 2.1 – Alfa Laval  i Tumba (ALround, 2011) 

2.2 Business Center HSS 

BC HSS har det operationella ansvaret över följande områden inom Alfa Laval (ALround, 

2011): 

 Öka bruttovinsten av hela separatorsystemverksamheten 

 Öka marknadsandelen för separatorsystemen 

 Etablera en projektledningsmodell som möjliggör produktlanseringar i rätt tid 

 Reducering av den tid det tar att få ut nya produkter på marknaden 

 Utveckla och applicera produktstrategier samt hantera produktvalsprocessen 

 Bygga modulariserade produktplattformar för att reducera tid och kostnad för 

underhåll och produktutveckling 

 Ta fram innovationer till produktplattformarna så snabbt som möjligt 



 

 

 

 Bibehålla och utveckla företagets kärnkompetenser inom forskning och utveckling 

samt produkt- och tillämpningskunskap 

 Ge support till marknadssegment och säljbolag med tillämpningskunskaper, 

säljverktyg och teknisk support 

 Ge support till Operations i förbättringen av tillverkning och inköp. 

 

2.3 Operations Manufacturing Eskilstuna (OME) 

Sedan 1906 har fabriken i Eskilstuna tillverkat separatorkomponenter. Idag är OME 

produktions- och produktionsteknikcentrum för HSS inom Alfa Laval. Fabriken har 200 

anställda och är belägen i Skogstorp, Eskilstuna. OME ansvararar för produktionen av stora 

och medelstora separatorer för livsmedelsbranschen och industribranschen. Här tillverkas 

även delar för segmentet Logistics som bl.a. tillhandahåller reservdelar (ALround, 2011). 

2.4 Distribution Centre Tumba (DC Tumba) 

DC Tumba ligger sydväst om Stockholm och är leverantör av reservdelar för Alfa Lavals 

höghastighetsseparatorer, NX dekantrar, Moatti filter, Merco centrifuger, Sharples dekantrar, 

Fresh Water technologi destillerare och IMO pumpar, samt Alpacon vätskor, samt 

informationsblad och reklambroschyrer. (ALround, 2011). 

DC Tumba har på senare år bedrivit ett omfattande förbättringsarbete för att bli effektivare 

och minska felplocken. 
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2.5 Höghastighetsseparatorn 

Höghastighetsseparatorn används främst 

för att separera vätskor från andra vätskor 

men även för slam som innehåller mindre 

än 30% fasta artiklar (ALround, 2011). 

Genom att separatorn uppnår en hög 

rotationshastighet så separeras vätskorna 

och/eller partiklarna efter sin densitet med 

hjälp av centrifugalkraften. De vätskor 

eller partiklar som har högst densitet 

hamnar längst ut från separatorns mitt. 

Därefter leds de ut via separata utgångar. 

  Bild 2.2 – Separator P 605 (Alfa Laval Tumba AB, 

2005)

 

Grundkonstruktionen för en separator består av motor, spindel, kula, transmission och stativ. 

Den elektriska motorn ser till att spindeln snurrar med hjälp av en rem som överför energin 

till spindeln. Kulan börjar då snurra i hög hastighet. Inuti kulan finns något som kallas disc 

stacks. Dessa är tunna koniska plattor av stål och har som uppgift att leda den vätska som har 

högst densitet till kulans periferi, medan den vätska som har lägst densitet hamnar runt kulans 

centrum där den sedan släpps ut som renad vätska. Den tyngre vätskan/partiklarna i kulans 

periferi släpps ut en annan väg med jämna mellanrum.  På så sätt separeras substanserna från 

varandra. 



