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Förord 

Detta examensarbete har utförts på Ericsson AB i Borås, och har berört vissa delar inom 
logistik. Inledningsvis vill vi skicka ett stort tack till de anställda på EAB som vi har 
intervjuat. Deras hjälp och kunskap har hjälpt oss att göra ett bra arbete. 
 
Dessutom vill vi tacka vår handledare Daniel Ekwall, universitetsadjunkt Jerker Johnsson och 
examinator Marie Fredriksson på Högskolan i Borås.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna C-uppsats har varit att komma fram med ett lösningsförslag till ett aktuellt 
problem på Ericsson AB i Borås. Problemet berör Exemption requests, dvs. orderläggning för 
undantagsprodukter. Uppsatsskrivningen har skett under hösten 2007 och innefattar 15 p.  
 
Genom utförda intervjuer med anställda på Ericsson AB i Borås gav undersökningen en tydlig 
bild av hur tidskrävande och komplicerad processen är, med all onödig extraarbete samt 
kommunikationsproblem. Det som krävs är kontinuerlig uppdatering mellan avdelningarna, 
bättre förståelse för processerna samt vad och hur man hanterar dem. 
Genom att använda/implementera några av våra lösningsförslag kan man förenkla processerna 
kring Exemption request hanteringen. 
 
Lösningsförslagen har många fördelar, de främsta fördelar är större kontroll, minskad ledtid, 
tidsbesparing vilket sparar pengar och gör det möjligt till att utveckla, och verkställa oavsett 
vilket alt man väljer. Förslag på förbättringsområden som Ericsson i Borås kan implementera 
är diverse alternativ som vi har angett i vår slutsats. Därefter kan fördjupning ske, i syfte att 
fullfölja och förbättra processen. 
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Summary 

The purpose of this thesis has been to come up with a solution proposal to an actual problem 
at Ericsson AB at Borås. The problem involves Exemption requests, special products. write a 
degree project that is on 10 points, where the aim has been. The essay writing has taken place 
during the autumn of 2007 of 15 points. 

Interviews made with employees at Ericsson in Borås gave the research a clear picture of how 
complicated and time demanding the process is, with all the unnecessary extra work and 
communication problems. A continual updating is required between the divisions, better 
comprehension for the processes and what and how to handle them. Through applying some 
of our solution proposals one can simplify the processes around Exemption requests. 

The solution proposals gave some advantages, the foremost advantages are greater control, 
reduced link time, timesaving which saves money and do it possible to develop, and carry out 
regardless to which alternative one choose. Suggestions on improvement areas at Ericsson AB 
in Borås that can be improved is to carry out various alternatives that we have mentioned in 
our conclusion and become engrossed, in propose to complete and improve the process.    
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en mindre bakgrundsbeskrivning om Ericsson AB i Borås och syfte med 
arbetet. En utförligare bakgrundsbeskrivning ges i kapitel 2. 

1.1 Bakgrund  
Ericsson AB (EAB) i Borås är världsledande inom tillverkning av radiovågskommunikation 
och ingår i affärsenheten BTTN (Business Unit Transmission and Transport). 
Marknadsandelen ligget på 40 %, och deras varumärke MINI-LINK™ är välkänd runtom i 
världen. Deras produkter knyter ihop alla kommunikationsbehov oavsett språk, klimat eller 
geografi. 

MINI-LINK™ kan enklast beskrivas som ett system för trådlös kommunikation, där 
radiovågor skickas punkt till punkt. Allt finns i en låda som fästs i master och diverse hustak, 
samt kullar och höjder. Många av masterna innehåller flera olika radiolänkar, då ett flertal 
mobiltelefonoperatörer väljer att bygga egna system.  

I dagsläget har orderhanterarna ett tidskrävande problem som man själva inte hanterar. Detta 
är känt som Exemption requests. Problembeskrivningen lyder:  

”Det handlar om hur vi arbetar med vår hantering av produkter som av någon anledning har 
undantagshantering. Det kan vara nya produkter som inte släppts riktigt än, gamla produkter 
som ska sluta levereras eller produkter som man av någon anledning vill ha lite mer koll på”. 

Exemption requests hanteras i dagsläget av PMDM. Processen är komplicerad, och många 
parter är involverade. Denna process skulle kunna förenklas, men CLM:erna har inte de 
kunskaper som krävs för att kunna hantera Exemption requests. Istället måste en CLM skriva 
en begäran, som i sin tur skickas vidare till PMDM. En anmälan fylls i, och skickas sedan 
vidare till en kontakt som hanterar den specifika produkten för vilken man har begärt 
undantagstillstånd för. Efter en viss tid (allt ifrån några minuter till några dagar) kommer ett 
mail tillbaka till PMDM med ett godkännande eller avslag. Därefter vidarebefordras detta till 
planerarna samt CLM:en som skickade Exemption request:en.  

 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera flödet kring Exemption requests, för att 
därefter kunna komma med lösningsförslag för det aktuella problemet. Detta kan dels leda till 
att PMDM får mer tid att fokusera på andra uppgifter, dels att CLM har bättre koll på hur 
hanteringen av deras Exemption requests fortskrider. 
  
