
 

 
 

 

 KANDIDATUPPSATS, 

ÄMNESFÖRDJUPANDE ARBETE – CONTROLLER 

2FE13E, 15HP     

 

 

 

Från Data till Information 

En fallstudie vid Södra Cell Mönsterås 

 

 

 

   

 

 

  

Civilekonomprogrammet     Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet          Växjö 

 2011-05-30 

Examinator:  Fredrik Karlsson 

Handledare:  Anders Jerreling 

Författare: Sofie Gotting (850112) 

 Renée Lundberg (870928) 

 Emma Molin (890612)     



    
 

 
 

Förord 
 

Vi vill tacka de representanter för Södra Cell Mönsterås som hjälpt oss under arbetet med uppsatsen. 

Den tid, erfarenhet och kunskap som Ni tillhandahållit har varit ovärderlig för oss. Vi vill rikta ett 

speciellt tack till Södra Cell Mönsterås ekonomichef, Joakim Forsberg. Vi vill också tacka för de 

intressanta observationer vi fått ta del av. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anders Jerreling på ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet som under uppsatsens gång handlett och givit oss konstruktiv kritik.  

Vår önskan är att uppsatsen kan bidra till att de områden som varit i fokus under arbetets gång kan 

förbättras och att det kan leda till bättre förutsättningar för insamling av data och informationsflöde i 

framtiden.  

 

Växjö, maj 2011 

 

 

 

Sofie Gotting  Renée Lundberg        Emma Molin 

  



    
 

 
 

Sammanfattning 

 

Kandidatuppsats, Ämnesfördjupande arbete – Controller  

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Växjö 

Titel: Från data till information – en fallstudie vid Södra Cell Mönsterås 

Författare: Sofie Gotting, Renée Lundberg och Emma Molin 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Fredrik Karlsson 

I Sverige sysselsätts närmare 600 000 människor av processindustrier och de svarar för 

omkring 60 procent av landets nettoexport. I många av dagens branscher läggs allt större 

vikt vid kalkyler och de används för att sköta och styra verksamheten, en utav de 

branscherna är processindustrin. Det handlar om såväl förkalkyler i form av budgetar som 

uppföljningar i form av efterkalkyler. I dagsläget finns det på Södra Cell Mönsterås vissa 

problem med insamling av den data som används som underlag för bland annat 

efterkalkyler.  

Syftet i uppsatsen är att beskriva vad det generellt finns för problem kring datafångst till 

kalkyler samt vilka metoder som kan förbättra insamlingen av data. Vidare ska studien 

beskriva dagens problem kring datainsamling och informationsflöden på Södra Cell 

Mönsterås samt ge förslag på förbättringar.  

Uppsatsen utgörs av en kvalitativ fallstudie vid Södra Cell Mönsterås och det empiriska 

underlaget utgörs främst av semistrukturerade intervjuer och observationer. 

Slutsatsen av studien är att det behövs bättre metoder för att säkerställa datafångst samt 

kvalitet på data vid datafångst hos Södra Cell Mönsterås. Vidare behöver informationsflödet 

förbättras för att kunna bli ett verktyg i processen mot kvalitetssäkring av data.  

Studien mynnar ut i ett antal rekommendationer till företaget som kan vara lösningar på väg 

till ett förbättrat informationsflöde och kvalitetssäkring på data.  

  



    
 

 
 

Abstract 

Bachelor thesis – Controller  

Economics, Linneaus University 

Title: From data to information – a case study at Södra Cell Mönsterås 

Authors:  Sofie Gotting, Renée Lundberg and Emma Molin 

Tutor: Anders Jerreling 

Examiner: Fredrik Karlsson   

In Sweden, the process industries employs nearly 600 000 people and it accounts for about 

60 percent of the country's net export.  In many industries today, there is a growing 

emphasis on calculations. They are used to manage and control the activities in today’s 

organizations, one of these industries is the process industry. Both the preliminary 

calculations in the form of budgets and follow-up calculations have grown in importance. 

The current situation at Södra Cell Mönsterås is that there are some problems with the 

collection of the data that is used as the basis for the follow-up calculations. 

 

The purpose of this paper is to describe what the general problems surrounding data 

capture for calculations and the methods that could improve data collection. The study will 

then describe the current problems surrounding data collection and information flows at 

Södra Cell Mönsterås and suggest improvements.  

 

The essay consists of a qualitative case study at Södra Cell Mönsterås and the empirical 

material consists mainly of semi-structured interviews and observations.  

The study shows the need for better methods to ensure data quality in data capture at Södra 

Cell Mönsterås. Furthermore, it shows the need for information to flow more effectively in 

order to become a tool in the process of data quality control.  

The study culminates in a number of recommendations to the company that may be 

solutions on the way to an improved information flow and data quality. 

 

  



    
 

 
 

Disposition 

 

Inledning: I kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen. Vidare består det av 

problemdiskussion, problemformulering samt syfte och avgränsningar.  

Metod: I metodkapitlet presenteras studiens metodologiska förhållningssätt. Kapitlet inleds 

med bakgrunden till forskningsområdet och val av forskningsmetod. Vidare innehåller det 

val av vetenskapligt angreppssätt, forskningsdesign samt hur datainsamlingen genomförs. 

Metodkapitlet avslutas med hur studiens kvalitet ska säkerställas samt självkritik. 

Teoretisk bakgrund: I teorikapitlet tas den teori upp som tidigare har skrivits inom ämnet 

och som är intressant för studien. Teorin ligger till grund för att tolka det empiriska 

materialet i en senare analys. 

Empiri: Empirikapitlet inleds med bakgrund om företaget och deras problem kring 

datafångst. Vidare förklaras företagets processer och rutiner kring insamlandet av data samt 

hur informationsflödet ser ut. 

Analys: Kapitlet består av en analys där teori och empiri ställs mot varandra. Diskussion 

bedrivs över vilka likheter och skillnader det finns mellan teori och empiri. Kapitlet ligger 

vidare till grund för arbetets slutsats och rekommendationer till företaget.   

Slutsats: I kapitlet presenteras slutsatser som har sin grund i analysen. Kapitlet besvarar 

även uppsatsens inledande frågeställningar.  

Rekommendationer: I kapitlet presenteras de rekommendationer som tagits fram till Södra 

Cell Mönsterås för att förbättra deras datakvalitet och informationsflöde. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 
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1.0 Inledning 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen. Det innehåller även 

problemdiskussion, problemformulering samt syfte och avgränsningar som ska introducera 

och ligga till grund för uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund  

I Sverige sysselsätts närmare 600 000 människor av processindustrier så som massa- och 

pappersindustri, stålindustri, och livsmedelsindustri. Industrierna är i första hand 

lokaliserade utanför storstadsområdena. Av Sveriges nettoexport svarar processindustrin för 

omkring 60 procent. Kort sagt är processindustrin oerhört viktig för den svenska ekonomin. 

Teknologisk utveckling sker ständigt inom processindustrin och de senaste åren har 

utvecklingen skett i hög fart. (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2006) Förändringar 

gör det extra viktigt att ha kontroll på vad som händer i verksamheten. Kontroll över 

verksamheten kan uppnås genom användning av kalkyler. (Ax & Ask, 1995)      

Kalkyler får allt större betydelse inom många branscher. För industriföretag som arbetar 

kapitalintensivt kan kalkyler spela en avgörande roll för om företagen genererar vinst eller 

inte (Ax & Ask, 1995). En grundpelare är att kalkylerna ska uppfylla sitt syfte. Det finns olika 

syften med kalkyler och sättet att använda dem varierar stort mellan olika företag. Genom 

förkalkyler kan företag se vad som beräknas förbrukas i material och vad det beräknas kosta. 

Genom att ta fram efterkalkyler kan de sedan följa upp det verkliga utfallet. Då utfallet inte 

överensstämmer med det förkalkylerade är det viktigt att hitta underlag på var differensen 

uppstått. För att kunna undersöka det krävs ett bra dataunderlag som kan följas upp. (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2007)            

Det är alltså viktigt att den data som samlas in till kalkylerna samlas in i rätt tid och är 

korrekt. Problem som kan uppstå i samband med datainsamlingen ges sällan mycket 

utrymme i debatten om olika kalkylers nytta och syfte. (Czarnecki, 1999) Är den 

bakomliggande data som kalkylen grundar sig på fel spelar det ingen roll om beräkningarna 

görs korrekt. Kalkylen kommer då i slutändan ändå inte att återspegla de verkliga villkoren 

vilket medför att kalkylen ger fel information. (Ax, Johansson & Kullvén, 2007) Det finns flera 
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intressenter som är direkt eller indirekt berörda av information som tagits fram i ett företag 

(Czarnecki, 1999). För att ta fram relevant information krävs att den data som registreras 

speglar det den är ämnad för, då behövs ett bra system för datafångst. Systemet bör vara 

utformat så att de anställda lätt ska kunna registrera den data som behövs för att till 

exempel färdigställa kalkyler för att skapa information. (Romney & Steinbart, 2009)    

Information är viktigt vid fördelning av ansvar inom ett företag. För de anställda är det viktigt 

med en gränsdragning av ansvarsområdet för att de tydligt ska se vad som ingår i deras 

arbetsuppgifter. (Erikson, 2008) När ansvarsfördelning och arbetsuppgifter är definierade 

kan de anställda på ett bättre sätt se hur data inom deras ansvarsområde bör samlas in 

(Czarnecki, 1999).   

Det kan inom olika avdelningar finnas olika uppfattningar kring vad data är och hur nyttan av 

den värderas vilket kan leda till problem. Det som är data för en avdelning, kan vara 

information för en annan och vice versa. För att knyta samman olika avdelningar innebär det 

att informationsflödet måste fungera väl. Likväl spelar det ingen roll om informationsflödet 

fungerar om den data som generat informationen inte håller tillräcklig kvalitet. Kvalitet är ett 

begrepp som kan innehålla många definitioner, i syftet för informationsflöde innebär det att 

det ska stämma överens med avdelningarnas behov av återkoppling från övriga 

verksamheten. (Lee, Funk & Wang, 2006) 

Människor påverkas av information på flera sätt, det kan vara de som samlar in data till den, 

utvecklar rapporter med hjälp av den, är kunder av den slutliga produkten med mera. Alla 

människor uppfattar data, dess kvalitet och användning på olika sätt vilket gör att problem 

lätt kan uppstå. I informationsflödet är människan en viktig del eftersom informationsflödet 

inte är helt automatiserat och inte sköter sig självt. Med andra ord blir det inte helt 

problemfritt vad gäller data och information då människor är inblandade. (Lee, Funk & 

Wang, 2006)  

Södra Cell Mönsterås är ett massabruk som ingår i koncernen Södra (Södra, 2011). I den 

processindustri de befinner sig i är mycket automatiserat och sköts av datorer och maskiner. 

Det finns alltid ett inslag av människor som övervakar processer för att de ska fungera 

problemfritt. Människornas uppgift är bland annat att samla in den data som behövs för att 

sammanställa information till grund för beslutstagande. (Neely & Cook, 2011) Det är främst 
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mätning av input med avseende på materialåtgång och av output med avseende på vad som 

lämnar fabriken som är av intresse för Södra Cell Mönsterås. Det eftersom de till 

efterkalkylerna vill se vilken volym av input som genererat en output. (Intervju, ekonomichef 

& ekonomiassistent, bilaga 3) 

1.2 Problemdiskussion 

I varje bransch finns olika problem relaterade till kalkyler (Hutchins, 1992). I processindustrin 

kan problemen relateras till bland annat de stora volymerna, dollarpriset samt produktmixen 

som används (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2006). En del problem, såsom 

valutaförändringar, kan företag inte själva påverka. En fråga som blir aktuell är hur 

problemen yttrar sig och hur de kan påverkas. Oavsett hur problemen visar sig är det viktigt 

att få kontroll på dem. Det är framförallt viktigt för företag att ha kontroll, speciellt på 

ekonomin. Ekonomin kan kontrolleras genom kalkyler och används som ett verktyg av de 

som arbetar med ekonomistyrning i företag. (Ax & Ask, 1995)   

Ett av de främsta målen för ekonomistyrningen är att få fram relevant och användbar 

information i rätt tid för att kunna ta välgrundade ekonomiska beslut. (Neely och Cook, 

2011) När målet att ta fram informationen ska uppnås kan problem uppstå. Problem kan till 

exempel uppstå då data ska samlas in. Det handlar ofta om att kvaliteten på den data som 

registreras inte håller för det syfte den har samlats in till. (Lee, Funk & Wang, 2006) 

Problemet kan finnas därför att de som ska registrera data inte gör det korrekt eller inte gör 

det alls. Det kan också bero på att de mätverktyg som används inte är korrekt inställda och 

blir missvisande. (Czarnecki, 1999)  

Romney och Steinbart (2009, s. 322) skriver: ”garbage in, garbage out” vilket belyser vikten 

av att den data som samlas är av rätt kvalitet. Det spelar med andra ord ingen roll om 

företaget har ett väl utvecklat system för information om den data som matas in i systemet 

inte är bra. Utan bra data framställs det heller ingen bra information. (Romney & Steinbart, 

2009) Frågan ett företag kan ställa sig är om felet ligger i systemet eller i den data som 

samlats in. Kanske är det båda, vilket problem ska då prioriteras? Finns det verktyg för att 

göra datafångsten så effektiv och kvalitativ som möjligt?  Vidare kan det också handla om 

brist på motivation och intresse hos de personer som ska registrera och följa upp data 

(Sandholm, 2000). Hur ska företag göra för att öka motivationen hos anställda och få dem 
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att registrera data? Beror det på att de inte är insatta i företaget som stort, att de inte vet 

vad det bidrar till eller kan det bero på lathet? 

Ett annat problem som kan uppstå har att göra med bearbetningen från data till information 

(Romney & Steinbart, 2009). Den data som samlats in kanske inte håller rätt kvalitet eller är 

lämplig för det tänkta syftet vilket då resulterar i att missvisande information genereras. 

Vidare finns också problem som kan uppstå när informationen ska kommuniceras ut, tillbaka 

i verksamheten. Men hur viktigt är det egentligen med att kommunicera ut information? Kan 

information vara ett medel för att motivera anställda till att göra ett bättre arbete? En 

verksamhet med många anställda kan tolka information på olika sätt och syftet med 

informationen kan misstolkas. Det kan också vara så att informationen inte känns relevant 

för läsaren vilket kan leda till bortfall av intressenter som tar del av materialet. (Lee, Funk & 

Wang, 2006) Det handlar alltså om att försöka formulera informationen på ett bra, enhetligt, 

intresseväckande och på ett sätt som är lätt att förstå. Vidare ska alla som behöver tillgång 

till informationen ha möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av den. (Czarnecki, 1999) 

Att få fram relevant information är, som tidigare nämnts, viktigt för ekonomistyrning och för 

att ta fram den informationen krävs att data som är relevant och av hög kvalitet används. 

(Romney & Steinbart, 2009) Vad blir följderna av dålig datakvalitet och hur mycket tid läggs 

egentligen ner på att få fram korrekt data till kalkyler? Problematiken som 

ekonomiavdelningen på Södra Cell Mönsterås upplever är att datainsamling beträffande 

input och output från operatörerna uteblir eller är bristfällig. Det medför att arbetet för att 

ta fram efterkalkyler tar längre tid än vad det egentligen behöver(Intervju, ekonomichef & 

ekonomiassistent, bilaga 3).  

Problematiken kring kvalitet på data och flödet av information är ett fenomen som går att 

stöta på i många branscher(Hutchins, 1992). Hos Södra Cell Mönsterås, som är en 

processindustri, hanteras varje dygn stora volymer av råmaterial samt färdiga produkter. Det 

innebär att vid de tillfällen då data ska samlas och vidare sammanställas till information blir 

en ständigt pågående process. Det är därför intressant att studera vad det finns för problem 

kring data och dess kvalitet samt när den rapporteras vidare i form av information.  
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1.3 Problemformulering 

Hur kan problem kring kvalitet av data för kalkyler hanteras?  

Hur ser problemen kring datafångst och informationsflöden ut i dagsläget på Södra Cell 

Mönsterås och vilka förbättringar kan genomföras? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara problem som finns med datafångst till 

kalkylerna på Södra Cell Mönsterås samt hur kvaliteten kan förbättras. Vidare ska studien 

beskriva och förklara hur informationsflödet är uppbyggt genom organisationen.  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen syftar till lösa problem med datainsamling ur ett ekonomiskt perspektiv och 

behandlar inte ämnesvalet ur en operationell synvinkel.  En grundläggande beskrivning av de 

allmänna processer som sker på Södra Cell Mönsterås är nödvändig för att ge en helhetsbild. 

Eftersom beskrivningen enbart är grundläggande kan vissa delar av den komplexa processen 

vara borttagna, det påverkar dock inte uppsatsens analys eller slutsats.  

Södra Cell Mönsterås är uppdelat i sex olika processavdelningar där det i varje avdelning 

ingår en rad olika processer som sköts av sex olika skift. En undersökning av samtliga 

processavdelningar tar för lång tid och det skulle därmed inte rymmas inom tidsplanen för 

uppsatsen. Studien är därför avgränsad till att studera en produktionsavdelning och till att 

följa dem i deras arbete och förhoppningsvis kan det resultatet appliceras även på övriga 

avdelningar. Studien kommer även att avgränsas till att endast omfatta inflöde av svavelsyra 

samt utflöde av tallolja.  

Då Södra Cell Mönsterås siffror inte är offentliga kommer uppsatsen inte att presentera 

några absoluta tal. Det förekommer dock jämförelsetal i begränsad omfattning för att vid 

behov visa möjliga förändringsriktningar i företagets siffror. 

1.6 Begreppsdefinition 

Data: fakta som har eller ska samlas in, registreras och lagras (Romney & Steinbart, 2009). 

Information: data som har organiserats och bearbetats för att ge betydelse för användaren 

(Romney & Steinbart, 2009).  
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2.0 Metod 

I metodkapitlet kommer studiens metodologiska förhållningssätt att presenteras. Kapitlet 

inleds med bakgrunden till forskningsområdet och val av forskningsmetod. Vidare 

presenteras val av vetenskapligt angreppssätt, forskningsdesign samt hur datainsamlingen 

är genomförd. Metodkapitlet avslutas med hur studiens kvalitet ska säkerställas samt 

självkritik.  

 

2.1 Val av forskningsområde 

När forskaren gör sitt val av forskningsområde finns det flera olika faktorer som påverkar, 

några exempel på dem är forskarens personliga intressen och erfarenheter samt nya 

utvecklingstrender i samhället (Bryman & Bell, 2005). 

Uppsatsens ämnesval togs fram i möte tillsammans med ekonomichefen på Södra Cell 

Mönsterås som beskrev hur de arbetar idag och vilka svaga punkter som har identifierats. 