 

 

 

 

Bild 2.3 – Separator 605 skiss på huvudkomponenter (Alfa Laval Tumba AB, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.4 – Tvärsnitt på en kula under ”arbete”. Vätska rör sig upp längs 

disc stacks och hamnar kring centrumaxelm (spindeln) medan partiklar 

med yngre densitet trycks ut mot kulans periferi. (Alfa Laval Tumba 

AB, 2005) 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Order- och leveransprocessens sex steg 

När kunder vill köpa en produkt så lägger de en order hos säljaren. Det är i det skedet som 

order- och leveransprocessen startar. Den består av alla de aktiviteter som sker som en direkt 

följd av att en order har lagts och de pågår ända till dess att produkten levererats. Litteraturen 

brukar ta exemplet med det tillverkande företaget som består av tre delar, nämligen 

materialförsörjning, produktion och distribution (Oskarsson et al., 2003). 

Samtliga delar har ett lager mellan sig och nästföljande del, vilket innebär att de knyts 

samman av flera order- och leveransprocesser. 

När en order kommit in är materialförsörjningens roll att införskaffa och lagerhålla material 

som senare skall levereras till produktionen. Produktionen i sin tur tillverkar och monterar 

ihop produkter för att sedan leverera dessa till distributionen. För att försörja sin produktion 

behöver de beställa material från materialförsörjningen. Distributionen är ansvarig för att 

leverera till kund och behöver lägga order till produktionen för att själva ha produkter att 

leverera till slutkunden. 

Enligt Oskarsson et al. (2003) kan order- och leveransprocessen beskrivas i sex efter varandra 

följande steg: 

 

 

Fig 3.1 Flödesschema över order- och leveransprocessen (Oskarsson et al., 2003) 

 

Steg 1: Orderläggning 

Kunden (slutkund eller internkund) ser över sitt behov och nuvarande lagersaldo för att kunna 

bestämma hur stort behovet är samt när en order behöver läggas till leverantören (kan vara 

extern eller intern). Ordern meddelas sedan exempelvis med hjälp av telefon, brev, e-post, 

EDI (electronic data interchange) eller fax. 

 

  



 

 

 

Steg 2: Ordermottagning 

Leverantören tar emot ordern. Vanligtvis förs den sedan in i ett datoriserat administrativt 

system där man arbetar vidare med ordern. En orderbekräftelse skickas till kunden som 

därefter kan ägna sig åt leverensbevakning av ordern.  

 

Steg 3: Orderbehandling 

I det här stadiet är det materialförsörjningens roll att införskaffa och lagerhålla material som 

senare skall levereras till produktionen. Produktionen i sin tur tillverkar och monterar ihop 

produkter för att sedan leverera dessa till distributionen. För att försörja sin produktion 

behöver de beställa material från materialförsörjningen. 

 

Steg 4: Färdigställande av order 

Om det gäller en kundspecifik produkt kan detta steg innefatta allt från att beställa hem 

material, till tillverkning eller slutmontering. I andra fall kan det handla om plockning, 

packning och avsändning. 

 

Steg 5: Transport och spedition 

Ansvaret för att överföra materialet mellan företag kan innehas antingen av leverantören eller 

av kunden. Men själva utförandet överlåter man oftast till ett transportföretag. Detta 

tillhandahåller ofta tjänster som gör att man via Internet kan få information om var i flödet 

materialet befinner sig för stunden. Om kunden är inom företaget så utförs transporten 

vanligtvis av någon funktion inom företaget.  

 

Steg 6: Inleverans till kund 

När materialet anländer så behöver kunden utföra en godsmottagning, ankomstkontroll och 

inlagring.  Detta kan då ske i olika grader. Om leveransen sker mellan två företag brukar 

arbetet bli mer omfattande än om det är en intern leverans mellan två funktioner inom 

företaget. 