1.3 Ordlista 
CBS- Corporate Business Solution 
CDC- Customer Distribution Center 
CLM - Customer Logistics Manager 
CTC - Customer Delivery Center 
MU - Market Unit 
OA- Order Acknowledgement 
OTC - Order To Cash 
PMDM- Product Master Data Manager 
PO- Purchase Order 
SO- Sales Order 
 
 
  8



2. Företags- & nulägesbeskrivning 

Detta kapitel ger en beskrivning av Ericssonkoncernens historia och ställning i dagsläget, 
EAB i Borås, samt det aktuella problemet. 

2.1 Företagshistorik 

L.M Ericsson grundade år 1876 en verkstad avsedd för telegrafapparater, och inom några år 
hade han utvecklat den första telefonen och därmed lagt grunden för Ericssonkoncernen. Tack 
vare den goda utvecklingen grundades år 1896 A.-B. L. M. Ericsson & Co. En 
sammanslagning med Stockholms Allmänna Telefon AB i början av 1900-talet och 
utbredningen i Stockholm (som gjorde staden till den telefontätaste i världen) gjorde att 
koncernen växte och på fullt allvar etablerade sig på telefonmarknaden. Under 1900-talet 
växte Ericsson, och man kom med attraktiva modeller (såsom kobratelefonen), vilket gjorde 
att företaget blev än mer eftertraktat. 

Dagens Ericsson har lite mer än 50000 anställda, och företaget har återigen börjat växa efter 
en tung start på 2000-talet. Man har gjort uppmärksammade uppköp och skaffat nya 
samarbetspartners. Mest omtalat är SONY-samarbetet, samt uppköpen av Marconi (2005) och 
Redback (2007).  

2.2 EAB i Borås 

Ericsson AB (EAB) i Borås är världsledande inom tillverkning av radiovågskommunikation 
och ingår i affärsenheten BTTN (Business Unit Transmission and Transport). 
Marknadsandelen ligget på 40 %, och deras varumärke MINI-LINK™ är välkänd runtom i 
världen. Deras produkter knyter ihop alla kommunikationsbehov oavsett språk, klimat eller 
geografi. I dagsläget har man lite mer än 1000 anställda (inkl. inhyrd bemanningspersonal).  

2.3 MU 

Market Unit (MU) beskrivs som Ericssons ansikte mot kund. Det är MU: na som sköter 
kommunikationen mellan kunden och dess enheter. Idag finns 23 stycken MU: n som handhar 
kundorder, kundernas behov och önskemål, offerter, proforma, kontrakt och övrig form av 
orderhantering. Dessa enheter är fördelade inom olika regioner och länder.  

Orderkontoret har i dagsläget ca 80-talet anställda. Orderhanterarnas uppgift är att sköta 
kundorderna som läggs av antingen ett MU eller av slutkunderna.  

Det finns två olika typer av orderflöden, Order To Cash (OTC) samt Contract To Cash (CTC). 
Den stora skillnaden flödena emellan ligger i att dem som arbetar i OTC enbart arbetar mot 
det material som skall levereras. CTC däremot jobbar mer med kontrakten som kunderna har 
slutit med Ericsson. Detta genererar i mer manuella processer inom orderhanteringen. Denna 
uppsats berör flödet för Exemption Requests, dvs undantagsprodukter som kunderna beställer, 
och produkterna i sig håller på att antingen fasas ut eller introduceras på marknaden.   
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2.4 CLM 
CLM:en ansvarar för att en order läggs in, hanteras och slutligen faktureras. Det finns två 
olika typer av CLM. 

2.4.1 OTC 
Arbetsdagarna inleds med att en CLM gör sökningar i CBS. Bland annat görs en sökning på 
ickeinplanerade order. Vid inplanering av order så planerar man rutter, Last Production Date, 
Scheduled Shipping Date, och övrig information som inte finns (varierar för varje MU). Vid 
kapacitetsbrist skickas orderna till planeringsgruppen som i sin tur anger nytt Last Production 
Date. Ibland måste man även göra en split, dvs dela upp ordern, pga att slutkunden/MU:t har 
för många antal artiklar i ordern. Dock måste CLM:en informera detta och även få det 
godkänt  av den som har skickat ordern. 
 
CLM:en skickar därefter ett OA (Order Acknowledgement) till MU:t/slutkunden, som då får 
bekräftat att ordern har inplanerats. Därefter följer den tid som krävs tills att man har fått in 
allt material, tillverkat produkten och slutligen paketerat den. Under tiden kan omplaneringar 
ske vid ev kapacitetsbrist eller strul i produktionen. Då ordern är klar skickas en signal till 
CBS från emballeringen. Signalen går via Link Flow, som är EAB:s produktionsflöde. Här 
kan man följa statusen för en order, från att den har lagts in i flödet och processen har 
påbörjats, tills att ordern är klar för skeppning.  
 
Slutligen görs en invoice (dokument för frakt) i ordning och skickas vidare till den som lagt 
ordern. När man har fått ett godkännande från sitt MU/slutkund så skickas varje invoice 
vidare till Kista, där man bokar upp transport för ordern.  
 

2.4.2 CTC 
För en CLM innebär ett CTC-flöde att man arbetar mer med kontraktet/-en som berör 
kundorderna. Dessutom ökar den manuella orderhanteringen, då många av produkterna måste 
läggas in av CLM:en i ordern, eftersom dessa inte kan hämtas direkt från systemet. Med detta 
menas att materialet inte ingår i BTTN:s produktregister.  
 