Utifrån dem gjordes sedan valet av forskningsområde. Potentiella problem identifierades 

kring datafångst och informationsflöden hos Södra Cell Mönsterås och uppsatsens syfte blev 

därmed att beskriva och förklara dem. 

2.2 Forskningsmetod 

Det finns två inriktningar inom metodologisk forskning, kvantitativ och kvalitativ. Valet 

mellan de två ligger till grund vid utformning av en forskningsstudie. Grundläggande för den 

kvantitativa forskningsstrategin är prövning av teorier med grund i hypoteser. (Bryman & 

Bell, 2005) Tillvägagångssättet kan sägas vara systematisk insamling av empiriskt och 

kvantifierbart material som sedan sammanfattas i statistisk form. Därefter analyseras 

utfallet utifrån den testbara hypotesen (Nationalencyklopedin, 2011). Processen kallas 

deduktion och resulterar i att hypotesen antingen bekräftas eller förkastas. Arbetssättet bör 

ske utefter positivistisk kunskapsteoretisk inriktning, det vill säga genomföras enligt 

naturvetenskapliga metoder. (Bryman & Bell, 2005)  

Kvalitativa studier är en forskningsmetod där analys av insamlat material lägger mer fokus på 

ord än på kvantitativ data. Kvalitativa studier bedrivs med ett induktivt synsätt vilket innebär 

att förhållandet mellan teori och praktik förhåller sig så att teorin grundas på praktik, det vill 
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säga den baseras på insamlad data. Forskning som bedrivs enligt kvalitativ metod är 

tolkningsinriktad och handlar om att skapa förståelse för den sociala verkligheten utifrån de 

som deltar. (Bryman & Bell, 2005) 

Studien baseras på en kvalitativ metod där litteratur studeras och enskilda intervjuer, 

intervjuer i grupp och observationer genomförs. Den kvalitativa metoden används för att på 

ett mer detaljerat sätt följa de arbetssätt och rutiner som ska studeras. Metoden används 

även för att, genom insamlad data, skapa förståelse för de anställdas vardag på Södra Cell 

Mönsterås. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två huvudsakliga vetenskapliga angreppssätt som visar hur förhållandet mellan 

teori och praktik ser ut, deduktivt och induktivt. Det deduktiva synsättet är den vanligaste 

uppfattningen om hur förhållandet ser ut. Det innebär att forskningen bedrivs enligt en linjär 

process och har teori som bas. Utifrån teorin formuleras hypoteser som styr valet av design 

vid insamling av data. Målet är att hypotesen ska bekräftas eller förkastas, i händelse av att 

den förkastas får teorin revideras. Inom det induktiva synsättet är förhållandet mellan teori 

och praktik det omvända. Det innebär att teori är resultatet av forskningen. Trots att 

deduktion och induktion som angreppssätt är varandras motsatser blir det verkliga resultatet 

i en forskningsprocess sällan så enkelt, respektive angreppssätt innehåller drag av den andra. 

(Bryman & Bell, 2005) 

Vidare finns det ett angreppssätt som är en kombination av både induktion och deduktion, 

kallat abduktion (Dalen, 2007). Angreppssättet innebär att både induktiva och deduktiva 

metoder används och att forskaren växlar mellan dem båda under forskningsprocessen 

(Björklund & Paulsson, 2003). 

Studien i uppsatsen är av abduktiv art och kommer att förflytta sig mellan ett induktiv och 

deduktivt angreppssätt under arbetets gång. Det inledande arbetet i studien är av induktiv 

karaktär och studerar företagets verklighet i form av observationer och intervjuer. Vidare 

utgår studien från teori för problemdiskussion och problemformulering vilket innebär ett 

deduktivt angreppssätt.  
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Enligt Björklund och Paulsson (2003) ses empiri som det konkreta och teori som det 

generella. Studien har för avsikt att dra slutsatser ur det konkreta, empirin, och jämföra det 

genom analys mot det generella, teorin.  

2.4 Forskningsdesign 

Enligt Yin (2007) finns det tre faktorer som påverkar vilken forskningsstrategi som bör väljas. 

Den första faktorn är vilken typ av fråga, hur, vem, vad, var, varför som studien grundas på. 

Den andra faktorn som styr valet av strategi är den grad av kontroll över beteende som 

forskaren har. Den tredje och sista faktorn behandlar om det är en aktuell eller historisk 

händelse. Fallstudien är den design som lämpar sig bäst när det är en aktuell händelse med 

en hur eller varför-fråga och lågt behov av kontroll av beteende som studien baseras på.  

Uppsatsen har en fallstudiedesign, det innebär att författarna genom att studera ett specifikt 

fall ska skapa sig en djupare förståelse för det ämnesområde de valt. Enligt Bryman och Bell 

(2005) är fallstudier en forskningsmetod som bland annat kan användas som underlag för 

forskning eller för att testa teorier. En fallstudie omfattar en empirisk undersökning som 

studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext då den anses ha stor relevans för det 

författaren vill studera (Yin, 2007). Ytterligare en styrka med en fallstudie är att den kan 

hantera många typer av empiriskt material. Metoden lämpar sig väl för att studera 

organisationer och kan antingen handla om ingående studier av ett enda fall eller flera 

specifika fall. Fallstudien är samtidigt flexibel nog för att tillåta uppföljning av oväntade 

resultat som kan dyka upp. (Bryman & Bell, 2005) Med grund i det som nämnts ovan är en 

fallstudie bäst lämpad för undersökning kring datafångst och dess problem vid Södra Cell 

Mönsterås. 

 

Ett problem som ofta uppstår vid en fallstudie är att fastställa hur pass generaliserbar 

studien är. Även om forskaren intresserar sig för detaljer i ett fall så kan det finnas teori som 

går att generalisera till andra fall. (Bryman & Bell, 2005) För att studien ska bli så 

generaliserbar som möjligt är den teori som används övergripande kring problem med 

datafångst och informationsflöden i organisationer. Det för att andra organisationer med 

liknande problem som Södra Cell Mönsterås ska kunna ta del av studiens analys och slutsats.  
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2.5 Metod för insamling av data 

Det finns olika former av datainsamlingsmetoder för kvantitativ och kvalitativ metod. Det 

finns dock ingen tydlig linje mellan metoderna utan de flyter över gränserna för kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. Metoder som används främst vid kvantitativ metod är bland 

annat enkäter, strukturerade observationer, strukturerade intervjuer samt innehållsanalys. 

Vid kvalitativ metod används främst datainsamlingsmetoder som etnografi, deltagande 

observationer, kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper. (Bryman & Bell, 2005)       

Vid datainsamlingsmetoder finns även en uppdelning i två typer av data, primärdata och 

sekundärdata. Med primärdata menas sådan data som samlats in i syfte att användas i den 

aktuella studien, med andra ord bland annat intervjuer, enkäter, observationer samt 

experiment. Sekundärdata innebär att data tagits fram i annat syfte än för den aktuella 

studien. Vid sekundärdata är det viktigt att vara medveten om att informationen inte är 

heltäckande eller vinklad. (Björklund & Paulsson, 2003) I studien används enbart primärdata 

som empiriskt underlag.  

Som tidigare nämnts grundar sig studien i kvalitativ metod, de datainsamlingsmetoder som 

används är enskilda intervjuer, gruppintervjuer samt observationer. Det är genom de 

metoderna som primärdata till empiridelen i studien samlas in. Utmärkande för 

intervjufrågor i en kvalitativ studie är att de ger komplexa och detaljerade svar (Bryman & 

Bell, 2005). I uppsatsens kvalitativa intervjuer är det främst semistrukturerade intervjuer 

som används. Anledningen till det är att studien ska ha så uttömmande svar som möjligt och 

att respondenterna inte ska begränsas av givna frågeställningar, som är fallet med 

strukturerade intervjuer. Det är dock viktigt att intervjuerna och respondenternas svar håller 

sig inom ramen för uppsatsens ämne och genom de semistrukturerade intervjuerna finns ett 

ämne som följs hela vägen, till skillnad från de helt ostrukturerade intervjuerna. (Bryman & 

Bell, 2005) 

Fokusgrupper innebär gruppintervjuer som fördjupar sig inom ett visst ämnesområde och 

fokuserar på ett visst ämne. Vid vanliga gruppintervjuer läggs inte fokus vid något specifikt 

ämne utan olika frågeställningar behandlas. Vid fokusgrupper finns även ett tydligt fokus på 

samspelet i gruppen. (Bryman & Bell, 2005) Uppsatsens empiriska del bygger delvis på 
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gruppintervjuer då fokus inte läggs på ett visst ämne utan intresset ligger på att få 

personernas synpunkter gällande en rad frågeställningar.  

Det är svårt att skilja mellan deltagande observation och etnografi eftersom båda riktar 

fokus på en viss tidsrymd, en grupps beteende och lyssnar efter nyanser. En etnograf 

studerar verkligheten som deltagare under en längre period vilket innebär att forskaren går 

in på djupet och deltar själv i alla de händelser som förekommer i den studerade miljön. 

Deltagande observatör kan ta form som fyra olika roller; fullständig deltagare, deltagare som 

observatör, observatör som deltagare samt fullständig observatör. Fullständig deltagare 

innebär att forskaren är fullvärdig medlem av den studerade miljön samt att dennes 

identitet är okänd för övriga medlemmar i miljön. Deltagare som observatör är ur forskarens 

praktiska synvinkel samma som fullständig deltagare, skillnaden är att forskarens identitet är 

känd. Observatör som deltagare är istället en roll där fokus ligger på intervjuer, det 

förekommer ett visst mått av observationer men inte någon delaktighet. Fullständig 

observatör innebär istället att forskaren inte alls samspelar med personerna i miljön. 

(Bryman & Bell, 2005) 

Författarna till studien intar rollen som observatör som deltagare eftersom de studerar 

miljön och personerna i den, men inte alls deltar i den, för att få en förståelse för det dagliga 

arbetet. Studien använder, som nämnts innan, intervjuer vilken är den främsta metoden 

inom rollen, observatör som deltagare. Ett visst mått av observationer förekommer också för 

att komplettera intervjuerna.  

2.5.1 Kritik mot metod för insamling av data 

Ett problem som kan uppstå vid insamlandet av empirisk data är intervjuareffekter. Det 

innebär att de inblandade personerna ändrar sitt beteende eftersom de är medvetna om att 

de observeras och intervjuas. Resultatet påverkas eftersom det inte på ett korrekt sätt 

skildrar verkligheten. Det finns olika typer av intervjuareffekter, bland annat minnesproblem, 

social önskvärdhet, hotande frågor, egenskaper hos intervjuarna samt skillnader mellan 

uppgivet och faktiskt beteende. (Bryman & Bell, 2005) 

Minnesproblem innebär att personer inte minns rätt vad gäller ett visst beteende. I studien 

undviks det genom att frågor som går allt för långt bak i tiden inte ställs. Social önskvärdhet 

innebär att respondenten svarar på ett sådant sätt som denne tror att ett önskvärt. Det är en 



  Från Data till Information   
 

11 
 

form av effekt som är svår att undvika. Hotande frågor innebär att de på något vis är 

hotande för respondenten, till exempel något som kan äventyra dennes anställning och att 

de därför väljer att svara något annat än vad de egentligen anser. (Bryman & Bell, 2005) 

Effekten minskas i studien genom att frågor som kan ses som känsliga undviks. 

Om det förekommer varierande egenskaper hos intervjuarna innebär det att intervjuarna 

inte är kongruenta (Bryman & Bell, 2005). I studien undviks det genom överenskommelser 

om hur svar ska tolkas och hur frågor ska ställas för att de inte ska få olika innebörd. 

Skillnader mellan det beteende som de säger sig ha och det faktiska beteendet bör kunna 

upptäckas då de anställda även observeras.       

2.5.2 Urval 

Bryman och Bell (2005) menar att urvalet till kvalitativa undersökningar oftast är 

bekvämlighetsurval och kedjeurval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de 

aktörer som finns tillgängliga för honom/henne. Om forskaren sedan genom den aktören får 

kontakt med andra personer inom området, kallas det kedjeurval. En speciell typ av 

bekvämlighetsurval är snöbollsmetoden. Innebörden av urvalsmetoden är att kontakt tas 

med en person som senare hänvisar vidare till andra personer som kan ha viktig kunskap i 

området. En annan metod som Bryman och Bell (2005) nämner är teoretiskt urval, det 

innebär att datainsamling fortsätter tills dess att ny insamling inte ger någon nytta och då 

uppstår teoretisk mättnad.  

Urvalet i uppsatsen görs genom ett så kallat snöbollsurval. Inledande kontakt hos Södra Cell 

Mönsterås är ekonomichefen som hänvisar vidare till anställda som har aktuell kunskap som 

till exempel skiftledare, driftsingenjörer och operatörer.  

2.6 Forskningskvalitet 

Eftersom kvalitativa studier karaktäriseras av att varje studie är mer eller mindre unik är det 

viktigt att forskaren noga beskriver forskningsprocessen för att läsaren ska kunna bilda sig en 

egen uppfattning kring de metodologiska valen som har gjorts för att öka kvaliteten på 

studien. (Yin, 2007)  
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2.6.1 Reliabilitet, Replikation och Validitet 

För att bedöma kvaliteten på företagsekonomisk forskning finns det enligt Bryman och Bell 

(2005) olika kriterier. De nämner att tre av de viktigaste kriterierna är reliabilitet, replikation 

och validitet. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, rör frågan om huruvida resultaten från en 

undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om 

resultatet påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Vidare handlar kriteriet om 

måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Kriteriet replikation eller replikerbarhet innebär att undersökningen måste vara möjlig att 

reproducera eller upprepa. För att det ska vara möjligt måste forskaren i detalj beskriva sitt 

tillvägagångssätt. Anledningar till att vilja upprepa en undersökning kan vara flera; det kan 

till exempel handla om att resultatet från studien inte stämmer överens med andra 

relevanta studier. (Bryman och Bell, 2005) För en fallstudie är det viktigaste enligt Yin (2007) 

att forskaren dokumenterar alla tillvägagångssätt samt att denne gör stegen i studien så 

operationella som möjligt. Det görs i studien genom att vald metod, intervjuguider och 

förteckning över intervjuobjekt presenteras i uppsatsen.  

 

Ett annat viktigt kriterium är validitet och handlar om huruvida undersökningens olika 

slutsatser hänger ihop eller ej. Det finns olika typer av validitet; begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och ekologisk validitet. En hög begreppsvaliditet innebär att 

forskningens mått speglar det den avser att mäta. En hög intern validitet finns om det finns 

en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som 

forskaren utvecklar. Om studien kan generaliseras utanför det specifika fallet föreligger en 

hög extern validitet. Ekologisk validitet handlar om huruvida studiens resultat passar in i 

människors naturliga miljöer. (Bryman & Bell, 2005)  

2.6.2 Kvaliteten för studien 

För att säkerställa kvaliteten i studien dokumenteras metod och tillvägagångssätt under 

arbetets gång. I uppsatsen förklaras bakgrunden till studien samt i metodavsnittet hur 

insamlingen av teoretisk och empirisk data går till väga. Allt för att studien ska vara möjlig att 

replikera.  
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Tillförlitligheten i en undersökning går även att öka genom triangulering. Triangulering är ett 

tillvägagångssätt där flera olika metoder används för att undersöka samma företeelse. 

(Björklund & Paulsson, 2003) I studien används både intervjuer och observationer vid 

insamling av empiriskt material. Intervjuer används för att säkerställa att de observationer 

som gjorts är korrekta (Bryman & Bell, 2005). Under intervjuer och observationer förs 

anteckningar för att eliminera risk för bortfall av information. I direkt anslutning till 

intervjuer och observationer sammanställs anteckningarna sedan för att skapa underlag till 

empirin. Det görs omgående för att viktiga reflektioner inte ska glömmas bort.  

Södra Cell Mönsterås tar del av uppsatsen för att säkerställa att den uppfattning studien 

skapat om företaget stämmer överens med verkligheten. De tar även del av de 

rekommendationer som tagits fram för att bekräfta att förslagen är genomförbara. Genom 

granskningen bekräftas den interna validiteten.  

2.6.3 Självkritik  

En begränsning som innebär ett potentiellt problem i studien kan vara det begränsade 

antalet intervjuer som genomförts. Det empiriska underlaget har endast omfattat intervjuer 

med operatörer från ett skift, två skiftledare och en driftsingenjör. Ett utökat antal intervjuer 

hade kunnat ge studien ett större djup och fler infallsvinklar. För uppsatsen är tiden den 

största begränsningen och har inte tillåtit ett större intervjuunderlag.  

En annan metod för att öka kvaliteten som inte rymts inom ramen för uppsatsen hade varit 

att ställa resultaten från Södra Cell Mönsterås i relation till en jämförande studie av ett 

annat företag i branschen. Det hade minskat risken för att den bild det empiriska underlaget 

ger är vinklad. Problemet hade varit den tidsåtgång som det inneburit.  

En risk som alltid finns är att respondenter besvarar frågor vid intervju utifrån social 

önskvärdhet, det vill säga svarar det de tror förväntas av dem. Det har i studien undvikts 

genom att hålla intervjuerna enskilt, utan överordnade för att de ska känna sig bekväma i 

intervjusituationen.  
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3.0 Teoretisk bakgrund 

I teorikapitlet presenteras den teori som tidigare har skrivits inom ämnet och som är 

intressant för undersökningen. Teorin ligger till grund för att tolka det empiriska materialet i 

en senare analys. 

 

3.1 Industriell Produktion 

Svenska företag i processindustrin har länge varit framgångsrika på den globala marknaden.  

Företagen har valt att skapa förädlade nischprodukter med högt kunskapsinnehåll och hög 

kvalitet, för att möta den ökande konkurrensen från lågkostnadsländer. (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin, 2006) Eftersom processindustrin är under ständig förändring 

krävs det för långsiktig framgång fokus på strategi- och förändringsarbete. Behovet är 

särskilt påtagligt inom den kapitalintensiva processindustrin. Det är viktigt att utveckla 

organisationen och arbetsmönster på ett sätt som kan förbättra kapacitetsutnyttjandet och 

effektivisera produktionen. Då ges också förutsättningar för uppgradering av industriarbetet 

till något som uppfattas som attraktivt, utvecklande och engagerande. (Broms & Lindahl, 

2005) 

3.1.1 Driftcentralkonceptet 

Driftcentralkonceptet är enligt Broms och Lindahl (2005) ett koncept som förenar arbetssätt 

där ett team har ett helhetsansvar för en process, med ny teknik i form av automation, 

fjärrstyrning och processtyrsystem. Flera tidigare separata befattningar och funktioner 

samverkar i ett team i en gemensam driftcentral, vilket innebär att bemanningen 

koncentreras till en plats. Det ger förutsättningar för flexibilitet och kraftsamling vid stör-

ningar och problemlösning men också tid till planering, kvalitetsfrågor och förebyggande 

underhåll vid stabil drift. Konceptet vilar på tre ben:  

 Gemensamma lokaler speciellt utformade för att inrymma olika funktioner som 

möjliggör samverkan mellan olika befattningar och yrkesgrupper. 