Godset som kommer in rapporteras in i ett affärssystem. Därefter utförs ofta transportskade- 

och kvalitetskontroll. Material kan även behöva packas och märkas om. Till slut så lagras 

materialet i ett förråd. 
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3.2 Processer 

En process brukar beskrivas som en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt 

slut. Men i själva verket är dessa delar bara stommen av en process. En process ska nämligen 

också vara planerad och repetitiv, den ska ha förutbestämda aktiviteter som ingår i den samt 

ha ett förväntat resultat. Aktiviteterna ska vara flera och de är oftast av både administrativ och 

operativ karaktär. Dessutom så ska processen vara funktionsöverskridande vilket betyder att 

den inte får vara för kort.  

Processer har ofta en strategisk fokus som syftar till att tillfredställa kundens behov. Denna 

fokus brukar i logistiksammanhang ligga på leveransservice, flexibilitet och ledtid. De flesta 

processer börjar nämligen med ett kundbehov och avslutas med att behovet är uppfyllt 

(Oskarsson et al., 2003) 

För varje process måste det finnas en identifierad kund och en identifierad leverantör och den 

måste dessutom ha minst en processägare som ser till helheten, sätter mål och leder 

utvecklingen av processen. En av huvudanledningarna till att företag arbetar med processer är 

att de är en förutsättning för ständiga förbättringar. Genom att man arbetar repetitivt så kan 

förbättringar identifieras och implementeras. 

 

Lumsden (2006) beskriver att det finns tre olika processer i ett företag: de individuella 

processerna som utförs av individer, de funktionella (vertikala) processerna som tillhör en 

särskild division och affärsprocesser (horisontella) som skär tvärs över organisationens 

avdelningar. På så sätt kan funktionella processer kopplas samman med affärsprocesser. Alla 

processer kan delas upp i mindre beståndsdelar till dess att de blir till individuella processer. 

 

Egnell (1994) menar att man även kan dela upp processer efter den uppgift som de har i 

verksamheten. Operativa processer kallas de processer där den förädling som uppfyller 

kundens behov utförs, t.ex. produktutvecklingsprocessen. Stödprocesser bidrar med resurser 

till de operativa processerna, t.ex. informationsprocessen. Den sista typen är 

ledningsprocesser som har till syfte att besluta om organisationens strategier och mål. 

 

 



 

 

 

3.3 Processförbättringar 

Företagen har fått ett ökat intresse av att se över sina processer eftersom man kommit 

underfund med att ens processer ofta kan vara onödigt komplicerade. På grund av detta är de 

också ekonomiskt och praktiskt ineffektiva (Lumsden, 2006) 

 

 

Fig 3.2 Processkarta över processförbättring (Lumsden, 2006) 

 

Grunden för processförbättringar är information från kund som återkopplas till processen. 

Enstaka stora processändringar är kostsamma och svåra att implementera, vilket kan leda till 

att man avstår att göra det. Därför är små kontinuerliga processförbättringar att föredra och 

det passar dessutom bättre i företagens kvalitetsutveckling som numera strävar efter ständiga 

förbättringar (Lumsden, 2006). 

3.4 Processjämförelse 

Många framgångsrika företag använder sig av benchmarking som en del av sin 

kvalitetsutveckling. Camp (1989) förklarar benchmarking som “sökandet efter de bästa 

arbetsmetoder som leder till överlägsna prestationer”. Processjämförelse innebär att man gör 

en noggrann jämförelse mellan identiska eller liknande processer i syfte att förbättra sin egen 

process. Jämförelserna kan ske externt eller internt. De företag eller interna funktioner vars 

verksamhet man jämför sig med kan skilja radikalt från den verksamhet man vill förbättra. 

Som ett exempel kan nämnas faktureringsprocessen vilken alla företag som säljer varor eller 

tjänster har. Medan det ena företaget har en faktureringsprocess som flyter på utan problem 

kan det andra ha så stora problem med processen att den ger upphov till kundklagomål. Man 

kan oftast inte bara kopiera en annans process rakt av, utan behöver anpassa tekniker, 

arbetssätt och processlösningarna så att de passar ens egen verksamhet. 
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3.5 Informationsflöde 

I en försörjningskedja finns det tre typer av flöden. Materialflödet, betalningsflödet och 

informationsflödet. Det sistnämnda skiljer sig från de andra på två sätt. För det första är 

informationsflödet en förutsättning för att materialflödet och betalningsflödet ska existera. För 

det andra så är inte informationsflödet direkt kopplat till kapitalbindningen (Mattsson, 2002). 