En CLM ur en grupp brukar vara med då kontraktet utformas, och då blir även hela gruppen 
ansvarig för orderflödet. Detta gäller allt från materialanskaffning och leverans, till tjänster 
och material vid sidan om.  
 
Utöver detta flöde så finns det ett flöde, mer känt som Cockpit, som går via EAB i Kista. Här 
fungerar det hela på det sättet att Kista tar hand om kontrakten (fakturering skeppning mm), 
medan EAB i Borås sköter endast transmissionsmaterialet. Sedan finns även en variant av 
flödet då EAB i Borås sköter fakturor och transporterna. 
 
2.5 PMDM 
 
När nya produkter ska läggas in i systemet så måste de först genomgå en rad olika processer. 
De som vi har intervjuat innehar titeln Product Master Data Manager (PMDM), och dessa 
personer har huvudansvaret för Exemption requests. Inledningsvis får man ett besked från 
projektledningen att det finns en ny inkommande produkt. PMDM får en detaljerad 
beskrivning av produkten, dess nummer som ska läggas in m.m. 
Följande är en engelsk arbetsbeskrivning som har fåtts av PMDM innehållande 10 punkter: 
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• To load new Material Master Data in CBS for EAB Borås for new products/Product 
Package. 

• To maintain products in EAB Borås, regarding Material Master Data for the whole 
life cycle including Spare Parts.  

• Knowledge about System landscape interfaces and the relation between Material 
Master Data and the specific systems. 

• Take an active role in set up of Product Packaging in EAB Borås. 
• To follow the NPI/TPI processes. 
• To work in lined with the strategic goals for PIM Microwave and Access. 
• To continuously following up and implementing improvements to the processes. 
• Take an active role in projects. 
• To support questions regarding Material Master Data in EAB Borås, including 

PMDM mail box. 
• Handle exemptions. 

 
Den sista punkten, Handle exemptions, är den arbetsuppgift som tar upp mest tid i dagsläget 
och som vi har fått i uppgift att kartlägga och ge alternativa lösningsförslag till. 

2.6 ESTER 
Ester är ett verktyg för att hantera Exemption request begäran. För att använda verktyget 
behöver man en RACF användare (d.v.s. att man har tillgång till systemet), E-mail konto och 
tillgång till Intranät (Ericssons interna nätverk). Denna kan endast användas för ickeprodukter 
registrerade i PRIM. Verktyget är obligatoriskt att användas för produkter som levereras 
utanför Ericsson utan ickebekräftande, men verktyget kan också användas för alla produkter, 
projekt, operationer etc. om produkt numret är registrerad i PRIM. Lokala instruktioner kan 
leda till förklaringar av regler för flödet av hantering av undantags falls begäran och vart man 
skall sända begäran. Dessa instruktioner kan vara skapta för en organisations enhet eller en 
produkt så som process eller projekt. 

Godkänd begäran är registrerat i PRIM`s dokument data som en del av dokumenten. 
Dokumentet kan senare bli återkallat av personer som har varit inblandade i beslutet, eller om 
man har befogenhet för att läsa undantagsfallen.  

2.7 Problembeskrivning 

I dagsläget har orderhanterarna ett tidskrävande problem som man själva inte hanterar. Detta 
är känt som Exemption requests. Efter intervju med en CLM:are gavs följande 
problembeskrivning:  

”Det handlar om hur vi arbetar med vår hantering av produkter som av någon anledning har 
undantagshantering. Det kan vara nya produkter som inte släppts riktigt än, gamla produkter 
som ska sluta levereras eller produkter som man av någon anledning vill ha lite mer koll på”. 

För att kunna få ytterligare beskrivning av hur Exemption requests hanteras i dagsläget, 
beslutades det att ett besök skulle göras hos PMDM. Intervjuerna visade att dessa 
undantagsprodukter tar upp en större del av arbetstiden, enligt PMDM. Processen inleds med 
att en CLM på orderkontoret skickar en beskrivning till PMDM, vilket innehåller info om 
produkt, antal och vilken kund. Alla kunder har inte rätt att beställa vissa av EAB’s många 
produkter. Dessa kunder ingår i Embargo-gruppen, en grupp som har valts ut av USA. 
Bestämmelserna säger att länder som exempelvis Iran, Irak m.m. inte får ta del av vissa 
”västerländska produkter”. Den som godkänner kunden för EAB är produktledningen.  
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Den i PMDM som får en Exemption request loggar sedermera in i ESTER, en sida på 
Ericssons webb där man fyller i en ansökan om Exemption. Denna skickas till en viss utvald 
person som har hand om undantagsförfrågan för den aktuella produkten, och därefter 
behandlas förfrågan. Svaret kan dröja allt ifrån några minuter upptill några dagar. Den som 
har skickat Exemption request får ett mail där det antingen står ”Exemption Approved” eller 
”Exemption Denied”. Detta mail vidarebefordras till CLM:en som begärde Exemption, samt 
till planerarna på orderkontoret, då dem behöver ha tillgång till denna information för att 
kunna planera in produkterna i systemet.  
 