 Ett tydligt definierat produktionsuppdrag för hela produktionsavsnittet eller delar av 

det. 

 En förändrad organisation och ett arbetssätt utformat för ett produktionsteam med 

stödfunktioner.  
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Driftcentralen kan ses som en förändringsmotor, ett kompetenscentrum där personal med 

olika kompetenser samlas med ett specifikt produktionsuppdrag. Centralen kan vidare 

fungera som en plattform för utveckling av arbetssätt, ansvarsfördelning, teknik- och 

informationsstöd. (Broms & Lindahl, 2005) 

3.2 Kalkylsyften   

Teknologisk utveckling förekommer alltid inom tillverknings- och processindustrin (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin, 2006). Vid förändringar är det extra viktigt att ha kontroll på 

vad som händer i verksamheten. Kontroll över verksamheten kan uppnås genom användning 

av kalkyler. Det är viktigt att låta kalkylerna förändras allt eftersom verksamheten förändras. 

Används samma kalkyl genom hela företagets livslängd kommer uppgifterna bli missvisande 

gentemot hur verkligheten ser ut vilket gör att fel beslut kan tas. (Ax & Ask, 1995) För 

företag inom processindustrin prissätts ofta de stora volymerna idag i dollar vilket ger tydliga 

valutaeffekter. Det påverkar vinsten för företag i stor utsträckning. Eftersom företagen inte 

kan påverka dollarkursen är det extra viktigt att ha kontroll på sina kalkyler för att hitta 

andra vägar att spara in pengar. (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2006)   

Beslut är något som fattas dagligen i alla typer av företag. Beslut kan vara vilka produkter 

som ska produceras, vilket pris som ska användas, val av tillverkningssätt med mera. I vissa 

situationer behövs redan fattade beslut ses över och utvärderas. Bra underlag för såväl 

beslut som utvärdering är kalkyler. Förkalkyler brukar användas som grund när ett 

ekonomiskt beslut ska tas. Vid utvärdering brukar istället efterkalkyler användas. Förkalkyler 

visar det uppskattade resultatet eller utfallet av en viss situation medan efterkalkyler visar 

det verkliga utfallet jämfört med det förkalkylerade. Oftast används budget som förkalkyl. 

Kalkyler behöver inte ligga till grund för direkt beslutstagande utan även för kostnadskontroll 

som på längre sikt kan leda till beslutstagande. (Ax, Johansson & Kullvén 2005) 

Som nämnts ovan finns det olika situationer då kalkyler behövs som underlag. Alla 

situationer är unika och ställer olika krav på kalkylernas utformning och dess innehåll (data). 

Med andra ord finns det ingen standardkalkyl som alltid används oavsett situation. 

Utformningen av kalkylen måste därför bestämmas av kalkylsituationen vilket gör det 

mycket viktigt att rätt data används till rätt kalkyl. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005) 
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Ax, Johansson och Kullvén (2005, s. 147) skriver: 

”Different costs for different purposes” 

Det uttrycker vikten i att ha rätt data för rätt situation. Används fel data för fel syfte kan 

beslutet få stora negativa konsekvenser. Samma kalkylutformning går att använda om de 

ligger till grund för frekvent förekommande och likartade situationer. Kalkylens 

grundläggande användning är att ge information och en så korrekt bild av verkligheten som 

möjligt. Därför kan det inte nog många gånger nämnas vikten av att den data som används 

ska vara av hög kvalitet. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005)  

3.3 Grundläggande om informationsflöde 

För att den interna kommunikationen ska fungera bra inom en organisation är det 

nödvändigt att medarbetarna känner till vad företaget står för och var det är på väg. Vidare 

skriver Erikson (2008, s. 70): 

”Den som inte har information kan inte ta ansvar.  

Den som har information kan inte undvika att ta ansvar”. 

Enligt Erikson (2008) är det därför viktigt att se varje medarbetare som en resurs i den 

interna kommunikationen. Vidare hävdar han att om ett företag eller en organisation låter 

bli att arbeta med information blir konsekvensen att ingen av de anställda vet något om hur 

det tidigare varit eller hur det kommer att bli framöver. Ett väl utvecklat informationsflöde är 

alltså nödvändigt inom ett företag eller en organisation för att både personal och ledning ska 

ta ett större ansvar för sina uppgifter. De som har tillgång till rätt informationsunderlag och i 

rätt tid får betydligt bredare kunskaper och därmed större kompetens att ta bättre beslut. 

Dessutom kan personal som känner till målen och har den information som krävs för att ta 

bra beslut även öka sin egen motivation. Om informationsunderlaget är tillräckligt minskar 

risken att verksamheten går i fel riktning. (Erikson, 2008) 

För att informationsunderlaget ska vara tillräckligt krävs ett väl utvecklat 

informationssystem. Ett informationssystem samlar in data som ska behandlas för att bli 

information, till exempel försäljningsrapporter, kalkyler och bokslut. (Neely & Cook, 2011) 

Enligt Romney och Steinbart (2009) är ett informationssystem en uppsättning människor och 

resurser som samlar in data som kan användas för att omvandlas till information. Vidare ska 
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systemet se till att informationen sprids till alla berörda parter. Ett väl utvecklat system för 

att samla in och behandla data kan hjälpa organisationen att; förbättra kvalitet och minska 

kostnader för produkter och tjänster, bli effektivare, dela kunskap, förbättra effektiviteten 

och produktiviteten i värdekedjan, förbättra intern kontrollstruktur och underlätta för 

beslutsfattande.  Att hantera informationssystem innefattar inte bara att behandla 

information utan även beslutsfattande för att förbättra informationsflödet. (Romney & 

Steinbart, 2009)  

Om data ska ges som feedback är det viktigt att skapa ett informationssystem som 

tillgodoser organisationens behov. Data för kvaliteten på varor och tjänster måste ges till 

dem som kan påverka det. Det spelar ingen roll om individer får information som de ändå 

inte kan påverka, med andra ord måste rätt information ges till rätt person, till de som kan 

påverka utfallet. Ofta presenteras information i form av rapporter som kommer ligga till 

grund för beslut. Det innebär att rapporterna bör vara strukturerade så att de förser berörda 

parter med den information som behövs på ett sätt som de kan förstå. (Sandholm, 2000)  

3.3.1 Dataflöde 

Data kan vara en transaktion, en överenskommelse mellan två enheter att utbyta varor, 

tjänster eller andra medel som kan mätas i ekonomiska termer av en organisation. Det kan 

till exempel vara försäljning av gods till kunder, inköp av material och löneutbetalningar till 

anställda. Processen för ett dataflöde börjar med att transaktionsdata samlas in till systemet 

för att till slut generera information, till exempel i form av en ekonomisk sammanställning. 

Vidare kan flödet för data beskrivas med the Data Processing Cycle som består av fyra 

moment, data input, data processing, information output samt data storage som en 

biaktivitet. (Romney & Steinbart, 2009) 

 

 

 

 

               Figur 1. The Data Processing Cycle  (Romney & Steinbart, 2009) 
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Det finns olika typer av data som ett företag behöver samla in och som samlas in i olika 

syften. För ett tillverkande företag är det till exempel viktigt att samla in data för hur mycket 

material som går åt till en produkt för att kunna beräkna kostnader och för att ha kontroll på 

lagret. (Romney & Steinbart, 2009) 

Data ska samlas in utifrån tre aspekter, nämligen:  

 Aktiviteter av intresse  

 Resurser som påverkats av aktiviteten 

 Personerna som medverkat i aktiviteten 

 

Data som bör samlas in för till exempel en säljtransaktion kan vara; datum och tid, anställd 

som medverkat, vara som sålts, kvantitet av varan, listpris, faktiskt pris och totalbelopp för 

försäljningen. Även leveransinstruktioner, kundens faktura och leveransadress kan vara av 

intresse då försäljning på kredit är aktuellt. (Romney & Steinbart, 2009)  

3.4 Mätning av data 

Att arbeta med mätning som ett verktyg för att säkerställa kvalitet började på 1950-talet. 

Några av effekterna av mätning kan vara högre kundnöjdhet, kvalitet, effektivitet samt 

nöjdare anställda. Genom mätning fokuseras uppmärksamhet på specifika aktiviteter inom 

ett företag. Mätning tillåter att det går att nå mål inom de olika aktiviteterna när förståelse 

för dem uppnås. Ledningen kan också genom mätning förmedla en känsla för vilka aspekter 

som är viktiga inom arbetet. (Czarnecki, 1999) 

När mätningar började på 1950-talet genomfördes de med ett stoppur på fabriksgolvet och 

fokuserade enbart på produktionsavdelningar inom företaget. Idag har utvecklingen gått 

vidare och användandet av mätning har spridits till alla avdelningar inom företaget. 

Mätningar används som jämförelser, utan en måttstock att jämföra den data som tagits fram 

genom mätningar är mätningen inte till någon nytta. Viktigt för att mätningar ska vara 

användbara för jämförelser över tid är att de är konsistenta, det vill säga att de utförs på 

samma sätt år efter år. (Czarnecki, 1999) 
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Det finns enligt Czarnecki (1999) fyra fördelar som företag kan uppnå om de använder sig av 

mätning: samförstånd kring företagets strategi, tydlig och klar kommunikation, fokus och 

inriktning på insatser samt en förbättrad organisationskultur. (Czarnecki, 1999) 

För ett företag finns olika intressenter som har olika förväntningar och nytta av de mätningar 

som utförs. Aktieägare vill skydda sina intressen och är beroende av mätningar för att veta 

hur det går för företaget. De tar ofta emot resultatet av mätningarna i form av finansiella 

rapporter. Anställda vill även de veta hur det går för företaget, deras intresse ligger i att veta 

om deras jobb är säkra, hur deras framtid ser ut inom företaget eller hur eventuell bonus 

påverkas. Kunderna intresserar sig i värdet hos produkter och tjänster som de mottagit, de 

vill ha bästa möjliga till lägsta kostnad. Samhället intresserar sig för mätningar av 

miljöpåverkan, till exempel hur företaget bidrar till samhället. Inom företaget finns det även 

chefer och ansvariga som är intresserade av hur internt satta mål uppnås och vad som 

behöver justeras för att nå dem. Olika ansvariga kan ha olika mål för respektive avdelning 

eller ansvarsområde och har ungefär lika stort intresse som chefer för mätning, men för sin 

del av företaget. (Czarnecki, 1999)       

Det finns fyra källor för data vid mätning. Ett direkt mätningssystem som innebär att data 

fångas direkt när något händer i företaget, till exempel fångas data direkt i en maskin med 

hjälp av datorer. Ett sådant system är pålitligt eftersom allt fångas direkt när det händer. 

Resultaten blir lätta att jämföra över tid och gentemot till exempel andra maskiner. Ett 

exempel på data som fångas kan vara antal enheter som produceras. Ett indirekt 

mätningssystem däremot samlar inte in data direkt när något händer utan i efterhand. Då 

data inte samlas in direkt riskerar den att inte fånga verkligheten korrekt och samlas den in 

manuellt tillkommer risken för fel på grund av den mänskliga faktorn. Statistiskt urval 

används för att göra skattningar när data är ofullständig. Det kan till exempel göras genom 

feltest på ett litet urval och från det dras sedan slutsatser på ”antal fel per” i helheten. Några 

av riskerna med statistiskt urval är att ett otillräckligt urval används för testet eller att dåliga 

urvalstekniker används. Som en sista utväg kan ett företag använda sig av intervjuer eller 

undersökningar för att samla in data. (Czarnecki, 1999) 

Vid framtagning av data genom mätning finns två huvudsyften, vilket syftet är påverkar 

sedan hur mätningarna går till. Ett av de två huvudsyftena är att stödja 
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förbättringsambitioner inom företaget. De kan då fokusera på att skapa ett gemensamt 

språk för hur förbättringar inom företaget ska gå till. Det används för att alla ska vara på 

samma plan och arbeta mot samma mål. Förbättringar kan antingen vara en ständigt 

pågående process eller något som tas till när problem upptäcks. Ett andra syfte är 

prestationsvärdering. Fokus ligger i behovet att förstå, kommunicera med och belöna 

anställda. (Czarnecki, 1999) 

Viktigt att tänka på när ett företag bestämmer vad som ska mätas är att mätningarna i sig 

kan ha effekter. De kan till exempel påverka de anställdas beteende, såväl positiva som 

negativa effekter kan uppstå när anställda blir medvetna om att mätningar genomförs. Det 

kan hjälpa till att förbättra de anställdas beslutstagande. Mätningar hjälper vidare till att 

identifiera områden som kan förbättras och kan belysa punkter för ny utveckling. (Czarnecki, 

1999) 

3.4.1 Processen vid mätning av data 

För ett företag är mätning en ständigt pågående process. Det är inte något som sker vid ett 

isolerat tillfälle och sedan är klart. Behoven för mätning förändras över tid och mätprocessen 

måste då anpassas. Företag bör ha någon form av feedback på de mätningar som genomförs 

för att se om de uppfyller sitt syfte. Ofta är slutmålet med mätningar att resultatet ska 

presenteras i form av rapporter som olika intressenter kan ta del av. (Czarnecki, 1999) 

Om behoven av data förändras är det viktigt att samtidigt anpassa mätningarna för att 

matcha det nya behovet. Samtidigt som det är viktigt att hålla mätningar konstanta över tid 

för att kunna jämföra olika perioder uppstår behov av att justera mätprocesserna. Vid en 

sådan justering är det viktigt att förändringar inte blir för drastiska utan sker genom 

finjusteringar som fortfarande tillåter att data jämförs över tid. (Czarnecki, 1999) 

I ett företag finns det ofta möjlighet att mäta mer och mer detaljerat än vad många gör. Att 

det inte görs i praktiken grundar sig i avvägningen mellan kostnad och nytta. För företag är 

insamling av data en kostnad och en förutsättning är att nyttan av att samla in mer data 

överväger den kostnad som det skulle innebära för företaget. (Czarnecki, 1999) 
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3.5 Kvalitet på data  

Romney och Steinbart (2009, s. 322) skriver: 

”garbage in, garbage out” 

Det förtydligar vikten av att data som samlas in är av kvalitet. Om data som samlas in till ett 

system är ofullständig eller inkorrekt blir också resultatet felaktigt. Därför är det viktigt 

kontrollera att insamlad data är av rätt kvalitet. Företag bör därför ha någon form av kontroll 

på data som samlats in för att försäkra sig om att den är godkänd, korrekt, fullständig och 

insamlad i rätt tid. (Romney & Steinbart, 2009) 

Det finns många olika förklaringar till vad kvalitet egentligen innebär. Kvalitet betyder olika 

saker för olika människor och i olika situationer. (Hutchins, 1992) Enligt Sandholm (2000) 

handlar kvalitet om hur pass lämpad data som samlats in är för användning. Vidare menar 

Sörqvist (1998) att det speglar överensstämmelse med behov.  Den förklaring 

Nationalencyklopedin (2011) har är att synen på kvalitet gått från ”uppfyllande av 

specifikationer” till att bli mer inriktad på förmågan att tillfredsställa användarens behov.  

Företag vill ha data med hög kvalitet men de har inte någon klar plan för hur de ska nå den 

nivå som önskas. Den vanligaste åtgärden som företag tar till är att införa ett nytt system 

som ersätter det gamla. Det är något som senare brukar komma att ångras och visar sig inte 

alls vara den rätta lösningen. Ett nytt system löser inte de bakomliggande problemen utan 

de ”sopas under mattan” för att senare komma fram igen. Många företag tror att problemen 

blir lösta per automatik om de installerar den senaste programvaran och att kvalitet på data 

blir bättre. Görs det inget åt det underliggande problemet kommer den information som 

tagits fram fortfarande att vara dålig. Genom att gå till det underliggande problemet 

kommer medvetenheten om vikten av att dela information inom organisationen att öka. 

(Lee, Funk & Wang, 2006) 

Det finns enligt Lee, Funk & Wang (2006) en rad utmaningar på ”resan” till bättre kvalitet på 

data. Bland annat nämner författarna att det är viktigt att utveckla ett starkt ekonomiskt 

argument, en analys över intäkter och kostnader med att påbörja arbete för bättre 

datakvalitet.  En annan utmaning är att implementera medvetenhet kring datakvalitet 
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genom organisationen.  Det kräver att organisationen är tydlig med vad som menas med 

datakvalitet och varför det är viktigt. Oftast är det ett problem att alla inte vet vad som är 

skillnaden mellan data och information. Det finns egentligen ingen tydlig gränsdragning 

mellan dem. Data brukar ses som sammanställt råmaterial, information brukar istället ses 

som sammanställd data. Det som är data för en person kan vara information för en annan. 

Input i ett informationssystem kan till exempel vara data och information blir dess output. 

Outputen kan sedan användas som input i ett ytterligare informationssystem vilket leder till 

att informationen fungerar som data för att generera ytterligare output. Det finns även till 

en distinktion att vara medveten om; information och kunskap. Där kunskap innebär 

bearbetad information. (Lee, Funk & Wang, 2006)           

Brister i kvalitet förekommer på alla nivåer och alla avdelningar. Det är viktigt att upptäcka 

bristerna och göra något åt dem på ett tidigt stadium. Även om inte all data uttrycks 

finansiellt kommer den att ha en påverkan på företagets finansiella ställning. För att lyckas 

med att förbättra kvaliteten på datan krävs att alla i organisationen jobbar för att uppnå en 

bra kvalitet på samtliga avdelningar och nivåer. För det krävs att företag uppmuntrar och 

stärker personalen och ger dem möjligheten att ta sig an de kvalitetsfel de finner och att de 

har kunskapen att lösa dem. (Hutchins, 1992) Det absolut viktigaste för att skapa hög kvalitet 

på data är delaktighet och medvetenhet (Lee, Funk & Wang, 2006).              