Störningar i informationsflödet kan leda till kvalitetsbrister i materialflödet och 

betalningsflödet. 

En vanlig orsak till dessa störningar är den mänskliga faktorn vid t.ex. uppdatering av 

information eller manuell överföring av data. 

3.6 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader brukar definieras som de kostnader som orsakas av defekta enheter, 

ofullständiga processer eller förlorade försäljningsintäkter (Bergman & Klefsjö, 2009). 

Tidigare ansåg man att kvalitet var något man fick betala för, men det nya synsättet är att det 

istället är bristen på kvalitet som kostar. Därför myntades begreppet kvalitetsbristkostnader.  

 

Den modell ett företag bygger upp för att hålla reda på kvalitetsbristkostnaderna bör endast 

innehålla direkta och indirekta kostnader för kvalitetsbrister (Bergman & Klefsjö, 2009). 

De direkta kostnaderna är interna och orsakas av att man upptäcker fel innan leverans till 

kund. Kassation och omarbetning tillhör denna kategori. De indirekta kostnaderna är externa 

och orsakas av fel som man inte lyckats upptäcka förrän efter att varorna levererats till 

kunden. Reklamationer och goodwill-förluster hör till denna kategori (Bergman & Klefsjö, 

2009). 
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4 Genomförande 

4.1  Order- och leveransprocessen hos OME 

4.1.1 Ordermottagning  

Ordermottagningen sker via EDI, e-post eller fax. Det är huvudsakligen Alfa Lavals säljbolag 

som lägger ordrarna och det sker då via EDI. Dessa kommer in i affärssystemet Movex utan 

att orderhanteraren behöver knappa in själva ordern. Ett fåtal slutkunder kan själva lägga 

order direkt till fabriken och det sker då via e-post eller fax. I dessa fall får orderhanteraren 

manuellt överföra ordern till affärssystemet Movex. 

4.1.2 Orderbehandlingen 

När ordern bokats i Movex så beräknar ett MRP-system (Material Resource Planning) vilka 

resurser som krävs för att tillverka ordern. Då framgår vad som behöver köpas in och vad som 

finns på lager. I och med detta skickar orderhanteraren en orderbekräftelse till kunden. Arbetet 

med ordern tas nu över av inköp och tillverkning.  

4.1.3 Färdigställande av order 

Inköp skapar inköpsordrar för att få in det material som behövs enligt MRP-systemets 

inköpsförslag.  När det inköpta materialet anländer så förvaras det på lagret om det är färdiga 

komponenter. I annat fall så är det insatsmaterial som går direkt till tillverkningen.  

Tillverkningenn får en produktionsorder och skriver ut en plocklista på insatsmaterial. 

Därefter sker tillverkning av de artiklar som ingår i separatorn och artiklarna läggs sedan på 

lagret.  

Nu anger Movex att samtliga artiklar finns på lager varefter man skriver ut ett antal dokument 

varav de viktigaste i sammanhanget är tillverkningsordrar (en för stativ och en för kula), 

packningsspecifikationen och packningsordern. En mapp med dokument skickas till 

avdelningen Assembly/test (produktionsordern och packningsspecifikationen) och en mapp 

skickas till avdelningen Packning/spedition. 

På lagret så tar personalen den plocklista de skrivit ut och plockar de små delarna till 

separatorn. I plocklistan kryssar de för dem artiklar de plockat. Artiklarna hamnar i små boxar 

som är fästa på en vagn. Varken artiklarna eller boxarna märks, trots att vissa artiklar är 

snarlika. Däremot finns möjlighet att märka artiklarna, t.ex. när någon annan än ordinarie 

personal gör jobbet. 