Ett annat problem är den ständiga förändringen och kravet på uppdatering för kontaktlistan 
hos dem som behandlar Exemption requests. Dålig kommunikation leder till att uppdateringar 
sker alltför sällan, med långa mellanrum och mycket förvirring som följd. Dessutom ligger en 
del hos kontakterna som brister när det gäller ansvarstagande, då man vid ytterst få tillfällen 
meddelar om eventuell semester eller jobbyte.  
 
Efter ett möte med en CLM:are framkom det även att det ibland förekommer det olika former 
av begränsningar vid exempelvis utfasningar av produkter. Vanligast är att man gör en så 
kallad generell exemption, som är antingen tidsbaserad eller antalsbaserad. En generell 
exemption brukar läggas vid en tidpunkt då man kommer få en ny typ av produkt. Värt att 
notera är att alla kunder inte är intresserade av nya produkter, utan man kanske har ett äldre 
nätverk där man inte tillämpar exempelvis 3G system. 
 
3. Metod 

Kapitlet ger en beskrivning om vilken litteratur och metod som använts för att sammanställa 
analysen. 

3.1 Metodik 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som 
kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod och fem viktiga delar (enligt Holme & Solvang, 
1997) i detta är; 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 

• Man måste göra ett systematiskt urval av information. 

• Man ska kunna nyttja informationen på bästa sätt. 

• Resultaten skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 
hållbarheten. 

• Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om det samhällsenliga 
förhållande man står inför att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och 
utvecklingsarbete och till ökad förståelse. 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man avser behandla ämnet. Ovanstående mall har används i undersökningen för att 
problembeskrivning och lösning ska kunna återkopplas till verkligheten. 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Inom samhällsvetenskapen finns två olika angreppssätt för att metodiskt utforska ett problem 
och därmed få ny kunskap om det specifika området. De två metoderna är kvantitativ och 
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kvalitativ, vilken metod som väljs avgörs utifrån hur den inhämtade informationen bearbetats 
och analyseras samt hur det specifika problemet är utformat (Holme & Solvang 1997). 

Det kvantitativa metoden är bra att använda vid en relativt klar problemformulering och avser 
komma fram till svaret på problemet via att förstå och tolka frågor.  

Syftet med den kvalitativa metoden är att få en förståelse för det insamlade materialet. 
Materialet undersöks för att därefter kunna testa informationens giltighet i allmänhet och 
därigenom få en djupare förståelse och kunskap om det problem som studeras. För denna 
uppsats har vi valt den kvalitativa metoden för att få en bättre förståelse för den process som 
skall kartläggas. För att få en ökad förståelse av de aktiviteter som finns i processen anser vi 
att insamlig av verbal information kommer att vara den bästa metoden. Ett annat motiv till 
valet av kvalitativ metod är att vi anser att det skulle bli svårare att få en djupare förståelse om 
en process mellan två parter vid användning av den kvantitativa metoden.  

3.2 Litteraturstudie 
För att få en god teoretisk grund för examensarbetet har omfattande litteraturstudier gjorts för 
att kunna sammanställa analysdelen av arbetet. Litteraturen har mestadels omfattats av 
logistisk litteratur som har funnits tillgänglig på högskolan samt Internet. Sökord som använts 
inom Högskolan i Borås biblioteksnätverk och Internet är logistik, informationsflöde, 
kommunikation samt kommunikationssystem. Sökord på Wikipedia var Ericsson, och 
informationen har kontrollerats mot källor på EAB. Dessutom har Ericsson AB’s interna 
nätverk använts. 

3.3 Intervju 
Vi har valt att använda oss både av strukturerade och ostrukturerade intervjuer beroende på 
vilken typ av information som har eftersökts (se kapitel 3.4 för intervjuteori). För 
processkartläggningen kommer vi att använda oss av ostrukturerade intervjuer vilket ger oss 
en övergripande förståelse av processerna och dess funktion. Dessa intervjumetoder användes 
i detta arbete för att kombinationen av dessa ger en helhetsbild av hur vi har arbetat, för att 
därefter analysera och komma fram till lösningsförslag. Metoderna var till hjälp för att lättare 
kunna strukturera upp intervjudelen och sammanställa informationsinsamlingen.  

Intervjuerna har varit delvis förberedda med intervjufrågor (se BILAGA 1) som har funnits 
med vid tillfällena. Dessa har dock inte bifogats/skickats till de anställda i förväg, utan vid 
längre intervjuer har vi valt att ge kortare information till respondenten om frågeformulärets 
innehåll, på grund av att den anställde eventuellt måste ta fram information till intervju-
tillfället. Vissa frågor har tillkommit i efterhand eller spontant under intervjutillfällena. 
Intervjumetoderna vi använt oss av som vi tidigare nämnt är strukturerade och ostrukturerade 
metoder som Lundahl & Skärvad (1999) beskriver (se kapitel 3.4 för intervjuteori). 

 
4. Teori 

Detta kapitel tar upp hur informationsinsamlingen har skett, olika teorier om logistik och 
olika flöden som berör ämnet logistik, hur man effektiviserar logistiken samt 
förbättringsmetoden PDSA. 