3.6 Problem kring datafångst 

När företag ska dela information mellan olika avdelningar och funktioner på företag stöter 

de ofta på problem.  Problem med att dela information (data) inom organisationen kan ha 

att göra med definitioner av data, format på data, olika värderingar samt olika 

tidsuppfattningar vad gäller viss data. Problem med kvalitet på data är ingen nyhet utan 

företag har jobbat med det under en lång tid. (Lee, Funk & Wang, 2006) 

Människor spelar olika roller i informationsflöden, de kan vara insamlare av data, kunder, 

övervakare eller chefer. Samtliga tar beslut av någon form med data som grund och det kan 

därför uppstå problem. Hänsyn bör tas till att uppfattningen skiljer sig mellan människor om 

hur viktig datakvalitet är. De som samlar in data kanske inte alltid förstår hur viktigt det är 

med datakvalitet och då kan problem uppstå. (Neely & Cook, 2011)  
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Sandholm (2000) menar att de flesta kvalitetsproblem orsakas av brist på intresse och 

uppmärksamhet hos individer. Om beteendet kunde påverkas skulle kvaliteten bli mycket 

bättre. Ofta går inte hela problemet att lägga över på individen, det är en rad 

omständigheter som spelar in. Instruktioner kan vara bristfälliga, utbildning kan vara 

förbisedd, samt att tiden kan vara knapp så att insamlingen inte hinns med. Det finns med 

andra ord omständigheter som individer inte kan påverka. (Sandholm, 2000)  

Kontrollproblem kan enligt Sandholm (2000) delas in i två olika typer; individuellt 

kontrollerbara problem och systematiskt kontrollerbara problem. De problem som kan 

kontrolleras av system ligger utanför individers möjlighet att påverka. Om ett problem är 

individuellt eller systematiskt kontrollerbart beror på om följande förutsättningar är 

uppfyllda: 

 Individen vet vad han eller hon ska göra 

 Individen vet vad resultatet av dennes jobb innebär 

 Individen kan påverka resultatet 

Om problemet kvarstår trots att ovanstående kriterier är uppfyllda, är det individen som är 

ansvarig. Om minst ett av de tre kriterierna inte är uppfyllt är det däremot ett systematiskt 

fel och beror då inte på individen. Det är ledningen som ansvarar för de problem och fel som 

uppstår till följd av systematiska fel. (Sandholm, 2000).  

3.7 Motivation och kommunikation                   

Motivation är en sammanfattande term för de processer som sätter igång, upprätthåller och 

riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och gör 

vissa saker snarare än andra. (Nationalencyklopedin, 2011)  

För att förbättra arbetet i en organisation måste chefer och arbetsledare ägna 

uppmärksamhet åt att motivera de anställda till det. Det finns många teorier som förklarar 

hur motivation på arbetsplatser fungerar. Teorier av till exempel Maslow och Herzberg 

försöker förklara vad som motiverar människor i deras arbete. De handlar mycket om att 

identifiera människors behov och deras mål för att kunna motivera dem att arbeta 

effektivare. Trots att innehållet i de teorierna är populärt förklarar de inte vad chefer kan 

använda sig av för medel för att motivera anställda. (Hong et al. 1995) 
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Enligt Sandholm (2000) tror en del chefer att de kan motivera anställda till att vilja göra ett 

bättre jobb enbart genom att kommunicera vikten av god kvalitet. Det leder till att de 

anställda blir mer medvetna om hur viktigt det är med kvalitet men kommer troligen inte att 

generera en signifikant förbättring av situationen. För att motivera anställda till att förbättra 

resultatet krävs fler grundläggande förutsättningar inom kommunikation, bland annat att:  

 Kvaliteten som förväntas ska vara klart angiven. Varje anställd ska också veta hur 

de genomför en uppgift på ett korrekt sätt. Vilket medför att företaget måste 

erbjuda tydliga instruktioner, träning och utbildning inom området.    

 Varje individ ska vara medveten om hur dåliga resultat påverkar företaget. Alltså 

behöver anställda ha information om vad ett misstag kan leda till, både vidare i 

processen och för helheten.  

 Varje medarbetare ska känna att överordnad lyssnar och beaktar deras 

synpunkter. Det kan till exempel vara bra med regelbundna möten där de kan 

dela information och erfarenheter. 

 Chefer och arbetsledare ska alltid föregå med gott exempel eftersom de har ett 

stort inflytande på sina underordnade. (Sandholm, 2000) 

Enligt Orpen (1997) är individuellt mentorskap ett medel som chefer kan använda sig av för 

att ge information, hjälp och stöd till underordnade för att bli framgångsrika inom 

organisationen. Mentorskap kan inrättas för att uppnå olika syften, det kan vara för att 

motivera de anställda eller till exempel för att nå uppsatta effektiviseringsmål. 

Undersökningar har visat att det finns signifikant samband mellan interaktion, i form av 

mentorskap samt både motivation och engagemang. Det tyder på att mentorskap är ett bra 

sätt för att motivera sina anställda men också för att göra dem mer engagerade i 

organisationens mål. (Orpen, 1997) 
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4.0 Empiri     

Empirikapitlet inleds med bakgrund om företaget och deras problem kring datafångst. Vidare 

förklaras företagets processer och rutiner kring insamlandet av data samt hur 

informationsflödet ser ut. 

 

4.1 Bakgrund om företaget  

Södra är en ekonomisk förening med cirka 51 000 skogsägare som medlemmar, och den 

bildades på 1930-talet. Södra är uppdelat i fem affärsområden; pappersmassa, trävaror, 

interiörprodukter, skogsprodukter och energi (främst vindkraftverk). Den del av 

verksamheten som är inriktad på pappersmassa kallas Södra Cell. Södra Cell har fem 

massabruk varav två ligger i Norge (Tofte och Folla) och tre i Sverige (Mönsterås, Mörrum 

och Värö). (Södra, 2011) Södra Cell är en av världens ledande tillverkare för pappersmassa. 

Södra Cell som är en processindustri omsätter årligen cirka 10 miljarder kronor. Massabruket 

i Mönsterås, Södra Cell Mönsterås, är det största inom koncernen Södra. (Södra, 2010 

[broschyr]) Det kommer vidare i uppsatsen att benämnas SCMS.  

SCMS byggdes och började sin produktion av pappersmassa 1958. Sedan dess har det byggts 

ut ett flertal gånger och är idag är ett av de modernaste bruken inom branschen. SCMS 

tillverkar årligen 750 000 ton pappersmassa. (Södra, 2010 [broschyr]) SCMS tillverkar 

pappersmassa på barr och löv och är ett kemiskt massabruk vilket innebär att kemisk 

blekning används. Bruket har endast en produktionslinje vilket innebär begränsningar i antal 

produkter som kan tillverkas samtidigt. SMCS är en av världens största kemiska massabruk 

med enlinjesproduktion. (Intervju, Ekonomichef, bilaga 4) 

SCMS är en komplex processindustri med cirka 450 anställda där produktionen är uppbyggd 

enligt en matrisorganisation. Den är vertikalt indelat enligt olika processavdelningar och 

horisontellt efter olika skift. Produktion sker dygnet runt, året runt. Det finns sex skift med 

sex till åtta operatörer i varje. Varje skift har en skiftledare och varje processavdelning har 

minst en driftingenjör. De använder sig av manöverrum för varje processavdelning på bruket 

och det är där som operatörer, skiftledare och driftsingenjörerna arbetar. Skiftledarens jobb 

är att ha personalansvar samt vara insatt i och ha ansvar för produktionen när hans skift kör 
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fabriken. Driftsingenjörens roll är att agera som specialist och ha kunskap om vad som ska 

göras när något händer samt sköta avdelningen på bästa sätt. Utöver det finns också ett 

antal administrativa avdelningar så som ekonomiavdelning, inköpsavdelning, HR-avdelning 

och ledning. (Intervju, ekonomichef, bilaga 2) 

 

 

 

 

  

 

Den största inputen i produktionen är ved och övriga delar utgörs av kemikalier, olja, vatten 

och bark. Kemikalier behövs i olika kombinationer och mängder beroende på vilken produkt 

det är som produceras. Pappersmassan är den största outputen från bruket. (Intervju, 

ekonomichef & ekonomiassistent, bilaga 3) Det finns fem olika produkter inom 

pappersmassa, Södra Green, Södra Blue, Södra Black, Södra Gold och Södra Red. Skillnaden 

mellan produkterna är tjockleken på massan, ljushetsgraden samt vilken typ av ved som 

används. (Södra, 2011) Beroende på vilken kampanj, vilka produkter SCMS producerar under 

en viss period är åtgången av råmaterial olika (Intervju, ekonomichef & ekonomiassistent, 

bilaga 3). Orsaken till att SCMS kör kampanjer med olika produkter är att de endast har 

enlinjesproduktion och enbart kan producera en produkt åt gången (Intervju, ekonomichef, 

bilaga 4). De olika produkterna är lämpade för olika användning till exempel tidningspapper, 

kartong, toalettpapper med mera (Södra, 2011).  

Den färdiga pappersmassan levereras till kund med båt, tåg eller lastbil och har ett 

världsmarknadspris i dollar (Intervju, ekonomichef, bilaga 2). Förutom pappersmassa är 

SCMS output även el, fjärrvärme, pellets samt tallolja. Bruket är självförsörjande på el vilket 

innebär att de inte köper in någon extern el. Under normal drift får SCMS överskott av el 

som går till Södras sågverk i Mönsterås samt till kraftnätet i Mönsterås. (Intervju, 

ekonomichef & ekonomiassistent, bilaga 3) Bruket levererar inte bara el utan även 

Figur 2. SCMS Matrisorganisation. Se bilaga 3 
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fjärrvärme till Mönsterås kommun (Södra, 2011). Energi det vill säga el och fjärrvärme, ses 

därför inte som en kostnad för bruket utan som en intäkt. Vid tillverkning av pappersmassa 

särskiljs barken från veden eftersom den inte kan användas i produktionen. SCMS tar tillvara 

på barken och producerar pellets som säljs till industrier. Ytterligare en biprodukt från 

tillverkningen av pappersmassa är tallolja. SCMS återanvänder den som bränsle i den egna 

produktionen. Bruket har nyligen börjat sälja talloljan, den används som bränsletillsats i 

biodiesel. (Intervju, ekonomichef & ekonomiassistent, bilaga 3) 

 

 

 

 

        

 

 

4.1.1 Produktionsschema 

Processen från input till output är lång och invecklad och behandlar många processavsnitt. 

Det första processavsnittet är renseriet där det börjar med att veden huggs ner och flisas och 

hamnar i stora flisstackar. Därifrån går sedan flisen på transportband till kokeriet där flisen 

kokas och silas. Nästa process innebär att massan bleks med kemikalier i blekeriet. Vilka 

kemikalier som tillsätts och hur mycket beror på vilken produkt som tillverkas. När massan 

blekts går den vidare till torkmaskiner där den torkas och får sin form som massaark. Sista 

steget är att den packas i balar och levereras till kund. SCMS har inget lager som ligger under 

längre tid utan det som produceras går ut till kund inom några dagar. Processen att 

producera pappersmassa brukar benämnas fiberlinje och illustreras i figuren nedan av de blå 

delarna. Den bruna delen av schemat består av de energiskapande delarna i processen när 

material som blivit över tas om hand för att utvinna energi. Det är ungefär hälften av veden 

Figur 3. Modell över input och output för SCMS. Se biaga 3 
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som blir pappersmassa och resterande hälft blir energi. (Intervju, ekonomichef & 

ekonomiassistent, bilaga 3) 

 

Det är främst vid blekeriet, området inom den markerade fyrkanten, där kemikalier lastas 

och lossas som SCMS upplever att de har problem med datainsamling till sina kalkyler. Fokus 

i studien läggs på inflöde av svavelsyra samt utflöde av tallolja. Anledningen till att de 

produkterna är intressanta är att de bildar ett kontinuerligt flöde då samma lastbil som 

levererar svavelsyra även tar med sig tallolja från bruket. Tallolja är även intressant ur den 

synpunkten att det är dagsaktuellt och att det är en nysatsning från SCMS genom att de 

börjat sälja produkten istället för att endast använda den själva i produktionen. Den är 

dagsaktuell genom att Preem nyligen lanserat evolution diesel som minskar de fossila 

koldioxidutsläppen och där tallolja använts i tillverkningen (Preem, 2011).  

Figur 4: Modell över SCMS produktionsschema. Se bilaga 3 
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4.2 Kalkylers syfte i SCMS   

SCMS använder sig av både för- och efterkalkyler. Fasta kostnader benämns på bruket som 

samkostnader och rörliga kostnader som särkostnader. Bland de rörliga kostnaderna 

återfinns ved, kemikalier samt olja. Till fasta kostnader räknas material och arbete, med 

arbete menas de egna anställda, entreprenörer samt inhyrda konsulter. Som rörlig intäkt 

räknas försäljning av energi, fjärrvärme samt andra biprodukter. Eftersom företagets 

problem ligger kring datafångst till efterkalkyler beskrivs här SCMS:s syften till de kalkylerna. 

(Intervju, ekonomichef, bilaga 2) 

Det är viktigt för ekonomiavdelningen att ha kontroll på inleveranser av olika råmaterial som 

till exempel kalk, olika kemikalier, ved, spån och bark för att se hur stora kostnaderna blir i 

produktionen. Kalkyler sammanställs sedan för att dela ut kostnaderna per ton färdig 

pappersmassa. Målet är att hela produktionsschemats kostnader och intäkter ska gå att dela 

ut per ton massa. Det främsta syftet med kalkyler för SCMS är för att se förbrukning av 

råmaterial. Därefter används de som en kostnadskontroll och sprids ut internt i företaget. De 

används också för att göra jämförelser mot budget för att se avvikelser i de gjorda 

beräkningarna för materialåtgång. Vidare gör SCMS bokslut varje månad som kalkylerna 

ligger till grund för. Det svåra är att bokföra till exempel vilken leverans som tillhör vilken 

månad och då är det viktigt att kunna se förbrukningen. Kalkylerna är därmed viktiga för att 

kunna ge en rättvisande bild av resultatet för bruket. SCMS måste även skicka kalkyler till 

företagsledningen eftersom de ska ta del av det ekonomiska utfallet. (Intervju, ekonomichef 

& ekonomiassistent, bilaga 3) 

Det finns olika skillnader som kan uppstå mellan budget och efterkalkyl. Det kan vara 

prisdifferens, mixdifferens, förbrukningsdifferens, produktmixdifferens eller volymdifferens.  

Det är främst vid pris – och förbrukningsdifferens som åtgärder tas. Ekonomiavdelningens 

uppgift är då att förmedla att priset på en råvara stigit eller att en råvara förbrukats mer än 

vad som är beräknat. Vid prisdifferenser blir åtgärden att se över valet av leverantör för att 

hitta någon som säljer råvaran billigare. Vid förbrukningsdifferens måste operatörerna se 

över varför så mycket av en råvara används och åtgärda det. Differenser som har med 

produktmix att göra förklarar endast varför skillnader uppstår, där görs ingen åtgärd. 

Mixdifferenser beror på att företaget räknat med en viss mix av råvaror, till exempel x ton 
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barr och x ton löv. Råvarorna är samma men mixen av dem kan ha varit annorlunda än den 

budgeterade. (Intervju, ekonomichef, bilaga 4)     

4.3 Problem med datafångst i SCMS 

Det är främst mätning av input med avseende på materialåtgång och av output med 

avseende på vad som lämnar bruket som är av intresse för SCMS. Till efterkalkylerna vill de 

se vilken mängd råmaterial, input, som genererat en output. Problemet är att alla följesedlar 

och fraktsedlar inte når ekonomiavdelningen eller att de är ofullständiga vilket gör att 

anställda på ekonomiavdelningen får använda sin tid till att söka den data som de inte fått 

in. Ekonomiavdelningen beräknar att de sammanlagt lägger ner en arbetsdag i månaden för 

att leta upp data som aldrig kommit fram eller som varit ofullständig. Det handlar om att de 

får ringa de personer som de tror är inblandade i aktiviteten, maila samt själva genom 

processystemet försöka utläsa om tankar för kemikalier fyllts på, tömts och så vidare. 

Innebörden av det är att de i många fall får göra antaganden vilket gör att data som sedan 

ska sammanställas kanske inte stämmer. Det har vid några tillfällen hänt att 

ekonomiavdelningen har tvingats ringa leverantörerna för att höra om de levererat till SCMS 

vid ett visst tillfälle. Det beror på att det helt saknats data och inget underlag finns för 

fakturan som ska betalas. Ekonomiavdelningen uttrycker det som att det är ”både pinsamt 

och ger ett oseriöst intryck”. SCMS anser själva att de har ett bra uppbyggt system för 

informationsflöde. Ekonomichefen har dock uttryckt att han upplever att datafångsten och 

förmedlingen av data från produktionsavdelningarna till ekonomiavdelningen är något som 

stör i det dagliga arbetet för ekonomiavdelningen. Han kan inte uttrycka det som ett 

problem men menar att det finns förbättringsmöjligheter. (Intervju, ekonomichef & 

ekonomiassistent, bilaga 3)   

Ekonomiavdelningen vid SCMS anser att förbättringar kan göras vad gäller kvalitet och 

insamling av data till efterkalkyler. Data till efterkalkylerna kommer in från operatörer i 

verksamheten och det är där problem identifieras. Vid kemavdelningarna som fokus ligger 

på i uppsatsen, tas kemikalier emot och lossas för användning i produktionen. Vid 

processavdelningen lastas även kemikalier som ska säljas. Fokus läggs framförallt på 

svavelsyra och tallolja, rutinerna beskrivs senare. Det främsta problemet handlar om 

följesedlarna (in) för svavelsyra samt fraktsedlarna (ut) för tallolja. Vad gäller dem finns det 

olika problem, antingen kommer de inte in till ekonomiavdelningen alls eller är de 
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ofullständiga. (Intervju, ekonomichef & ekonomiassistent, bilaga 3) Anledningen till att de 

inte inkommer kan beror på att operatören inte hämtar följesedeln, lägger den i fickan och 

sedan glömmer den vilket gör att den åker med till tvätteriet eller lägger dem på fel ställe. I 

och med att de är skiftarbetare kan de nästa gång de jobbar helt ha glömt att de mottog en 

följesedel och inte veta var de lagt den. (Intervju, operatörer, bilaga 4) Med ofullständighet 

menas att de saknar underskrift eller någon annan uppgift som gör att de inte kan tolkas på 

rätt sätt. Vad gäller fraktsedlarna ligger problemen främst i vikten. Talloljan ska vägas när 

den levereras ut, men här finns problem med kvalitet på datan. Problemet ligger i hur pålitlig 

vikten är, om den exakta vikten anges eller om den avrundas. (Intervju, ekonomichef & 

ekonomiassistent, bilaga 3)   

Det är inte endast via operatörer som data till kalkyler kan samlas in utan även via 

processystemet. Systemet fångar data direkt ur produktionen som kan användas till 

kalkylerna. Produktionscontrollern menar att det även här kan finnas problem. Instrumenten 

visar inte alltid rätt vilket märks först när hon själv räknar manuellt på åtgången av en viss 

råvara. Det krävs därför ständiga kontroller för att justera instrumenten för att de ska visa 

rätt. Nackdelen är att felen upptäcks först när hon själv räknar manuellt. (Intervju, 

Produktionscontroller, bilaga 4)    

Ytterligare ett problem som upptäckts är attityden på avdelningen kring problemet med 

datafångst och kvalitet. För operatören på kemavdelningen är problemet mycket litet och 

upplevs inte ens som något problem. Den allmänna uppfattningen bland operatörerna kan 

sammanfattas med att om de sköter sina arbetsuppgifter, får andra sköta deras respektive 

arbetsuppgift. De anser också att det alltid är någon annan som har koll på uppgifterna, 

därför spelar det ingen större roll om de personligen har det eller inte. De tycks inte heller 

förstå vikten av att rätt data inkommer till ekonomiavdelningen och vad det gör för bruket 

som helhet. Enligt en av operatörerna är det ungefär en följesedel i halvåret som kommer 

bort. (Intervju, operatörer, bilaga 4) Ekonomiavdelningen menar dock att det är cirka 20 

procent av följesedlarna som inte kommer in eller som är ofullständiga. Till största delen är 

problemet att det är ofullständiga följesedlar som lämnas in. (Intervju, ekonomichef & 

ekonomiassistent, bilaga 3) Vad gäller operatörernas syn på att ”andra har koll” menar 

ekonomiavdelningen att de inte har kontroll över när det kommer leveranser och kan 

omöjligt kontrollera uppgifterna. Det är istället upp till operatörerna att rapportera in 
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uppgifterna. I och med att ekonomiavdelningen endast jobbar dagtid kan de omöjligt ha 

kontroll på när in – och utleveranser sker i och med att de kommer dygnet runt alla dagar i 

veckan. Det som gör det svårt för en enskild avdelning att få en helhetssyn är att de går på 

sex olika skift. (Intervju, ekonomichef & ekonomiassistent, bilaga 3) 

Ekonomichefen menar att det går att utveckla fler system för kontroller på bruket men 

oavsett hur många kontroller som finns kommer fel alltid att uppstå och kryphål kommer 

alltid att finnas. Att bygga fler system för kontroller skulle därför enligt ekonomichefen bli 

allt för kostsamt och energikrävande. (Intervju, ekonomichef, bilaga 4) 

4.4 Rutinbeskrivning 

Transporter sker dygnet runt, alla dagar i veckan. Vid varje inflöde och utflöde finns det 

rutiner för lossning och lastning som ska följas. De rutinerna finns beskrivna vid 

lossningsplatsen samt vid lastningsplatsen och alla operatörer är informerade om dem.  