 

 

 

 

 

Bild 4.1 – Plockvagn med boxar. 

 

När allt är färdigplockat fästs en mapp som innehåller tillverkningsordern och plocklistan på 

vagnen, varefter plockpersonalen går till en situationstavla och markerar att alla artiklar till 

stativet är plockade.  

 

 

Bild 4.2 – Mapp med bl.a. tillverkningsorder och plocklista. 

 

När separatorn ska börja putsas så meddelas plockpersonalen detta. Då börjar de plocka 

tillbehör (servicekit, verktygssatser mm.) till separatorn med hjälp av 

packningsspecifikationen. Dessa sätts i en pall som sedan lyfts in i en lagerhylla. I detta läge 

händer det att det kommer en tilläggsorder. Denna läggs då i pallen tillsammans med övriga 

dokument. 
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Assembly/test får själva plocka fram kulan när de ska bygga ihop separatorn. De hämtar även 

vagnen med de plockade artiklarna som ska ingå i separatorn. Ibland används inte vissa 

artiklar som plockats vid byggandet av separatorn och för dessa görs en avvikelserapport. 

Assembly/test skickar vidare den monterade separatorn hos Packning/spedition som plastar in 

separatorn och dess tillbehör (som får en gul etikett för att skilja dem från separatorn och dess 

delar). Därefter för de in detta i en trälåda där de även stoppar ned packningsspecifikation och 

tilläggsorder. Innan lådan förseglas så fotograferas innehållet. Därefter är ordern redo för 

leverans till kund. 

4.2 Order- och leveransprocessen i DC Tumba 

4.2.1 Ordermottagning 

DC Tumba tar emot order via EDI, e-post eller fax. Alfa Lavals säljbolag lägger order till DC 

Tumba främst via EDI på samma sätt som OME. Även här kan ett fåtal slutkunder, t.ex. Tetra 

Pak, själva lägga order utan att gå via säljbolaget.  

4.2.2 Orderbehandling 

De ordrar som sker via e-post och fax måste knappas in manuellt av en orderhanterare.  

Inkommer de via EDI så hamnar de automatiskt i Movex och de kommer då direkt ner till 

lagret. 

4.2.3 Färdigställande av order 

På lagret så tar plockpersonal fram ordern i en dator som är integrerad i hans truck. Ordern 

kan delas upp i max tre separata ordrar som senare konsolideras. Uppdelningen är baserad på 

vilken typ av förvaring artiklarna finns på, högplock, lågplock eller automatisk. Olika 

personer plockar på de olika förvaringarna så därför kan flera personer plocka ihop en order. 

Varje artikel som plockas scannas med handdator, och då skrivs en etikett ut automatiskt. Man 

ser efter om etikettens artikelnummer stämmer överens med den som finns på artikeln. När de 

plockat färdigt artiklarna stoppar de in dem i en box som hamnar i konsolideringshyllan. 

Därefter scannas hyllans nummer av eller så skrivs den in manuellt för att spara informationen 

om vilken hylla som den aktuella ordern finns på. 

Nu tar packpersonalen över. De tar ut alla boxar som tillhör samma order för att sedan scanna 

av varje artikel. Om det antalet som de plockat ur boxarna inte stämmer överens med antalet 

som ska finnas med på ordern, så informeras de om felet av handdatorn. Sedan så packas allt 



 

 

 

ned i en kartong och därefter vägs kartongen med dess innehåll och vikten knappas in i 

Movex. De kan även se om något är felpackat genom att jämföra den packade orderns 

totalvikt med den förväntade vikten. Ordern frisläpps sedan till kallagret och är då redo för 

leverans. 
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5 Analys 

5.1 Processjämförelse mellan OME och DC Tumba 

Vid undersökningen framgick det att order- och leveransprocesserna i stort överensstämmer 

vad gäller ordermottagning och orderbevakning. Både hos OME och DC Tumba uttryckte 

ordermottagarna att de gärna hade sett att alla kunder skickade sin order via EDI, vilket skulle 

minska risken för fel i och med att ordermottagarna slipper fylla i något manuellt. 