4.1 Informationsinsamling 
Ett sätt för informationsinsamling om rådande problem är att använda sig av intervjuer. 
Intervjuer innebär att man ställer frågor genom en öppen dialog, eller via en respondent.  
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Så här beskriver Lundahl & Skärvad (1999) två olika typer av intervjuer: ”Vid en strukturerad 
intervju innebär det att frågor och dess följd har förberetts jämfört med en ostrukturerad 
intervju där frågorna ställs i en mer flexibel ordningsföljd utifrån den situation som råder.”  

Annika Lantz (2007) beskriver hur problemet ska formuleras samt hur man knyter an detta till 
tidigare kunskap. Följande fyra punkter har följts:  

• Tydliggöra varför området och problemet är viktig och intressant 

• Bestämma vilket syfte undersökningen har 

• Välja en teori eller modell som belyser problemet 

• Precisera frågeställningen eller problemet. 

Dessutom påpekar Lantz (2007) att vissa frågor bör tas upp i förväg, såsom ”Vad vill jag 
undersöka och varför?” och ”Vad skall det tjäna till?”. Att precisera ett problem tar sin tid, 
och detta kan längre fram leda till att problemformuleringen förändras. Hur stor förkunskap 
man har är även en faktor som spelar stor roll, då det kan till viss mån underlätta 
problemformulerandet. Dock måste man tänka på att allt som skrivs ned under en intervju inte 
alltid kan ses som intervjumaterial. Onödig information ska sållas bort, och vissa punkter är 
sekretessbelagda. Därför har vi tagit hänsyn till dessa synpunkter.  

 

 

 

Datainsamling 

Datareduktion 

Att bilda dimensioner som 
avspeglar innehållet 

Att söka mönster 

Kritisk granskning av 
dragna slutsatser

Figur 3.1 Kvalitativ databearbetning 
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4.2 Logistik 
Logistik är ett samlingsbegrepp för ett stort antal delfunktioner och är också genom detta 
något som endast skall användas på strategisk och operativ nivå. Där finns behovet av att 
samla alla delar till en helhet och genom detta kunna genomföra en effektiv styrning av 
uppgiften. Så här beskriver Lumsden (2006) vad logistik är. Det handlar om att uppnå högsta 
möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredställa 
olika parter i en flödeskedja. Logistik är en viktig faktor för ett företag då det gäller att skapa 
lönsamhet och konkurrenskraft –de kritiska faktorerna ligger i att kunna leverera till kund i 
rätt tid samtidigt som kostnaderna hålls ner. Tre av de viktigaste delmomenten inom 
logistiken är informationsflöden, kommunikationssystem samt effektivitet, vilket vi har valt 
att lägga fokus på i vårt arbete. Delmomenten stämmer väl in på arbetet, då det existerar 
tydliga störningar inom dessa ovanstående flöden för orderläggning av undagtagsprodukterna, 
d.v.s. Exemption requests.  
 
4.3 Informationsflöde 

4.3.1 Informationskvalitet  
För att informationen ska vara tillförlitlig måste parterna som utbyter informationen vara 
överens om innebörden av den information de utbyter. Med andra ord ska informationen vara 
entydig. Otillförlitlig information som genererar i en osäkerhet måste kompenseras med 
flexibilitet, exempelvis i form av olika buffertar, vilket är kostsamt. Att informationen som 
utväxlas är tidsaktuell är en annan viktig aspekt. Informationen måste också vara komplett för 
att den ska ge en rättvisande bild av rådande situation. Till exempel räcker det inte att veta hur 
stor volym av en produkt kunden vill ha, utan också när kunden vill ha den (Mattsson, 2002).  

4.3.2 Informationsstörningar 
Störningar i informationsflöden är till en viss grad vanligt förekommande och beror till stor 
del på den mänskliga faktorn. En minimering av dessa störningar kan åstadkommas genom att 
minska antalet manuella operationer, som exempelvis inmatning, uppdatering och manuell 
överföring av data från ett system till en annan. Till följd av detta blir inte informationen 
enbart mer pålitlig utan också snabbare tillgänglig och därmed mer tidsaktuell. En annan 
orsak till störningar är brist på rutin och förståelse hos den enskilde om hur den egna 
informationen påverkar andra i deras arbete (Mattsson, 2002). 
 
4.4 Kommunikationssystem 
”Kommunikationssystem möjliggör utbyte av information mellan system och individer. Det 
finns ett antal olika principer och tekniska lösningar för att kommunicera information, vilka 
är mer eller mindre effektiva beroende på de behov och förhållanden som råder i en viss 
situation. Flertalet av dem används därför parallellt i ett företag.” Så här beskriver Jonsson & 
Mattsson (2005) vad kommunikationssystem är. Exempel på kommunikationsmedel som 
används utav EAB: EDI (Electronic Data Interchange), EDA (Electronic Data Access), 
Internet, Telefon, Fax m.m.  

EDI: ”Innebär att data överförs från ett datorsystem till ett annat i ett fördefinierat och 
standardiserat format och på ett sådant sätt att det mottagande systemet kan tolka och 
bearbeta informationen.” 