Rutinerna finns även att tillgå för alla anställda över SCMS:s intranät. I alla avtal med 

transportföretagen som SCMS har ingår även att rutinerna ska följas. (Intervju, driftingenjör, 

bilaga 4) 

4.4.1 Inflödesrutiner av svavelsyra 

 Lastbil med svavelsyra kommer och chauffören anmäler sig vid portvakten som 

ger dem information om förhållningsregler och körväg och släpper sedan in dem. 

Portvakten ringer till manöverrummet och meddelar operatören att det kommer 

en lastbil med svavelsyra för lossning. (Under obemannade tider vid portvakten 

kopplas porttelefon till manöverrummet som öppnar för lastbilen.) 

 När lastbilen är på plats går operatören ner och möter chauffören. Anledningen 

till det är främst av kontroll- och säkerhetsskäl eftersom risken för olyckor är stor 

om till exempel en kemikalie lossas i fel tank. Operatören försäkrar sig om att 

chauffören har kunskap om säkerhetsrutiner, har rätt skyddsutrustning och att 

det är rätt kemikalie.  

 Om allt är ok ger operatören ger klartecken till chauffören att starta lossningen. 

 När allt är lossat ska operatören skriva under följesedeln och ta en kopia med sig 

upp till manöverrummet. Kopian på följesedeln läggs i ett fack i manöverrummet. 
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 Alla kopior på följesedlar samlas in av driftsingenjören och lämnas sedan till 

ekonomiavdelningen. (Intervju, driftingenjör, bilaga 4) 

Det som ska finnas med på följesedeln är: Registreringsnummer på lastbilen, vikt/kvantitet, 

datum, vilket företag och stad bilen kom ifrån, lossningsplats och chaufför. Både chaufför 

och operatör ska skriva under följesedeln. (Intervju, driftingenjör, bilaga 4) 

Operatörerna kan se att nivån i tanken som blivit påfylld har gått upp och därmed se att 

lastbilen har lossat innehåll men inte exakt hur mycket. Det finns ingen rutin eller kontroll för 

operatörerna av vad som hänt i tanken eller att tankbilen verkligen är helt tömd. (Intervju, 

operatörer, bilaga 4) 

4.4.2 Utflödesrutiner av tallolja:  

 När svavelsyran är lossad åker lastbilen upp till vågen för vägning av tom bil. 

Chauffören antecknar bilens vikt.  

 Lastbilen åker till lastningsplatsen där en operatör ska möta chauffören i kontroll- och 

säkerhetssyfte. Operatören försäkrar sig om att chauffören har kunskap om 

säkerhetsrutiner, har rätt skyddsutrustning och att det är rätt kemikalie.  

 Om allt är ok ger operatören klartecken till chauffören att starta lastningen. 

 Chauffören tar två provflaskor under lastningen som märks med datum och bilens 

registreringsnummer. En flaska lämnas på bordet inne vid lastningspumpen den 

andra tar chauffören med sig. Provet sparas i tre veckor tills dess att köparen hunnit 

kvalitetssäkra leveransen.  

 När lastningen är klar meddelar chauffören manöverrummet och operatören skriver 

under att lastningen är utförd. Lastbilen kör upp till vågen för att väga bilen lastad. 

Chauffören antecknar vikt (skillnaden mellan tom bil och lastad bil) på fraktsedeln 

och lämnar den därefter hos portvakten, vid obemannad portvakt läggs fraktsedeln i 

brevlådan.  

 Alla fraktsedlar samlas sedan in och lämnas till ekonomiavdelningen. (Intervju, 

driftsingenjör, bilaga 4) 

Det som enligt ekonomiavdelningen ska framgå på fraktsedeln är: Leverantör, produkt, 

lastningsplats, volym, vikt, lossningsplats, datum, registreringsnummer på lastbilen, chaufför 

samt underskrift.  (Intervju, ekonomiassistent,  bilaga 4).  
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Vid lastning finns det inte heller någon rutin eller kontroll på hur mycket som lastats. Det är 

chauffören som väger bilen och antecknar på fraktsedeln hur mycket som lastats, det är 

ingen från SCMS närvarande och kontrollerar att vikten stämmer. Transportföretaget skickar 

in en lista på vad de har fraktat och ekonomiavdelningen på SCMS gör en jämförelse mellan 

fraktsedeln och listan. Alltså jämför de en fraktsedel mot en lista som gjorts av externa 

personer från samma företag som dessutom tagit fraktsedelvikten och skrivit upp den på en 

lista. Vidare finns det inte heller någon kontroll på att lastbilen faktiskt vägs före och efter 

lastning. (Intervju, faktureringsansvarig för tallolja,  bilaga 4)   

Rutinerna ska följas av alla operatörer och chaufförer, dock verkar det inte alltid vara så. 

Enligt en operatör möter de inte alltid upp de erfarna chaufförerna vid lastnings- och 

lossningsplatsen, erfarna chaufförer är de som varit på SCMS och lastat/lossat tidigare. 

Chauffören utför då lastnings eller lossningsprocessen utan övervakning och kommer efter 

lastning/lossning upp med följesedeln till operatörsrummet för påskrift. Om det är en ny 

chaufför som kommer för lastning/lossning möter en operatör alltid upp vid lastnings- eller 

lossningsplatsen. (Intervju, operatörer,  bilaga 4) 

4.5 Information och kommunikation 

SCMS använder sig bland annat av ett intranät för att ge information till sina anställda. Via 

intranätet kan anställda söka information om det är något de undrar över eller är 

intresserade av att veta. De anställda har även tillgång till ett dagligt informationsblad, 

Massaarket, med aktuella nyheter och information som publiceras på intranätet och sätts 

upp på anslagstavlor runt om på bruket. (Intervju, produktionscontroller, bilaga 4). Det 

verkar enligt operatörerna som att de inte använder sig så mycket av intranätet för att söka 

information. De är främst ute efter att utföra sitt jobb ”här och nu” och är inte så 

intresserade av allmän information om hur det går för företaget och hur kostnaderna har 

sett ut. De fokuserar främst på sina egna arbetsuppgifter utan att se helheten som de är en 

del av. Vidare tror de operatörer som intervjuats att de själva inte skulle ha någon nytta i sitt 

arbete av att ha mer information kring kostnaderna. (Intervju, operatörer,  bilaga 4)   

Produktionscontrollern uttrycker att hon försöker öka medvetenheten för kostnader bland 

de anställda genom att sammanställa information som sedan återrapporteras. 

Informationen består av efterkalkyler sammanställda och presenterade i Excel. 
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Efterkalkylerna mailas ut till cirka 30 personer inom företaget bland annat; ledningsgruppen, 

driftsingenjörer, skiftledarna och andra personer på ekonomiavdelningen. Efterkalkylerna är 

beräknade i dagens priser, de följer även upp mål från 2004 i 2004 års priser, det gör att det 

går att se förbättringar eller försämringar i förbrukning av råvaror. Rapporten refererar till 

uppsatta mål från 2004, det är delvis för att inte lämna ut för mycket information och dels 

för att ha en referens. Rapporten är prisrensad vilket innebär att det inte uppstår någon 

prisdifferens utan det som följs upp är utfallet av produktionen. Rapporten används även 

som en referens till bonus. Efterkalkylen innehåller totalt cirka fyra flikar med siffror och 

tabeller samt lite kommentarer. Vidare försöker produktionscontrollern att använda så få 

invecklade detaljer som möjligt och samma förbrukningstal i alla delar av rapporten vilket 

bör göra den möjlig att läsa för alla som vill.  Hon anser dock att hon inte får så mycket 

respons på sina efterkalkyler och är osäker på om de faktiskt blir lästa. Meningen är att 

skiftledarna ska informera sina operatörer om den information kring efterkalkylerna som är 

viktig men det vet hon inte om de gör. (Intervju, produktionscontroller, bilaga 4) 

Ekonomisystemen är idag uppbyggda enligt vad som är efterfrågat vilket innebär att de är 

utformade efter vad som efterfrågas uppifrån. Det går att göra rapporter för enskilda 

avdelningar men informationen måste då efterfrågas för att veta hur den ska utformas. 

Produktionscontrollern uttrycker att hon gärna gör fler/andra typer av ekonomiska 

sammanställningar för att informera om det skulle efterfrågas och vara till nytta. Problemet 

som finns är att ekonomiavdelningen inte kan ge en ögonblicksbild av vad som händer i 

produktionen, där har processystemen mer koll. Sådan information till operatörerna kan inte 

komma från ekonomi, det tar för lång tid till färdig rapport för att de ska kunna ha nytta av 

den. Ett ekonomisystem har eftersläpning vilket innebär att det inte går att ge ut dagliga 

uppdateringar. Hon berättar att det idag finns ett bra processuppföljningssystem i Mörrum 

som kallas för Puls men hon vet inte hur det ser ut eller är uppbyggt. (Intervju, 

produktionscontroller, bilaga 4) 

En skiftledare erkänner att han inte alltid öppnar mailen från produktionscontrollern och att 

han inte tror att operatörerna skulle vara intresserade eller arbeta bättre om de fick ta del av 

innehållet i mailet. Han tror att ekonomisk information i form av till exempel hur mycket ett 

stopp i produktionen kostar per timme, skift eller annan tidsrymd som operatörerna kan 

relatera till skulle vara bra. Skiftledaren menar då att han skulle kunna kommunicera ut det 
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för att öka effektiviteten. Han tror att sådan information hade kunnat hjälpa operatörerna 

att prioritera vad som först ska åtgärdas vid ett fel och öka medvetenheten om hur 

produktionen körs på billigaste sätt. Ett exempel han ger är att det hade varit positivt att 

kunna informera om hur mycket pengar som kan sparas genom tidigare igångsättning av 

billigare produktionssätt, förslagsvis nedbrutet per timme.  Skiftledaren menar att intresset 

för ekonomi hos operatörerna antagligen är så lågt på grund av okunskap. Vid de tider det 

gått lite sämre för bruket har ekonomi varit något som diskuterats mellan operatörerna och 

de har varit mer medvetna om ekonomin. Vid goda tider är det inget de pratar om och 

kostnadsbesparingar är inget som de funderar över. Han menar att det ibland finns mycket 

information som behöver kommuniceras ut och att det då behöver göras en avvägning 

mellan vad som är mest viktigt. Det som har högst prioritet på bruket är alltid säkerhet. 

(Intervju, skiftledare,  bilaga 4)       

Vidare antyder en annan skiftledare att han tror att mer ekonomisk information och 

återrapportering till det dagliga arbetet hade gett operatörerna en större förståelse och 

medvetenhet om hur viktigt deras jobb är. Han tycker personligen att operatörerna idag är 

ganska duktiga på att använda den information som finns. Skiftledaren nämner att de har ett 

processystem som används och där det finns viss information om hur förbrukningen bör se 

ut idag och hur den är i nuläget.  Han erkänner också att han inte alltid öppnar mailen från 

produktionscontrollern, han menar att det finns saker som prioriteras före. (Intervju, 

skiftledare, bilaga 4) 

I intervju med en driftsingenjör framkommer det att han tror att de olika avdelningarna kan 

ha nytta av spridd och ekonomisk information inom bruket. Han tror att det är viktigt att 

bryta ner informationen för att göra den mer förståelig. Idag används olyckor inom det egna 

bruket eller andra bruk som varnande exempel för att få igenom ändringar av rutiner och för 

att öka medvetenheten. Problemet idag tycker han verkar vara att ”alla tror att ansvaret 

ligger hos någon annan”. Om varje anställd kan se vad varje avdelning/skift/person bidrar 

med kan de lättare se sin del och vad de bidrar med och relatera det till helheten. Det 

problem han kan se med att börja uppmärksamma enskilda personers insatser eller bryta 

ner information i för små delar tror han är att fokus lätt hamnar på negativa händelser. De 

som sköter sitt jobb och från början undviker att situationer där något kan hända och gå fel 

får ingen tacksamhet för det. Det är först när en fara upptäcks och en allvarlig situation 
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kunnat undvikas som det får uppmärksamhet. Han menar på att det bara är om de ”räddar” 

en situation som det uppmärksammas, om de ser till att situationen som behöver räddas 

aldrig uppstår får de ingen positiv feedback på det. (Intervju, driftsingenjör,  bilaga 4) 

Det finns rutiner på hur saker ska gå till men driftsingenjören tror att det är viktigt att tala 

om varför saker görs, inte bara att de ska göras. När det gäller säkerhetssynpunkter tycker 

han att det fungerar bra redan idag men det borde även fungera med ekonomisk 

information och siffror tycker han, men vet inte riktigt hur. (Intervju, driftsingenjör,  bilaga 4) 

Driftsingenjören berättar om att bruket idag har ett arbetssätt som heter BBB= Bra Bruk 

Bättre. Arbetssättet fokuserar på mindre delar av bruket där punktinsatser identifieras och 

bryts ner till teman för att se till exempel vilken ekonomisk vinning som kan göras genom 

mindre justeringar. Ett tema som pågår är att sänka temperaturen på utsläpp av ånga ur en 

ugn. En sänkning på 20 grader låter lite men omräknat till pengavärde motsvarar det en 

besparing på X kronor per år. Information presenterad på ett liknande sätt tror han hade 

gjort det lättare för många att ta åt sig och relatera till. En omvandling av storheter till antal 

kronor eller antal leveranser och så vidare. (Intervju, driftsingenjör,  bilaga 4) 
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5.0 Analys 

Kapitlet består av en analys där teori och empiri ställs mot varandra. Diskussion bedrivs över 

vilka likheter och skillnader det finns mellan teori och empiri. Kapitlet ligger till grund för 

uppsatsens slutsats och rekommendationer till företaget.   

 

5.1 Driftcentralskonceptet 

Enligt Broms och Lindahl (2005) krävs ett långsiktigt strategi- och förändringsarbete för 

företag i processindustrin. Vidare beskriver de driftcentralskonceptet som en 

förändringsmotor, ett centrum där personal med olika kompetens samlas med ett specifikt 

produktionsuppdrag. De menar också att centralen kan fungera som en plattform för 

utveckling av arbetssätt, ansvarsfördelning, teknik- och informationsstöd. Konceptet vilar 

bland annat på att det ska finnas gemensamma lokaler som är utformade att möjliggöra 

samverkan mellan olika befattningar och yrkesgrupper. Hos SCMS använder de sig av ett 

manöverrum för varje processavdelning vilka kan identifieras som driftcentraler. I 

manöverrummen arbetar operatörer, skiftledare och i anslutning till rummen sitter även 

driftsingenjörerna. Skiftledarnas roll är att ha personal- och produktionsansvar, 

driftsingenjörernas roll är att agera specialister. I deras uppgifter ingår även att 

kommunicera ut viktig information till operatörerna. SCMS följer alltså driftcentralkonceptet.  

5.2 Kalkylers syfte i SMCS 

Eftersom utvecklingen sker snabbt i en processindustri är det viktigt att ha kontroll på vad 

som händer i verksamheten genom användning av kalkyler (Ax & Ask, 1995). SCMS är ett 

företag inom processindustrin och deras kalkyler behandlar stora belopp och volymer. Det 

gör att minutiöst precisa förkalkyler, i SMCS fall budgetar, är onödigt att ta fram. Hos SCMS 

syftar istället budgeten till att ligga som grund för bokslut och då handlar det framförallt att 

se förbrukningen för respektive månad för att kunna ge ett rättvisande resultat. Det syftar 

även till att ge en fingervisning och hur utfallet kan komma att bli under de förutsättningar 

som råder när den ställs upp. Två faktorer som även under konstanta 

produktionsförhållanden kan påverka utfallet mycket är priset på massa som sätts i dollar 

samt dollarkursen gentemot den svenska kronan. De två faktorerna är dock inget SCMS 

själva kan påverka. 
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Även om en budget tagits fram och används som underlag i det dagliga arbetet i 

produktionen hamnar fokus för operatörer ute i fabriken på SCMS att hålla produktionen 

flytande utan avbrott. I fall av avbrott läggs ingen fokus på vad budgeten ger för utrymme 

för reparationer eller reservdelar. Viktigt är då att göra vad som måste göras för att få igång 

produktionen igen eftersom alla stopp innebär stora kostnader i form av intäktsbortfall.  

Efterkalkyler ska enligt Ax, Johansson och Kullvén (2005) användas för att utvärdera och 

analysera resultat. Det stämmer bra överens med hur SCMS använder sig av sina 

efterkalkyler eftersom de sammanställer resultat på hur det verkliga utfallet sett ut. Enligt 

Ax, Johansson och Kullvén (2005) är det viktigt i en efterkalkyl att den data som ligger till 

grund för kalkylen är korrekt och återspeglar verkliga förhållanden. Dels är det viktigt att den 

data som kalkylen baseras på är komplett. En risk som finns är att delar av dataunderlaget 

saknas eller inte har inkommit till den person som sammanställer underlaget till 

efterkalkylen.  

Idag är SCMS efterkalkyl utformad för att uppfylla behovet av information hos främst 

ledningsgruppen. I dagsläget är det från den gruppen som efterfrågan på efterkalkyler kan 

identifieras och det är även inom den som de mest aktiva läsarna av rapporten återfinns. 