 

De största skillnaderna i processerna finner man vid färdigställandet av ordern. Man ska här 

ha i åtanke att OME tillverkar separatorer, medan DC Tumba endast tillhandahåller färdiga 

produkter och reservdelar.  

OME använder sig av dokument i pappersform medan DC Tumba överför all information 

digitalt med hjälp av Movex. Användningen av Movex och handscanner i DC Tumba har 

minskat antalet reklamationer med anledning av ”incorrect delivery” med 20% procent. Detta 

kan hänföras till att den digitala dokumentationen tillsammans med handscannern säkerställer 

att man plockar rätt artikel och rätt antal. 

 

 

Fig. 5.1 – Antal reklamationer per månad i DC Tumba (ALround, 2011). 
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När artiklarna plockas i OME så märker man inte upp artiklarna eller boxarna de placeras i. 

Detta innebär att personalen som hanterar detta behöver vara erfaren och kunnig. Hos DC 

Tumba så är artiklarna som plockas uppmärkta med artikelnummer och stoppas in i en 

plastpåse och även den märks upp med en streckkod. DC Tumbas arbetssätt har här klara 

fördelar jämfört OME. Den mänskliga faktorn finns fortfarande inblandad, men det digitala 

systemet finns där som en kontrollant och meddelar ifall det är fel artikel eller fel antal. 

 

OME får ibland en tilläggsorder från kunden på t.ex. servicekit till separatorn. Då denna läggs 

löst på pallen med de plockade artiklarna, som ska monteras ihop till en färdig separator, finns 

en risk att pappret kommer bort eftersom det inte läggs ned i mappen tillsammans med 

tillverkningsordern och plocklistan. 
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6 Slutsats 

Processerna hos OME och DC Tumba skiljer sig särskilt åt vid färdigställandet av ordern. Det 

beror inte på att det är två olika verksamheter eftersom arbetssättet hos den ena lika gärna 

skulle kunna fungera hos den andra. Däremot så ser man en tydlig skillnad i hur DC Tumba 

använder ett arbetssätt som minimerar risken som den mänskliga faktorn faktiskt utgör. 

Problemet är inte bara felplock, utan att informationen förvanskas någonstans på vägen. 

Genom att digitalisera alla dokument så att manuella överföringar av information inte behöver 

förekomma, så kan man få ut mer tillförlitlig information.  
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7 Rekommendationer 

Genom undersökningen har en rad förbättringsmöjligheter identifierats varav den första gäller 

både hos OME och DC Tumba. I bådas verksamheter så kan ordermottagningen underlättas 

och få en högre kvalitet genom att man eliminerar de manuella överföringarna. Istället bör 

man se över möjligheten att få fler kunder att skicka in ordrar via EDI, så att de automatiskt 

hamnar i Movex. 

 

Vid färdigställandet av ordern så visar resultaten från DC Tumba att det kan löna sig att 

digitalisera informationsflödet hos OME genom införandet av handscanners som ger 

möjlighet till ett snabbare och effektivare arbete samtidigt som kvaliteten på det utförda 

arbetet ökar. Bland annat blir det lätt att införa uppmärkning vid användning av handscanners, 

så att även en oerfaren kan utföra jobbet utan ökad risk för fel. 

 

Tilläggsordrar i OME bör inte läggas separat i pallen, då det alltid finns en risk att den kan 

komma bort. Antingen bör man hantera en tilläggsorder som en separat order så att 

dokumentationen är tydligare än när man lägger till den på en befintlig order, eller så 

digitaliserar man dokumentationen så att tilläggsordern automatiskt hamnar tillsammans med 

huvudordern. 
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