EDA: ”Innebär att ett företag gör delar av informationsinnehållet i sitt affärssystem 
tillgängligt för sina kunder eller leverantörer.” 
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4.5 Effektivitet 

Inom logistiken finns det ett flertal nyckeltal för att mäta verksamhetens effektivitet och de 
brukar oftast delas upp i inre och yttre effektivitet. Den först nämnda innebär hur väl 
företagets inre processer och rutiner fungerar, medan den yttre handlar om hur bra företaget är 
anpassat till sin omvärld (Aronsson, Andersson & Storhagen, 1988). Den inre effektiviteten 
förbättras genom att eliminera olika former av slöserier och icke värdeskapande aktiviteter. 
Olika nyckeltal som mäter den inre effektiviteten är exempelvis resursutnyttjande, 
transportkostnader, genomloppstider i produktion samt lagerstorlekar. Den yttre effektiviteten 
är ett mått på hur väl företaget kan leverera utifrån vad kunderna förväntar sig få levererat. 
Olika nyckeltal som kan mäta den yttre effektiviteten är till exempel leveransförmåga, 
leveranstider och flexibilitet (Mattsson, 2002). Enligt Storhagen (2003) kan nyckeltal ha olika 
syften och vara utformade på många olika sätt, och därför är det viktigt att företagen utformar 
sina egna nyckeltal som passar deras logistiska verksamhet.  

4.5.1 PDSA 
Förbättringsmetoden som är lämpligast att tillämpa är PDSA (Plan-Do-Study-Act). Processen 
består av följande steg: 
 
1) Act- anta förändringen, eller förkasta den, eller kör igenom cykeln igen. 
2) Plan- planera en förändring avsett för förbättring. 
3) Study- studera resultatet, vad lärde vi oss? Vad gick fel? 
4) Do- utföra förändringen.  
 
En fördel med att använda sig av processförbättring är att förbättringar utgår ifrån en befintlig 
process som det redan finns kunskap om. Detta underlättar ett kontinuerligt arbete och analys 
samt genomförande av förbättringar och på detta vis får man en större kunskap om processen 
kring Exemption hanteringen.  
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Figur 3.2 PDSA-cykeln 

 
 
  

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras arbetets resultat sett från teorierna som tillämpats i arbetet.  

5.1 Intervjusammanfattning 

Efter att ha följt Lundahl & Skärvad’s (1999) metoder för intervjuer, har vi kunnat konstatera 
att de inblandade parterna är överens om var problemet ligger. De frågor som ställdes till 
kontaktpersonerna gav likvärdiga svar. Tydlig information har underlättat arbetsprocessen och 
visat var bristerna finns. Dessutom har intervjuerna hjälpt oss att finna lösningsalternativ, då 
de anställda har kommit med förslag och synpunkter på vad dem anser kan förbättra 
situationen.  

För att återgå till Lantz (2007), så har problemställningen varit tydlig, liksom varför detta 
problem är viktigt att lösa. Syftet har tidigt klargjorts, d.v.s. att kartlägga Exemption requests 
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och försöka se förbättringspotential, mha intervjuanalyser. Teori har valts ut i efterhand, och 
problemet har kunnat preciseras tack vare informationen som gavs vid intervjutillfällena.  

Därmed kunde vi, med hjälp av den bakgrund som intervjuerna gav, använda oss av Holmes 
& Solvangs (1997) teorier om kvalitativ och kvantitativ metod. All verbal och skriftlig 
information som tillhandahållits underlättade vårt arbete, och därmed blev det lättare skapa en 
klar problemformulering. Dessutom kunde vi få en djupare förståelse och kunskap för allt 
insamlat material. Kartläggningen av problemet blev således mycket enklare, och framförallt 
tydligare.  

5.2 Kundorderhantering 

Teorin gällande internkommunikation stämmer väl överens med EAB’s kommunikation. Man 
använder sig bl.a. utav EDI-systemet, samt mycket e-mail och telefon. Möten hålls dagligen 
på morgonen där folk från olika delar av fabriken samt personer från varje grupp på kontoren 
samlas. Syftet är att diskutera med produktion och övriga grupper hur man ligger till, om 
eventuella störningar och förseningar förekommer, samt när man beräknas vara ikapp. Sett till 
den externa kommunikationen så har kunderna möjlighet att beställa EDA-relaterade 
produkter. 

Om man återgår till arbetet så tenderar det att bli stopp i kundorderhanteringen när PMDM 
och orderkontoret ska hantera Exemptions. Som tidigare nämnt så brister det i kunskap om 
vad som krävs för att kunna hantera orderna.  

5.3 Informationsflödets effektivitet 

Som nämnt i teorikapitlet så är informationsflödet bland det viktigaste inom logistiken. Teorin 
kan sammankopplas med EAB’s flöde. I detta fall visar tidigare information att arbetet ska 
inriktas mot flödet mellan huvudplaneringen, CLM och PMDM, då dessa är huvudaktörer i 
Exemptionsprocessen. 

Huvudplaneringen och CLM har bra kontakt, dels för att man sitter nära varandra (i samma 
byggnad), dels för att man diskuterar mycket gällande inplanering av order som CLM lägger. 
Närheten och den kontinuerliga kommunikationen gör att informationsflödet är bra. EDI är 
det kommunikationsmedel som används sinsemellan. Detta visade, efter att ha följt Lantz’ 
(2007) samt Lundahl & Skärvads (1999) intervjumetoder, att det huvudsakliga problemet inte 
var kommunikationen mellan dessa två avdelningar. 