Czarnecki (1999) menar att företag bör ha någon form av feedback på de mätningar som 

genomförts för att se om de uppfyller sitt mål och syfte. Slutmålet med mätningar är att 

resultatet presenteras i form av rapporter som intressenter kan ta del av. SMCS:s rapport 

skickas ut till ett 30-tal personer med syfte att de sedan ska kunna sprida dess innehåll 

vidare genom organisationen men så verkar inte alltid vara fallet. En av de skiftledare som 

intervjuades poängterade att även om ambitionen finns att föra informationen från 

efterkalkylerna ut till skiftet är intresset hos många svalt. Vidare krävs det ofta att 

prioriteringar görs mellan vad som kommuniceras ut och det gör att det som rör ekonomi 

hamnar långt ner på listan, säkerhet har alltid högst prioritet. En annan skiftledare påtalade 

att han personligen lade mer vikt vid att sprida ekonomisk information vidare till sina 

skiftlag. Det påvisar att informationens slutliga spridning till stor del verkar bero på det 

personliga intresset av informationen hos den som har ansvar för att sprida den vidare.  

För ekonomiavdelningen finns det flera hinder på vägen till att kommunicera ut 

informationen till samtliga anställda vid bruket. Ett av dem är att operatörerna ute i bruket 
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rullar på ett schema med sex skift som innebär att det inte finns någon möjlighet att samla 

alla anställda vid en tidpunkt. Bruket har cirka 450 anställda där vissa endast jobbar dagskift 

medan andra rullar på ett skiftschema. I och med att bruket har så många anställda kan 

kommunikationen bli svår. Även om företaget genom kommunikation når ut till de anställda 

kan informationen tolkas på olika sätt av olika individer och meningen med den kan 

feltolkas.     

Enligt Ax & Ask (1995) bör kalkyler förändras allt eftersom organisationen utvecklas. Efter 

intervju med ekonomichefen påpekar han att de idag har väl fungerande kalkyler vilket visar 

på att de anpassat utvecklingen av kalkylerna i samband med att organisationen utvecklats. 

Produktionscontrollern utrycker vidare att hon gärna tar fram och utvecklar fler kalkyler av 

olika slag om det finns en efterfrågan och ett intresse för det ute på bruket.  

5.3 Problem med datafångst i SCMS 

Det finns hos SCMS flera olika områden och nivåer där problem med data kan uppstå. Olika 

avdelningar har olika anknytning till den data som ska inrapporteras och användas som 

underlag för till exempel efterkalkyler.  

5.3.1 Insamling av data 

Studien innefattar främst manuell datafångst på SCMS och enligt Czarnecki (1999) 

tillkommer en risk för fel just vid manuell mätning i form av den mänskliga faktorn. SCMS har 

framtagna rutiner för hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Rutinerna är de anställda 

informerade om och har åtkomst till. Det fungerar dock inte alltid i praktiken enligt hur 

rutindokumenten fastställer att det borde gå till. Vad kan det bero på? De operatörer som 

intervjuades på bruket var införstådda med hur de bör utföra sitt arbete men sade samtidigt 

att de inte alltid gör så. Vad det beror på kunde de inte ge något direkt svar till men antog 

själva att det berodde på den mänskliga faktorn. Enligt Sandholm (2000) blir arbetare mer 

motiverade till att utföra arbetsuppgifter på ett korrekt sätt om de har kunskap om varför 

uppgifterna behöver utföras. Behovet av att data registreras kan ofta ligga hos en annan 

avdelning än den som utför registreringen. Enligt Czarnecki (1999) innebär det att 

oförståelse för behovet kan leda till slarv i noggrannhet. Ökad kunskap skulle då även 

innebära ökad motivation och bättre förståelse. Vidare nämner Czarnecki (1999) att ett 

datoriserat direkt mätningssystem som fångar data omedelbart när något händer i företaget 
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är mer pålitligt. Den typen av mätning används i SCMS för andra områden men inte för 

registrering av in- och utleveranser av svavelsyra och tallolja.  

Enligt Romney och Steinbart (2009) består the Data Processing Cycle av fyra moment, data 

input, data processing, information output samt data storage som en biaktivitet. Av dem 

finns det hos SCMS inga problem när det kommer till data processing och data storage, även 

om de momenten kan optimeras föreligger där i dagsläget inga problem. Det ekonomichefen 

upplever att de behöver bli bättre på är framförallt data input, det vill säga i det moment 

som samlar in data. Vidare beskriver han att information output är ett steg där det idag inte 

finns identifierade problem men att det finns potential att förbättras. När det kommer till 

data input upplever operatörerna på SCMS idag inte att det är något stort problem. Det 

exempel som togs upp i samtal med dem om saknade följesedlar beskriver det tydligt. De 

gissade på att det var en följesedel per halvår som kom bort. Även om det stämt, vilket 

samtal med ekonomiavdelningen visar att det inte gör, hade en saknad följesedel per skiftlag 

en gång per halvår inneburit tolv saknade följesedlar per år. Enligt ekonomiavdelningen är 

det fler än så. De nämner att det är cirka 20 procent av följesedlarna som antingen inte 

inkommer eller som är ofullständiga. Om hänsyn tas till den tid varje följesedel tar att leta 

upp och sätter det i relation till vad en anställd inom ekonomiavdelningen kostar företaget 

ger det en liten fingervisning om hur stora kostnader småslarv kostar företaget. Skulle det 

antas att det är en följesedel i halvåret per typ av kemikalie som levereras till bruket handlar 

det istället om upp mot femhundra saknade följesedlar per år. Poängen är enligt Sandholm 

(2000) att anställda behöver vara informerade om vikten av att de gör sitt arbete rätt och 

konsekvenserna av fel som uppstår.   

Enligt Eriksson (2008) kan inte den som saknar information ta ansvar och den som har 

information kan inte undvika att ta ansvar. Det innebär att ökad spridning av information 

inom SCMS skulle leda till ökat ansvarstagande bland de anställda och därmed bättre kvalitet 

på den data som samlas in.  

Enligt Romney och Steinbart (2009) är det för ett tillverkande företag viktigt att samla in data 

på hur mycket som går åt i material och för att kontrollera lagret. För SCMS stämmer det 

eftersom anledningen till att de samlar in data till sina efterkalkyler är för att ha kontroll på 

kostnader inom bruket. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (2006) skriver i sin rapport 
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att pappersmassa idag prissätts i dollar. I och med att pappersmassan prissätts i dollar och 

efter världsmarknadspriset är det något som SCMS inte kan påverka vilket gör att det är 

extra viktigt att ha kontroll på sina förbrukningskostnader.  

5.3.2 Mätning av data   

De fyra källor för mätning av data som Czarnecki (1999) tar upp är; direkt mätsystem, 

indirekt mätningssystem, statistiskt urval, intervjuer/undersökningar. Tre av de fyra 

metoderna är aktuella hos SCMS. I det processystem som finns på bruket fångas en stor 

datamängd direkt i produktionen. Problem som kan uppstå där är när mätinstrument är 

felkalibrerade och inte mäter korrekt. Ett sådant fel är svårt att upptäcka och kräver för att 

kunna upptäckas att manuella beräkningar av åtgång genomförs. Om kontroller genomförs 

av att mätinstrumenten är korrekt inställda är resultatet att mätningarna är lätta att 

genomföra och lätta att jämföra över tiden. Hos SCMS används direkt mätning till exempel 

för att mäta hur många ton pappersmassa som produceras. Den andra källan för mätning, 

indirekt mätningssystem återfinns hos SCMS vid utlastning av tallolja. Här vägs först lastbilen 

tom och sedan med last. Vägningen är visserligen en typ av direkt mätning men eftersom 

chauffören läser av vikten på en display och sedan antecknar den gör det att den i praktiken 

fungerar som en indirekt mätning. Om chauffören läser fel, antecknar fel eller avrundar på 

ett felaktigt sätt innebär det att utrymme för fel uppstår. Om följesedeln saknas är det 

möjligt se i tankarna på trenden att en påfyllning skett. Det går inte att se exakt hur mycket 

som lossats och vikt och volym blir därför ungefärlig. Finns det inte underlag för att se i 

systemen vad som hänt blir sista utvägen att genom intervjuer fråga operatörer vad som har 

hänt.  

Enligt Czarnecki (1999) är det för ett företag viktigt att de bestämmer sig för vad som ska 

mätas eftersom mätningar i sig har effekter. Hos SCMS finns det idag direkta mätningar som 

till exempel processystemet registrerar per automatik. Det finns även indirekta mätningar 

som bland annat operatörerna ska registrera. Här blir det extra viktigt för bruket att vara 

medvetna om vad som är viktigt att registrera och där se till att mätning sker. Mindre viktiga 

aspekter som eventuellt mäts bara för mätandets skull kan få en felaktig uppmärksamhet 

och risken finns att det läggs för stor vikt vid dem på bekostnad av andra mätningar.  
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Czarnecki (1999) menar även att det är viktigt att se mätningar som en ständigt pågående 

process. Det går inte att mäta vid ett tillfälle och sedan tro att mätningarna är avklarade. När 

ett företags behov av data förändras måste även dess mätningar justeras. SCMS ser 

mätningar som en ständigt pågående process då de hela tiden vill mäta det som sker i 

verksamheten. De gör idag det bland annat genom det processystem som operatörerna 

använder i sitt arbete men även genom uppföljningar i form av efterkalkyler som 

sammanställs av produktionscontrollern.  

En annan aspekt med mätningar som Czarnecki (1999) tar upp är avvägningen mellan 

kostnad och nytta av att ta fram data. Vid SCMS finns det möjligheter att mäta mer än vad 

som i dagsläget görs men kostnaderna hade blivit för stora. Under samtal med 

ekonomichefen nämner han själv att det finns flera områden där de idag hade kunnat utöka 

sina mätningar men de bedömer inte att den ökade nyttan de kan få genom de mätningarna 

uppvägs av de kostnader mätningarna medför. Ett exempel är att lastbilar som levererar 

svavelsyra till bruket idag endast kontrollvägs när de lossat sin last. För utökad kontroll och 

mätning av hur mycket som lossats skulle lastbilarna kunna vägas även innan lossning. Det 

skulle dock innebära att en lossning tar längre tid och därmed ökade kostnader.  

5.3.3 Kvalitet på data  

Det största problemet vad gäller kvalitet på data vid SCMS har sin grund i bland annat 

ofullständiga följesedlar och fraktsedlar. Det ställer till problem för ekonomiavdelningen när 

fakturorna ska kontrolleras och betalas. Ekonomiavdelningen måste då lägga ner tid på att 

eftersöka de saknade uppgifterna vilket innebär att de får ringa och maila den person som 

de tror kan ha varit närvarande vid tillfället. Ibland har det även hänt att de fått ringa 

leverantören för att få vissa uppgifter. Czarnecki (1999) menar att det ska ses som en sista 

utväg, vilket det också gör för SCMS. Problemet med den data som kommer från de 

ofullständiga följesedlarna blir att den bidrar till att informationen som genereras blir 

felaktig. Romney och Steinbart (2009) menar att om den data som används som input är 

dålig blir också dess output dålig, vilket även blir fallet för SCMS.      

Data ska enligt Romney och Steinbart (2009) samlas in utifrån tre aspekter; nämligen 

aktiviteter av intresse, resurser som påverkats av aktiviteten samt personerna som 

medverkat i aktiviteten. Med det menas att det kan vara datum och tid, vad som sålts, 
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kvantitet, pris samt vilken anställd som medverkat. Alltså om data innehåller det som behövs 

för att informera den som ska använda data ska kvaliteten inte bli lidande. I det som ska 

framgå på både följesedlar för svavelsyra samt fraktsedlar för tallolja hos SCMS ingår det 

som ekonomiavdelningen efterfrågar vilket gör att följesedeln är utformad för att ge hög 

kvalitet. Problemet är att följesedlarna inte alltid är kompletta vilket gör att kvaliteten är 

bristfällig.  

Sandholm (2000) menar att de flesta kvalitetsproblem orsakas av brist på intresse hos 

individer. Just det framkom genom intervjuer hos SCMS, dels hos skiftledare och dels hos 

operatörer. Skiftledarna har visat svalt intresse för ekonomiska återapporteringar och 

operatörerna bryr sig inte mycket alls. Vad gäller följesedlarna så ingår det i deras jobb att 

inrapportera dem, men om de blir korrekt ifyllda verkar mindre viktigt, de har ju trots allt 

lagt dem där ska läggas för att komma till ekonomiavdelningen. Kan något av 

arbetsmomenten kortas ned, ses inte det som en nackdel för operatörerna och därför kan 

tänkas att det påverkar vad som väljs att rapporteras. Enligt Sandholm (2000) är det viktigt 

att anställda har information om vad ett misstag kan få för konsekvenser. Lösningen på 

problemet kan vara att kommunicera ut vikten av att de är korrekt ifyllda och 

konsekvenserna om de inte är det.  

Enligt Sandholm (2000) kan kvalitetsbrist ha att göra med bristfälliga instruktioner. Hos 

SCMS är inte det fallet eftersom instruktioner och rutiner finns att tillgå både via intranätet 

och vid varje lossnings- och lastningsplats. Det är också något som varje operatör ska vara 

medveten om. Det som skulle kunna vara bristfälliga instruktioner är i så fall kring ekonomin. 

Vad gäller hur saker ska göras finns inga identifierade problem. Intervjuer påvisar att varje 

operatör vet vad de ska göra, men sällan gör det. Det kan ha med ren lathet att göra och 

med andra ord är det människans påverkan som spelar in vid kvalitetsbristen på data i SCMS.   

Sandholm (2000) tar också upp att kvaliteten kan bli lidande om tiden är knapp och 

insamlingen inte hinns med. Utifrån intervjuerna kan det vara en av anledningarna till 

kvalitetsproblemet vid SCMS. Det kan vara så att operatören tagit emot följesedeln, men att 

något plötsligt händer i fabriken som måste åtgärdas omedelbart. Operatören lägger kanske 

ner följesedeln i sin ficka och går för att lösa problemet. När sedan felet är åtgärdat kan 

operatören ha glömt att han lade ner följesedeln i fickan och när han går hem från sitt skift 
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skickas kläderna till tvätteriet och följesedeln är då borta. Det medför att 

ekonomiavdelningen inte får någon följesedel och har då inget bevis på att kemikalien 

mottagits. Grunden till det exemplet på problem är inget individen kan påverka eftersom det 

handlar om att något plötsligt händer som behöver åtgärdas i bruket. 

Enligt Lee, Funk och Wang (2006) krävs det i en organisation att det är tydligt vad som 

menas med datakvalitet och varför det är viktigt. Enligt Hutchins (1992) kan kvalitet betyda 

olika saker för olika människor, vilket kan ge problem att ta fram kvalitativ data. Vidare 

beskriver Lee, Funk och Wang (2006) att olika personer inom organisationen kan ha olika 

definitioner av data samt olika värderingar och tidsuppfattningar vad gäller data.  Vid SCMS 

är det för operatörerna inte särskilt viktigt med data för det ”har någon annan koll på” och 

de är bara ute efter att ”göra sitt jobb” och inget mer. Eftersom de inte förstår hur viktigt det 

är med data förstår de inte heller vikten av att data är av bra kvalitet. Det kan också ses då 

operatörerna inte alltid följer rutinerna vid lossning och lastning. Eftersom de inte följer 

rutinerna finns det risk att den data som samlas in håller hög kvalitet.  Alltså är 

värderingarna ett problem inom SCMS vad gäller kvalitet och data. Neely och Cook (2011) 

nämner att om de som samlar in data inte förstår hur viktigt det är kan problem uppstå, 

vilket är det som kan identifieras hos SCMS.  

Hutchins (1992) menar att det är viktigt att uppmuntra och stärka personalen och ge dem 

möjlighet att förbättra de kvalitetsproblem de finner samt att de har kunskapen att lösa 

dem. Hos SCMS har de anställda idag möjlighet att lösa de kvalitetsproblem som finns men 

alla kanske inte är medvetna om vidden på kvalitetsproblemen. Till exempel verkar 

operatörerna inte medvetna om problemet med att följesedlar och fraktsedlar försvinner 

och att de skulle kunna förbättra sin prestation genom att följa de uppsatta rutinerna. 

Enligt Romney och Steinbart (2009) bör ett företag ha någon form av kontroll på data som 

samlas in för att säkerställa att den håller rätt kvalitet och är insamlad vid rätt tidpunkt. Med 

hänsyn till operatörernas uttalande kring ”någon annan har koll på det” menar 

ekonomiavdelningen att det är omöjligt för dem att ha kontroll på något som inte händer på 

deras avdelning. Eftersom ekonomiavdelningen jobbar dagtid och transporter sker dygnet 

runt är det svårt för ekonomiavdelningen, även om de skulle få dokument på vilka 

transporter som görs, att verkligen se om de levereras eller inte. Det innebär istället att 
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kontrollen måste ske hos operatörerna. Det blir då deras uppgift att ha kontroll på att data 

samlas in på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt. 

Enligt Sandholm (2000) kan kontrollproblem delas in i olika former; individuellt – eller 

systematiskt kontrollerbart problem. Han nämner tre förutsättningar som ligger till grund för 

vilken typ av problem som föreligger. De förutsättningarna är att individen vet vad han eller 

hon ska göra, vet vad resultatet av det jobb de utför innebär och kan påverka resultatet. Är 

samtliga punkter uppfyllda är det individen som är ansvarig. Hos SCMS är inte alla individer 

medvetna om vad resultatet blir om de missar att lämna ifrån sig en följesedel eller 

fraktsedel. Därför är inte alla förutsättningar som Sandholm tar upp uppfyllda och därmed 

blir problemet systematiskt. Det innebär att det ligger utanför individens kontroll och ska 

avhjälpas med hjälp av högre ansvariga. 

För att förbättra kvaliteten på data nämner Lee, Funk och Wang (2006) att det är viktigt att 

utveckla ett starkt ekonomiskt argument. Vad gäller fraktsedlarna för tallolja på SCMS kan 

kvaliteten på dem ifrågasättas. När tallolja ska faktureras till kund stäms underlaget i form av 

fraktsedlar av mot en lista från transportören. Det som framgår på listan är detsamma som 

det chauffören för transportbolaget antecknar när denne lämnar SCMS. Det som främst 

kontrolleras är antal transporter och fraktsedlar så att de stämmer men inte om uppgifterna 

på dem är korrekta. I och med att det är samma information som chauffören antecknat blir 

det i praktiken att SCMS endast kontrollerar olika versioner av samma kopia. Frågan är hur 

bra kvalitet ”på data” det är. Så som det ser ut förlitar sig SCMS helt på att det som 

transportören rapporterar är korrekt. Skulle det vara så att chauffören missar att anteckna 

två decimaler vad gäller vikten skulle det göra en skillnad på X kr per år. En konstant 

avrundning från två decimaler till heltal skulle multiplicerat med pris per ton och volym per 

år innebära en förlorad intäkt som motsvarar 25 procent av en dagsintäkt.  

Lee, Funk och Wang (2006)  menar att de flesta företag vill ha data med hög kvalitet men de 

har inte någon klar plan för hur det ska uppnås, detsamma gäller för SMCS. Ofta installerar 

företag den senaste programvaran i hopp om att det ska lösa problemen relaterade till 

kvalitet. Då går de inte in på grundproblemet utan söker en lätt och snabb lösning. Under 

studiens gång har inte SMCS nämnt något om att de ändrat sitt system utan 
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ekonomiavdelningen har endast nämnt problemen kring datakvalitet. Det kan tyda på att 

SCMS faktiskt börjar med det bakomliggande problemet.  

Enligt Czarnecki (1999) finns det olika intressenter som är intresserade av de mätningar kring 

data och dess kvalitet som görs. Anställda är ett exempel på intressenter som är intresserade 

av hur det går för företaget och på så sätt veta om deras jobb är säkra nu och i framtiden 

samt om eventuell bonus påverkas. Därav borde operatörerna vid SCMS vara mer 

intresserade av att utföra bra mätningar och att rapportera än vad de verkar vara i 

dagsläget. 

5.4 Informationsflöde i SCMS 

Enligt Erikson (2008) är det nödvändigt att medarbetare känner till vad företaget står för och 

vart det är på väg för att den interna kommunikationen ska fungera. Det är också viktigt att 

se varje medarbetare som en resurs inom kommunikationen för att den ska fungera väl. 

Erikson hävdar vidare att ett väl utvecklat informationsflöde är nödvändigt inom ett företag 

eller en organisation för att både personal och ledning ska ta ett större ansvar för sina 

uppgifter. Det kan tolkas som att det är viktigt att information även bör kommuniceras neråt 

i organisationen och inte bara uppåt. För SCMS kommuniceras information ut i alla led, dock 

är alla som får ta del av den inte intresserade. SCMS använder sig bland annat av ett stort 

intranät för att ge ut information till sina anställda. Via intranätet kan anställda söka 

information om det finns något de undrar över eller är intresserade av att veta. Vidare 

kommuniceras även ett dagligt informationsblad, Massaarket, ut via intranätet och 

anslagstavlor för att kunna uppdatera anställda om aktuell information. Alltså har SCMS ett 

bra system för informationsflöde ut i verksamheten. Men eftersom en del anställda väljer att 

inte ta del av informationen tyder det ändå på att det finns utvecklingsmöjligheter.  

Enligt Sandholm (2000) är det viktigt att skapa ett informationssystem som tillgodoser 

organisationens behov om data ska ges som feedback. Han menar även att individer måste 

få information om sådant som de kan påverka och att rätt information ska ges till rätt 

person. Det spelar ingen roll om information ges till en viss person om denne ändå inte kan 

påverka det den avser. Genom massaarket når SCMS ut med information som gäller samtliga 

anställda vid bruket. Det finns dock problem när det kommer till ekonomisk återkoppling. 

Samma ekonomiska information skickas ut till alla intressenter inom bruket och det görs inte 
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anpassad information till varje individ eller avdelning. Enligt produktionscontrollern skulle 

hon gärna göra det, men eftersom hon inte får mycket respons på det som skickas ut skickar 

hon samma till alla. Skulle hon däremot få önskemål om hur återkopplingen ska vara 

utformad bör det vara möjligt att tillgodose de önskemålen.  

Det krävs enligt Neely och Cook (2011) ett väl utvecklat informationssystem för att på ett bra 

sätt samla in data och sammanställa den till information. Ekonomichefen vid SCMS har 

nämnt att de tycker sig ha ett bra informationssystem men att det förekommer brister när 

det gäller just datafångst och datakvalitet. Det innebär att om dataunderlaget är dåligt blir 

även informationen som genereras från den dålig. Det innebär att det finns potentiella 

möjligheter till förbättring inom informationssystemet.    

5.4.1 Kommunikation och motivation 

Enligt Sandholm (2000) krävs det grundläggande förutsättningar inom kommunikation för att 

motivera anställda till att förbättra resultatet. Den första punkten är att kvaliteten och 

genomförandet som förväntas ska vara klart angivet. Den punkten uppfyller SCMS eftersom 

det finns tydliga rutiner framtagna för hur arbetet bör gå till och fortlöpa. Det finns även 

prioriteringar uppsatta för hur en anställd ska agera om vissa arbetsuppgifter behöver 

prioriteras framför andra.  

Den andra punkten Sandholm (2000) beskriver är att varje individ ska vara medveten om hur 

dåliga resultat påverkar företaget. Hos SCMS som under senare år gjort stora vinster tror 

bland annat en av de skiftledare som intervjuats att operatörer och andra arbetare i bruket 

delvis tappat grepp om det faktum att trots ett positivt resultat har företaget stora 

kostnader. Vid dåliga tider tror skiftledaren att operatörerna blir mer medvetna om de 

kostnader som finns. Bruket skulle troligen gynnas av ett mer jämnt och allmänt spritt 

medvetande om kostnader. Sandholms (2000) andra punkt kan tolkas som att fokus ska 

finnas på kostnader i såväl bra som dåliga tider och att de anställda alltid ska vara upplysta 

och medvetna om hur dåliga resultat påverkar företaget. Dåliga resultat innefattar inte bara 

negativa resultat vid årsbokslut utan även resultat som kunde varit bättre genom olika 

åtgärder som går att påverka. 

Sandholms (2000) punkt tre beskriver hur varje medarbetare ska känna att överordnade 

lyssnar och beaktar deras synpunkter. Ingen intervjuad anställd vid SCMS har uttryckt att de 
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känner att de inte blir hörda, så antagandet är att de känner att överordnade lyssnar och 

beaktar deras synpunkter. Vidare är arbetet i bruket indelat i sex olika skiftlag på respektive 

avdelning där olika skiftlag inom samma avdelning har samma arbetsuppgifter. Det blir då 

viktigt att lyssna mellan skiften såväl som uppifrån och ner. Eftersom skiften utför samma 

arbetsuppgifter men med utifrån sina egna erfarenheter bör vikt läggas vid att alla skift 

arbetar på samma sätt, tolkar rutinerna lika och arbetar för att främja att god 

kommunikation uppehålls upp och ner genom organisationen.  

Sista punkten Sandholm (2000) tar upp är att chefer och arbetsledare ska visa gott exempel 

eftersom de har ett stort inflytande på sina underordnade. Med hänsyn tagen till det bör till 

exempel skiftledare och driftsingenjörer på SCMS vara noga med att poängtera vikten av 

noggrannheten vid efterföljning av rutiner, återkoppling av ekonomiska rapporter och så 

vidare. Som det ser ut nu verkar endel skiftledare vid bruket ha olika uppfattning om vikten 

av ekonomisk återrapportering vilket också ger inflytande på deras medarbetares 

uppfattning. Det är viktigt att skiftledarna visar att de själva är intresserade och gör en 

ansträngning för att leda operatörerna i rätt riktning.  

I utgångspunkt i Sandholms (2000) punkter som en helhet identifieras hur viktigt det är att 

alla inblandade i ett företag har en helhetsbild av organisationen. Alltså är det viktigt att alla 

anställda vid SCMS har en bra helhetsbild av bruket och dess olika processer och 

avdelningar. Trots att deras arbetsuppgifter många gånger är begränsade till en väldigt liten 

del av bruket behöver de vara informerade om vad deras del bidrar med till helheten. Det 

hjälper dem att få motivation till att utföra sitt arbete på det sätt som bäst gynnar alla.        

Ett sätt att få ut rätt anda vid bruket är att arbeta med mentorskap. Orpen (1997) menar att 

det kan säkerställa motivation och engagemang genom hela företaget. Hos SCMS hade 

mentorskap för skiftledarna kunnat vara en bra inkörsport för att säkerställa kvalitet i 

informationsflödet från ledning och ner genom organisationen. Genom intervjuerna med 

skiftledarna framkom att det finns stora skillnader mellan dem. Skillnader kommer alltid att 

finnas eftersom var och en är unik som individ men för företaget gäller det att de 

skillnaderna inte påverkar hur de utför sina arbetsuppgifter. Den ena skiftledaren talade om 

hur han fick ekonomisk återrapportering från ekonomiavdelningen men sällan förmedlade 

den vidare då det fanns annan information som var mer prioriterad. Den andra skiftledaren 
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som intervjuades påpekade tvärtemot att han ofta försökte dela med sig av den ekonomiska 

information som kom till honom. Genom mentorskap och utbildning av i första ledet 

skiftledarna kan företaget säkerställa att kunskapen och motivationen mellan skiftledarna 

blir mer lika och därmed förhoppningsvis mer lika i det sätt det agerar gentemot och styr 

sina respektive skift. 
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6.0 Slutsats 

I kapitlet presenteras slutsatser som har sin grund i analysen. Kapitlet besvarar också 

uppsatsens inledande frågeställningar. 

 

Det finns olika orsaker till varför kvalitetsproblem beträffande data förekommer i företag. En 

fråga som kan debatteras är om problemen går att härleda till en enskild bakomliggande 

orsak, person eller avdelning. Att problem förekommer är för sig en diskussion men den här 

uppsatsen går istället in på vad som kan göras för att hantera problemen, både på en allmän 

nivå och på en mer företagsspecifik nivå. Det leder in på uppsatsens första fråga: 

Hur kan problem kring kvalitet av data för kalkyler hanteras? 

Det finns många svar och lösningsförslag på det. En bra grund att stå på när de lösningarna 

ska tas fram återfinns i citatet: 

                                        ”Den som inte har information kan inte ta ansvar.  

                                   Den som har information kan inte undvika att ta ansvar”. 

Citatet påvisar att det är viktigt att alla berörda parter i en organisation ska ha tillgång till 

rätt information i rätt tid för att ta ansvar. Ett företag bör för att bygga upp ett väl 

fungerande informationssystem ha det i åtanke. Genom att sprida kunskapen är avsikten att 

öka förståelsen kring varför till exempel olika arbetsmoment behöver genomföras på ett 

specifikt sätt för att utfallet ska bli korrekt. Vidare kan en del av problemet bestå i att det 

inom en organisation finns människor som var och en har sin personliga uppfattning om vad 

begreppet kvalitet innebär. En slutsats blir då att för att undvika problem relaterade till 

kvalitet är det viktigt att skapa en gemensam definition för begreppet. 

Vid diskussion med SCMS framkom att det idag finns olika problem av varierande 

allvarlighetsgrad som de söker att förbättra. Det finns, innan rådata matas in 

ekonomisystemet, flera personer som måste hantera den och varje mellanhand på vägen är 

en möjlig felkälla. Till exempel hanteras följesedlar av både chaufförer, operatörer, 

driftsingenjörer och tas slutligen till ekonomiavdelningen för att sammanställas. Ett annat 

exempel som visar på brister är att de rutinbeskrivningar som tagits fram för att säkerställa 

hur arbetsmoment ska utföras i praktiken inte efterföljs. Det leder till uppsatsens andra 
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fråga som närmare relaterar till de unika förutsättningarna hos SCMS och som syftar till att 

undersöka ett mer specificerat problem: 

Hur ser problemen kring datafångst och informationsflöden ut i dagsläget på Södra Cell 

Mönsterås och vilka förbättringar kan genomföras? 

Enligt citatet som nämnts tidigare kan inte personer ta ansvar om de inte har kunskap. Det 

leder till slutsatsen att alla anställda måste veta vad konsekvenserna blir av små misstag för 

att börja ta ansvar och inse vikten av att de utför sina arbetsuppgifter korrekt.  Det framkom 

i analysen att även om alla tror att de gör sitt jobb så krävs en större förståelse för hur 

enskilda arbetsuppgifter påverkar det stora hela. Information av olika typer skickas idag upp 

och ner genom företaget men den håller inte alltid rätt kvalitet. Utifrån SCMS nuvarande 

informationssystem kan slutsatsen dras att det informationssystem som finns i dagsläget 

inte är utformat på ett sätt som förhindrar kvalitetsbrister i data från att uppstå. 

Analysen identifierar vidare de problem som finns relaterade till kvalitet på data. Tidsbrist 

och prioriteringar av arbetsuppgifter där moment relaterade till data bortprioriteras är ett 

stort problem. Problemet ligger inte i att fel prioriteringar görs eftersom säkerhet alltid ska 

vara prioritet ett hos SCMS. Det identifierades dock under intervjuer att även om tid finns 

sker inte dataregistrering enligt rutinerna. Det beror alltså inte på fel i prioriteringar utan på 

den mänskliga faktorn, i värsta fall ren lathet. Slutsatsen blir då att personalen behöver få 

kunskap och vad olika prioriteringar får för konsekvenser. Genom kunskapen skapas sedan 

förståelse och motivation till att arbeta för högre kvalitet i det arbete som utförs.  

I analysen framgår även att det är viktigt med någon form av kontroll på den data som 

samlas in. Eftersom ekonomiavdelningen på SCMS inte har möjlighet att ha kontroll på något 

som inte händer på deras avdelning blir slutsatsen att granskningen måste ske av den 

operatör som tar emot dokumentet. Det innebär att den operatören ska kontrollera att all 

data som behövs är ifylld innan han lämnar dokumentet vidare.  Vidare konstateras det i 

analysen att det problem som SCMS har med datakvalitet är ett systematiskt kontrollerbart 

problem. Problemet ligger alltså i grund inte hos individerna som samlar in data, utan beror 

på att de inte vet vad resultatet av deras jobb innebär. Slutsatsen blir att operatörerna 

måste veta varför de utför en uppgift och vad den har för betydelse. Vidare är det 

överordnades uppgift att förmedla den informationen.  
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Datafångsten som rör svavelsyra och tallolja sker idag manuellt på SCMS. I analysen 

framkom att det finns risker i form av den mänskliga faktorn vid manuell mätning. Med det 

som grund blir slutsatsen att försöka minimera kvalitetsbrister i data hos SCMS genom att 

optimera systemet för insamling av data. En möjlig lösning är att automatisera insamlingen 

av data genom tekniska lösningar med portabla enheter som är integrerade med brukets 

process- och ekonomisystem.  

Slutsatsen kring problemen för datafångst i praktiken är desamma som för problemen kring 

datakvalitet. Vidare kan konstateras att informationsflödet som helhet har stor 

förbättringspotential. Med den utformning det har idag framkommer inga specifika brister 

men det uppfyller heller inte alla krav som finns på informationssystemet vilket innebär att 

en miss i matchning mellan system och verklighet uppstår. Informationssystemet behöver 

förbättras ner genom organisationen för att på så sätt lägga grunden för kvalitetssäkring i 

data och informationsflödet upp genom organisationen. 
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7.0 Rekommendationer  

I kapitlet presenteras de rekommendationer som tagits fram till Södra Cell Mönsterås för att 

förbättra deras datakvalitet och informationsflöde. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

 

 Digitaliserat system för följesedlar och fraktsedlar.  

Nytt digitalt system för frakt- och följesedlar bör utvecklas och implementeras. Ett 

datasystem som integreras med de befintliga systemen på bruket. Operatörerna får 

en portabel handdator där chaufför och operatör signerar och informationen kopplas 

sen direkt till ekonomisystemet. 

 

 Kort till vågen som registrerar vikt 

Börja använda den teknik som finns tillgänglig vid vågen och idag används för att 

väga massaved även för tallolja och andra produkter som säljs. Det för att säkerställa 

att vikten och det som faktureras till kund blir korrekt.  Varje chaufför får ett kort 

som de drar i vågens läsare vid vägning och den data som registreras skickas direkt till 

ekonomisystemet via vågens system.  

 

 Mentorer för skiftledare 

Implementera mentorskap för skiftledarna för att skapa en mer enhetlig syn bland 

skiftledarna vad gäller ekonomi och dess betydelse. Det innebär även att 

operatörerna får information genom skiftledarna och kommer då att förstå vikten av 

den rapportering de utför.  

 

 Utbildning för operatörer, skiftledare och andra anställda 

Möjlighet att på arbetstid ta del i utbildning om ekonomiska rapporter som gör det 

lättare att på egen hand ta del av efterkalkyler och ekonomiska rapporter. Genom 

utbildning får personalen förståelse för data och informationsflödet.  Syftet är att öka 

kunskapsnivån och ge motivation genom att förståelsen ökar.  
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 Fler och mer anpassade rapporter som återrapporteras 

Anpassade återrapporteringar med jämförelsetal, nedbrutna rapporter och justerat 

för olika avdelningar. Det kräver att avdelningar sätter sig ner och samlar önskemål 

på vad de vill ha återrapporterat och vad de tror sig ha nytta av i det dagliga arbetet. 

Rapporterna kan inspireras av det arbetssätt som idag används inom BBB (Bra Bruk 

Bättre). 

 

 Justeringar av processystemet 

Lägg tonvikt på processystemet och dess funktioner för att se hur produktion går. 

Bygg eventuellt in funktioner som kan rekommendera alternativa arbetssätt. 

Investera i processuppföljningssystem så att det kan ge information som kr/dygn, 

kr/timme för olika arbetssätt och så vidare. 

 

 Använd våg vid både in- och utleverans av kemikalier 

För att säkerställa vilka volymer som lossats ska vägning av kemikalielastbilar ske 

både före och efter lossning.  

 

Att tänka på: Positiv respons ges bara om fara upptäckts av flera personer och har undvikits 

genom att en operatör förhindrat det. Upptäcks fara av en operatör som hinner förhindra 

den innan den upptäcks av fler, får personen ingen positiv respons för att situationen 

undvikits.   

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

 På Södra Cell Mönsterås finns liknande problem med datakvalitet och 

informationsflöden vid vedgården och hamnen. Eftersom de är större områden och 

innefattar både Södra Cell och Södra Skog krävs mer tid för att studera de områdena. 

 

 Vidga studien till fler avdelningar, intervjua fler personer på olika skift för att få mer 

nyanserade svar.  
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 Utforma experiment med möjliga förändringar och följa upp konsekvenserna av dem 

för utvärdering. 