Detta kan jämföras med PMDM’s kommunikation med de två ovanstående avdelningarna. 
Denna är inte av bästa kvalité, dels pga att man sitter långt ifrån varandra (ca 5-10 minuters 
gångavstånd genom fabriken) och dels för att kommunikation till största del sköts via e-mail, 
och i viss mån telefon, vilket kan resultera i informationsstörningar pga den mänskliga faktorn 
(Mattsson 2002). Detta flöde är inte effektivt, och framförallt tar det upp mycket tid vid 
Exemptionhanteringen. Man tappar minst 15 minuter på att gå mellan avdelningarna, och 
detta är tid som kan utnyttjas bättre. Dessutom vet inte CLM hur processen fortskrider, då 
man inte uppdateras på samma sätt om Exemptionstatusen som PMDM. Intervjuerna 
förtydligade detta problem, och här sattes grunden (som tidigare nämnt i kap 4.7) för 
problemformuleringen.  
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Annan återkommande problematik är brist på information om vilken kund, SO m.m. som ska 
Exemptionbegäras. Detta skiljer sig märkbart från Jonssons & Mattsons (2005) synpunkter 
om kommunikation. Problemen speglar sig i att man inte riktigt har skapat någon ”formalia” 
för vad som är nödvändigt för Exemption request. PMDM kan ibland inte göra begäran för 
undantagsprodukter då information saknas, ex. kund, SO, PO, produkt m.m. Detta går emot 
teorierna om bra informationskvalité samt få informationsstörningar (Mattsson 2002). Dock 
har inte alltid CLM:arna den kunskapen som krävs, då de är dåligt informerade om vad 
PMDM behöver. Detta leder till ett utdraget Exemptionförfrågan, vilket i sin tur leder till 
längre ledtider för OA, något som strider emot logistiken om att tillfredsställa olika parter och 
att hålla nere ledtiderna.  

Däremellan förekommer det problem om vem man ska kontakta. Ingen riktig kontaktlista 
finns för att CLM ska veta vem man ska kontakta om ens nuvarande kontakt på PMDM inte 
är tillgänglig.  

När det gäller informationen som behövs för att lägga Exemption requests så behöver PMDM 
följande uppgifter (taget från ett mail):  

• Country 

• Client 

• Country Code 

• Product + SO 

• Ericsson reference 

5.4 Förbättringspotential 

Här läggs fokus på den inre logistiken, då intern förbättring är det som önskas av personalen. 
Den yttre logistiken är inte av stor vikt i detta arbete. Den inre logistiken berör allt som sker 
inom företaget. För EAB i Borås gäller det att skapa en inre effektivitet. Som tidigare nämnt i 
teorin anser Aronsson, Andersson & Storhagen (1988) att ”den inre effektiviteten förbättras 
genom att eliminera olika former av slöserier och icke värdeskapande aktiviteter”. I detta fall 
råder det mycket tidsslöseri, vilket leder till längre ledtider för OA och störningar i flödet för 
orderläggning. Detta var något som flertalet CLM:are påpekade, då kunderna inte gläds över 
att få vänta på ett godkännande. Man vill ha en bra service gentemot kunderna, samt låga 
kostnader, vilket gör att man kan tillfredsställa fler parter i en flödeskedja (Lumsden 2006). 

Ovanstående information gör det lämpligast att använda sig av förbättringsarbete, med PDSA 
som främsta metod. Metoden passar in i processen kring arbetet med Exemption requests, 
såväl direkt som indirekt. Processerna inom EAB’s verksamhet är uppbyggda på ett sätt som 
gör det lämpligt att tillämpa förbättringsarbetets principer. Diverse nyckeltal som berör 
tidsuppskattningar vid dessa processer är användbara för att mäta effektiviteten vid hantering 
av Exemption requests (Storhagen 2003).  

  19



6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras förbättringsförslag och vilka för-/nackdelar som ges vid 
implementering av dessa. 

Detta examensarbete har för avsikt att förbättra hanteringen kring Exemption requests för de 
inblandade parterna. Analysen gav en överskådlig bild av hur tidskrävande och komplicerad 
processen är, då det förekommer mycket onödigt extraarbete. Om Ericsson AB i Borås väljer 
att implementera våra lösningar anser vi att man bör följa PDSA-cykeln. Metoden är lämplig 
då Exemption processen ständigt måste utvecklas och förbättras, man måste vara innovativa 
och finna nya lösningar som förenklar Exemption processen. 
 
Idag jobbar ett okänt antal personer med Exemption request. Det finns dock ingen vidare 
effektiv struktur och intervjuerna visade hur dålig kommunikation grupperna har sinsemellan. 
Ambitionen har utvecklats, från att ha rört förbättring av internkommunikationen, till att även 
förbättra och effektivisera arbetsprocessen. 

Samarbete mellan företagets avdelningar är ett måste för att kommunikationen skall fungera i 
resterande flöden. En förutsättning för att förbättringen i det nuvarande informationsutbytet 
skall fungera mellan PMDM och CLM är att man bör utforma nya gemensamma 
arbetsrutiner. Informationsutbytet leder till bättre förståelse mellan avdelningarna och hur de 
arbetar samt vilken information som är relevant för resp. avdelning.  

Förbättringsarbete kan göras och kräver i stort sett inga extra kostnader, (ev nyanställning av 
eller ansvarig för Exemption request) man kan minska ledtiderna. Tack vare bakgrunden som 
angetts i diskussionsdelen och från de personliga intervjuerna föreslås följande lösningar: 
 
Alt 1: En lösning att en PMDM som är huvudansvariga skulle lösa många problem, bättre 
intern kommunikation, uppdatera kontaktlista bättre koll på dem som godkänner Exemption 
request. 
Alt 2: Man förlägger huvudansvaret till CLM på orderkontoret. Man kan ha 1 ansvarig 
person/MU. Denna lösning gör att CLM har bättre koll på hur sina Exemption requests, och 
man kommer att kunna meddela kunderna snabbare om hur processen fortgår. 
Alt 3: Kunderna själva kan lägga Exemption requests. Detta system används av Kista, så 
varför inte utnyttja samma system i Borås. Detta får dock lösas på en högre nivå. 
 
Alternativen har många fördelar, de främsta fördelarna är större kontroll, minskad ledtid, 
tidsbesparing vilket sparar pengar och gör det möjligt till att utveckla, och verkställa oavsett 
vilket alt man väljer. Dessutom får man nöjdare kunder. Med hjälp av den kunskap som de 
inblandade under denna tid samlar på sig kan riktlinjer skapas för kommande arbetsrutiner 
som ska utformas. Det är viktigt att man ständigt upprepar förbättringsprocesserna (enligt 
PDSA-cykeln) för att både CLM och PMDM ska utvecklas. Genom att ständigt utveckla 
Förbättringarna ska leda till en högre kapacitet, via utbildningar och bättre intern 
kommunikation. Utbildningar är ett måste för att öka kunskapen om Exemption requests. 
Utöver detta ska förbättringarna leda till minskad tidsåtgång vid Exemptionhanteringen.  
 
Nackdelarna har varit svåra att lokalisera, men det vore i sådana fall att det kommer att vara 
lite tidskrävande i början. Vi ser ekonomiska hinder endast för implementering av alt 1, då en 
nyanställning i stor grad verkar oundviklig. Detta då dessa undantagsprodukter kräver mycket 
tid. Dessutom var parterna, vid en diskussion sinsemellan, överens om att denna lösning inte 
är att föredra. Här kvarstår även problemet att CLM själva inte sköter Exemption requests, 
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något som man gärna vill undvika. Den ultimata lösningen för EAB skulle vara alt 3, d.v.s. att 
MU:na själva lägger sina Exemption requests, dock krävs det (som tidigare nämnt) att 
diskussion och beslut sker på en högre nivå. Därför är det bäst, i dagsläget, att använda sig av 
alt 2 som är att CLM:arna själva lär sig lägga Exemption request och att PMDM finns till 
hands som ”support”. Intervjuerna gav i stort sett enhetliga svar från diverse avdelning, d.v.s. 
att detta alternativ gav positiv respons. Resultatet: Alt 2 implementeras  medför inga extra 
investeringar  mindre ledtider. 
 

7. Slutsats  

I kapitlet följer en kort summering av vad examensarbetet har resulterat i.  

Genom att använda/implementera alternativ 2 kan man förenkla processerna kring 
hanteringen av Exemption request. Detta kommer att underlätta dokumentationen kring dessa 
undantagsprodukter. Fördelningen av arbetsbelastning/arbetsmängd kan jämnas ut, vilket i sin 
tur kan resultera i bättre kunskap hos några få anställda är ojämn kunskapsnivå bland flertalet 
anställda. Det som krävs är kontinuerlig uppdatering mellan avdelningarna, bättre förståelse 
för processerna samt vad och hur man gör. Det ultimata alternativet är alt.3 men detta får bli 
en senare lösning då detta ger på en högre instans. De anställda önskar att alt. 3 ska 
implementeras då detta medför att arbetsprocessen förenklas samt blir mindre tidskrävande. 

För att informationsflödet ska effektiviseras och minimera eventuella störningar bör utbytet 
av informationen lämpligast ske mellan CLM och de inom produktledningen som godkänner 
Exemption request. Detta gör det möjligt att informationen snabbt blir tillgänglig, diverse 
manual/mall kan hjälpa styrningen och kontrollen av informationen så att det man vet att 
tillräcklig info har matats in och är tillräcklig, rimlig och aktuell. Detta innebär att 
arbetsrutiner som är manuella och individuella effektiviseras.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 Intervjufrågor 

• Vad är det som är tidskrävande i dagsläget? 
• Vad skulle kunna bli bättre? 
• Hur görs prioriteringar? 
• Finns det ”olika” typ av order? 
• Olika gruppers ansvarsområden 
• Vad har man för uppgifter? 
• Vilka krav finns på dem som lägger order? 
• Hur fungerar kommunikationen mellan FCN/PI och CLM? Hur skulle det kunna bli 

bättre? 
• Hur ofta sker uppdateringar? 
• Vad anser ni att den optimala lösningen är i dagsläget? 
• Vet ni vad dem andra avdelningarna arbetar med? 
• Hur fungerar informationsflödet mellan avdelningarna? 
• Hur lång tid efter att kunden har lagt en Exemption request tar det till att den har 

behandlats?  
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