 

 Ett sätt att öka kvaliteten som inte rymts inom ramen av uppsatsen hade varit att 

ställa resultaten från Södra Cell Mönsterås i relation till en jämförande studie av ett 

annat massabruk.    
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Bilaga 1    

Förteckning över intervjuer samt observationer 

    Datum Namn och befattning Typ av intervju / observation 

 2011-03-23 Joakim Forsberg Ostrukturerad intervju 

 

 

Ekonomichef 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    

 

Susanne Ahleborn Gustavsson Rundvandring och allmän 

 

 

Informatör bakgrundsinformation 

 

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    2011-04-13 Joakim Forsberg Ostrukturerad intervju 

 

 

Ekonomichef 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    

 

Jeanette Hermansson Ostrukturerad intervju 
 

 

Ekonomiassistent 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    
2011-04-27 Anders Eriksson 

Observation (flödet vid inleverans 

 

svavelsyra) 

 

Operatör 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    

 

Anders Eriksson Ostrukturerad gruppintervju 

 

 

Operatör  

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    

 

Martin Hagman Ostrukturerad gruppintervju 
 

 

Operatör 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

    

 

Joakim Forsberg Semistrukturerad intervju 

 

 

Ekonomichef   
 

 

Södra Cell Mönsterås 
 

  
Magnus Ellström Semistrukturerad intervju 

Driftsingenjör 
 

Södra Cell Mönsterås 
 

  
Marina Nilsson Ostrukturerad intervju 

Skiftledare 

 Södra Cell Mönsterås 
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Ulrika Carlstedt Semistrukturerad intervju 

 

 

Produktionscontroller 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

  

 
 

  

 

Thomas Uvsjö Semistrukturerad intervju 

 

 

Skiftledare 

  

 

Södra Cell Mönsterås 

   

 Gerd Carlsson                  Semistrukturerad intervju 

  Logistikavdelningen 

 Södra Cell Mönsterås  

 

 Jeanette Hermansson                 Ostrukturerad intervju 

 Ekonomiassistent 

 Södra Cell Mönsterås 
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Bilaga 2    

 

Intervju 1 – Joakim Forsberg, ekonomichef (introduktion) 

Intervju med ekonomichefen för Södra Cell Mönsterås. 

Intervju var det första mötet med Södra Cell Mönsterås. Syftet vara att få en introduktion till 

företaget samt en uppfattning i fall det fanns en möjlighet att skriva uppsats om att problem hos 

dem.  

 

Om företaget 

När grundades företaget? 

Hur länge har bruket i Mönsterås varit verksamt? 

Hur ser ägarstrukturen ut? 

Vilka är företagets intressenter? 

Om produkterna 

Hur ser processen kring försäljning av massa ut? 

Hur beräknar ni intäkter och kostnader? 

 

Vilka problemområden upplever ni att det finns inom bruket? 

Vad kan vara ett lämpligt område för oss att studera? 
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Sammanfattning av samtal med Joakim Forsberg, Ekonomichef,   

Södra Cell Mönsterås 2011-03-23 

Södra bildades på 1930-talet som en ekonomisk förening med skogsägare som medlemmar. 1958 

byggdes bruket i Mönsterås, 1962 bruket i Mörrum och 1970 bruket i Värö. Bruket i Mönsterås 

byggdes om 1979 samt 1996 då det byggdes ut till den storlek det har idag. Det finns inom Södra idag 

5 massabruk, 3 i Sverige samt 2 i Norge och ett antal sågverk.   

 

Massa säljs i dollar vilket innebär att Södra är väldigt beroende av valutakursen. De säkrar ofta sina 

fordringar för X dagar framåt. Det förekommer även kunder som har fastpris. Det är valutakursen 

samt massapriset som styr resultatet. Fasta kostnader benämns hos bruket som samkostnader och 

rörliga kostnader som särkostnader.  Bland de rörliga kostnaderna återfinns ved, kemikalier samt 

olja. Till fasta kostnader räknas material och arbete. Inom arbete räknas med egna anställda, 

entreprenörer och inhyrda konsulter. Som rörlig intäkt räknas försäljning av energi, fjärrvärme samt 

andra biprodukter. De har idag certifikat för försäljning av grön el.  

Om fabriken skulle stå stilla en dag kostar det bruket X kr. Vartannat år planeras det in storstopp som 

varar i 14 dagar då fabriken genomgår underhåll och reparationer.  

Företaget är uppbyggt enligt en matrisorganisation: 
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På varje avdelning finns en driftsingenjör som jobbar mot alla skift men inte har något 

personalansvar. Utöver dessa finns också ett antal administrativa avdelningar. Företaget har totalt 

cirka 450 anställda.   

Det som de arbetar med och har fokus på i nuläget är informationsspridning inom företaget, framför 

allt från efterkalkyler. Det man vill få fram från olika avdelningar är: vad vet man? Vad vill man veta? 

Vilken information från efterkalkylerna går idag tillbaka till avdelningar och vad gör de med den? 

Syftet är att ta reda på vad de behöver och vill ha.  

Ett problem som är stort är hur mycket skog som kommer in per lastbil, tåg och båt. Hur kan de 

säkerställa att de har rätt kvalitet på den data som kommer in samt hur kan de säkerställa att all data 

de behöver till efterkalkylerna kommer in. Det är utgångspunkten för hur vi ska fundera vidare på 

vad vi ska rikta in arbetet på.  
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Bilaga 3 

 

Intervju  2 – Joakim Forsberg, ekonomichef och Jeanette Hermansson, ekonomiassistent 

Intervjun fungerade som en fördjupning av första intervjun. Under denna intervju gick vi in djupare 

på hur bruket är uppbyggt. 

 

Hur fungerar er matrisorganisation? 

Hur är massabruket uppbyggt? 

Hur många avdelningar finns det?  

Vad sysslar respektive avdelning med? 

Vad finns det för problem inom de olika avdelningarna? 

Vilka råmaterial används i produktionen? 

Vilka övriga produkter(outputs) har ni utöver pappersmassan? 

Hur använder ni er av kalkyler som ett verktyg på bruket? 

Vad rapporteras in till er och används i kalkylerna? 

Vad finns det för datasystem på bruket idag? 

Hur används och fungera de? 
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Sammanfattning av samtal med Joakim Forsberg (ekonomichef) och Jeanette Hermansson 

(ekonomiassistent), Södra Cell Mönsterås 2011-04-13 

Södra Cell Mönsterås är uppbyggt enligt en matrisorganisation där det vertikalt är indelat enligt olika 

avdelningar och horisontellt efter olika skift. En av avdelningar är Kem som bland annat hanterar 

olika kemikalier som kommer in till och lämnar företaget. En av kemikalierna som används mycket i 

produktion är väteperoxid. Den kommer via lastbil eller tåg och när den lossas ska det alltid vara en 

person ur Södras personal närvarande för att protokollföra vad som kommer in och lossas. Personen 

som är med och lossar kan inte alltid vara samma då det finns 6 olika skiftlag som var och ett består 

av 36 personer uppdelat på 6 personer per avdelning. Viktigt när lastbilarna lossas är att fånga värdet 

av det som lossas då värdet av den informationen hur ekonomisk synvinkel är hög.  

Input och output 

Södra Cell Mönsterås fabriksbalans för input och output ser ut enligt följande:   

 

I huvudsak består outputen av pappersmassa. Utöver det består den av el som används internt, 

överskott av el går till Mönsterås-sågen och resterade går ut i kraftnätet. Överskottsvärme värmer 

upp torkar i Mönsterås-sågen och samt ger fjärrvärme till Mönsterås och Blomstermåla. Pellets för 

industrier samt tallolja som säljs till Preem och blir biodiesel. Tallolja är något som bruket satsat mer 

på de senaste åren. De utsläpp som blir under processen är varmluft ånga samt avloppsvatten. 

Södra Cell Mönsterås producerar olika produkter av pappersmassa. Det som skiljer dem åt är dess 

användningsområde vilket också innebär att tjocklek, ljushetsgrad samt typ av barrmassa skiljer dem 

åt. Beroende av vilken produkt av pappersmassa som produceras är mängden input olika.  
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Produktionsschema 

 

De blå delarna ingår i fiberlinje och producerar pappersmassa. Flisen som går in i fiberlinjen är utöver 

egen flis inköpt flis samt flis från Mönsterås-sågen som transporteras in via transportband. I blekeri-

delen av linjen sker många inleveranser. Den bruna sidan av schemat består av energiskapande 

aktiviteter. Ungefär halva stocken som tas in i produktionen blir till energi. Ett exempel är 

restprodukten svartlut (oljeliknande material) som bränns i panna, det ger ånga som ger el. Inom 

produktionen sker mycket återanvändning av kemikalier mellan olika avdelningar osv. 

Kalkyler 

En av de viktigaste aspekterna inom produktionen är att alla delar måste vara i balans. Output från 

en avdelning måste vara i balans med hur mycket input nästa steg i produktionen har behov av. Det 

är viktigt för ekonomiavdelning att hålla koll på inleveranser av kalk, kemikalier, stockar, spån och 

bark för att se hur stora kostnaderna blir. Kalkyler används sedan för att dela ut kostnaderna per ton 

färdig pappersmassa. Den överskottsenergi som produktionen genererar hanteras i kalkylen som en 

intäkt. Målet är att hela produktionsschemats kostnader och intäkter ska gå att dela ut per ton 

massa. Kalkylerna är även viktiga som underlag vid bokslut, de används även för jämförelse mot 

budget.  Kalkylerna har utöver det ett syfte av kostnadskontroll samt att de kan spridas internt. 

Kalkyler är även något som bruket måste ge ifrån sig till högsta ledningen.  En fråga som uppstår är 

hur känd efterkalkylen är bland medarbetarna då den inte massdistribueras. Vad finns det för behov 

inom företaget av efterkalkylen och behöver alla inom företaget all information som ingår i 

efterkalkylen? Vad tycker operatörerna om kalkylen och vad har de för attityd mot den? Även om 

kalkylen som helhet inte skickas ut på bred front kan delar av den vara intressant för olika personer 
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inom anläggningen. Olika delar av den kan vara intressant för olika avdelningar. Följdfrågan blir då 

hur de kan använda sig av kalkylen i sitt arbete. Ett förslag som finns är att ta fram en graf över 

kostnader och förbrukningstal som kan distribueras till olika avdelningar och då jämföras mot 

prognoser. 

Det vanligaste problemet med data till kalkylerna är att den är ofullständig. De uppgifter som saknas 

måste ekonomiavdelningen ringa eller maila för att få reda på. Det har hänt vid enstaka tillfällen att 

ingen operatör eller anställd på bruket kunnat svara på frågor om de uppgifter som krävts. Vid de 

tillfällena har ekonomiavdelningen tvingats att kontakta leverantörerna för att se om de stämmer. 

Detta tycker ekonomiavdelningen ger ett oseriöst intryck av dem. De tror att de lägger ner totalt 

cirka en dag i månaden för att leta efter saknade uppgifter. Jeanette och övriga på 

ekonomiavdelningen tror att det är cirka en femtedel av följesedlarna som inte inkommer eller som 

är ofullständiga.    

Förståelse / Motivation 

De arbetar med att öka förståelsen för kalkylerna bland de anställda samt att öka motivationen för 

att alla ska arbeta mot att kalkylerna blir rätt. De jobbar med att öka den allmänna ekonomiska 

förståelsen.  

Ekonomiavdelningen jobbar dagtid medan operatören i verksamheten går på skift. Det gör det svårt 

för ekonomiavdelningen att nå ut med information till samtliga anställda. 

Fabrikssystem 

Det finns ett fabrikssystem som alla på anläggningen har tillgång till. I det kan man till exempel se 

vilka delar av anläggningen som är igång och inte. Alla kan genom fabrikssystemet följa produktionen 

i form av volymmått. Om fabriken går bra är allt lugnt och lite uppmärksamhet ägnas åt systemet. 

Det finns mycket som mäts i systemet och det går att lära av den data som finns. När det kommer till 

kostnader så mäts och inventeras lager men den faktiska förbrukningen, den kostnad som man 

använder sig av räknas fram med mätningar och inventering som grund. Man ser till om 

förbrukningen är rimlig? Hela systemet är programmerat med grund i antaganden om hur 

verkligheten ser ut och borde se ut. Om det är stor differens mellan systemets beräkning och 

framräknad förbrukning får systemleverantören kolla på det. Det går i systemet att avläsa om en tank 

fyllts på eller tömts med kemikalier. Det går dock inte att se exakt volym. 
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För att kostnadsberäkningar ska stämma är in- och utnivåer mycket viktiga!! Det behövs faktura och 

följesedel som underlag, följesedeln då det i den anges hur mycket som kom och när.  

Inleverans + inventering är två känsliga punkter i arbetet!! 

Vedgård 

Veden är den största kostnadsposten. Veden inventeras genom att vältor räknas flis beräknas. När 

veden kommer till vedgården mäter VMF (Ved Mätar Föreningen) inleveranserna från skogsägarna. 

Södra skog som är den del inom Södra koncernen som sköter och det är från dem alla inleveranser av 

ved kommer. De fakturerar sedan enligt den mätning som gjorts vid inleverans. Detta flöde av data 

fungerar idag bra. Det kommer in 100 000 bilar per år vilket innebär att det kommer en bil var 5:e 

minut. En full vedgård rymmer 180 000 m3, det räcker för produktion i 16 dygn. Ved levereras även 

per tåg, det kommer ett tåg per dag men här sker inga kontroller av inleveranserna. Det som skickas 

per tåg från lagerplatser runt om i landet mäts när det läggs in på lagerplatsen och skickas sedan via 

tåg. Inventering genomförs vid månadsslutet hos säljaren. En eventuell ny rutin som diskuterat är att 

räkna antalet vagnar som kommer in för lossning.  

Hamn 

Ved skeppas in från Ryssland. Baltikum och Gotland. När veden lossas går den över en våg och det tas 

stickprov. Södra skog betalar leverantören enligt det stickprov som tagits. Veden kan vid tidpunkten 

för mätning av stickprovet ligga i vedgård, vara på väg dit eller kvar på båten. Ingen kontroll på var 

den finns vid varje tidpunkt. Vissa båtar mäts när de lastas och ofta vet man ungefär hur mycket som 

ryms på en båt. Problemet är att det kan uppstå differens från mätning. Det tar mycket tid att mäta 

stickproven och det kan dröja innan det rapporteras in i systemen, om det alls kommer in i systemet. 

Det kan handla om prioritering av arbetsuppgifter vilket då kopplas till den mänskliga faktorn. Det är 

enbart personal med speciell kompetens som kan mäta stickprov. Problemet är också att det kan 

uppstå differens vid stickprov från vad som framkommit vid mätning.  

Till arbetet 

Olja är en inleverans som sker utan att någon ur personalen är med vid lossning. En orsak till att 

personal ska vara med vid lossning är risken med kemikalier, de är med för att övervaka att lossning 

sker vid rätt tank. För att vara säker på att hela tanken på lastbilen tömts kan rutin för våg vid in och 

utpassage från anläggningen eventuellt införas. Det kan samtidigt ske leveranser på många olika 

ställen, både in och utleveranser. Frågan som uppstår: Har de kontroll? Har allt som sagts att det 

levererats faktiskt levererats? Hur kan det kontrolleras? Problem av kontroll uppstår då det inte går 

genom ett förråd utan sätts in direkt i produktionslinjen. Portvakten antecknar de bilar som går in 

men portvakten är bara bemannad mellan 6-22. Punkter att kika på i arbetet samt vid observationer 

och frågor: 

 Hur får man fram rätt förbrukningstal 

 Betalar de för rätt saker vid inleverans (rätt mängd samt rätt koncentration av kemikalier) 

 Vid utleverans, tar de betalt för rätt saker (rätt mängd)   

Till arbetet bör vi på grund av tidsbegränsning ta med ett exempel vardera på in- respektive utflöde 

av kemikalier. Exempel på inleveranser: Natronlut – kommer på båt och körs även ut, väteperoxid – 
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kommer på bil + tåg, olja – behovet varierar beroende på hur produktionen flyter på, kalk. Exempel 

på ut: Tallolja- använder en del själva, överskott säljs, här har de installerat nytt system, har ett nytt 

avtal att oljan blir biodiesel och säljs hos Preem. 

Det finns idag inga stora problem inom något om område men sker störningar i det som ”bara ska 

fungera” innebär de potentiella problemområden. En faktor som påverkar hur stora problem som 

kan uppstå är hur hög frekvensen av leveranser av just den kemikalien är. Syftet med arbetet är att få 

informationen till efterkalkyler så korrekt som möjligt. Svavelsyra och Tallolja levereras med samma 

bil. Svavelsyra levereras till bruket och samma lastbil tar med sig Tallolja från bruket. Detta gör att 

det är ett kontinuerligt flöde av dessa och därför är dessa intressanta ur kvalitetssynpunkt. Vi 

kommer att fokusera på svavelsyra och tallolja i uppsatsen. 

För väteperoxid som levereras in via tåg används ett Excel ark som ska fyllas i med: vagnsnummer, 

när den kom, när den lossades, när den lämnade. Viktigt är också att veta vilken koncentration som 

levererades. När fakturan kommer jämförs den mot Excel men ett problem är att fakturan inte 

innehåller vagnsnummer.  

Exempel på arbetsgång vid inleverans:  

Portvakt manöverrum (t.ex. Kem) lossningsplatsoperatör kollar fraktsedellossar 

leveranskontaktar manöverrumkollar i cisternskriver på fraktsedel1 ex till chaufför, 1 ex till 

operatörlämnar fraktsedel till ekonomiavdelning 

Problem kan uppstå genom att fraktsedeln aldrig når ekonomiavdelningen. 

Ett förslag till ny rutin är att våg kan användas även vid inleverans av kemikalier, används idag bara 

vid utleverans.  

  



  Från Data till Information   
 

70 
 

Bilaga 4 

 

Intervju 3 – Operatörer på morgonskiftet 110427 (gruppintervju) 

Syftet var att följa flödet vid en lossning och lastning av kemikalier. Det var även att få en känsla för 

hur operatörerna ser på det problem som ekonomiavdelningen upplever.  

Hur ser rutinen ut när det kommer en lastbil med kemikalier som ska lossas? 

Ser ni att det finns ett problem med att till exempel följesedlar eller annan information inte blir 

vidarebefordrar till ekonomiavdelningen? 

Vet ni hur mycket värde ni hanterar i en enskild transport eller under ett skift? 

Känner ni att ni har nytta av den information som ekonomiavdelningen tar fram i sitt arbete? 

Skulle ekonomiavdelningen kunna återrapportera på ett annat sätt så att ni får mer nytta av det i ert 

arbete? 

 

Intervju 4 – Skiftledare 1 

Syftet var att se hur skiftledarens syn på problem skiljde sig från operatörernas och 

ekonomiavdelningens samt undersöka den allmänna kunskapen och intresset kring ekonomiska 

frågor som rör bruket. 

Har operatörerna ekonomiskt fokus i sitt arbete? 

Är de medvetna om de kostnader som uppstår i det arbete de utför? 

Hur tror du att ekonomiavdelningen skulle kunna ändra sitt arbete för att operatörerna på ett bättre 

sätt skulle kunna utnyttja rapporterna i sitt arbete? 

Får du information från ekonomiavdelningen? 

Tittar du på den? Förstår du den? Vidarebefordrar du den till ditt skift? 

Intervju 5 – Joakim Forsberg, ekonomichef och Jeanette Hermansson, ekonomiassistent 

Intervjun har en komplettering till övriga där vi fyllde i de luckor som vi inte fått svar på i de andra 

intervjuerna.  

Hur stort är det totala värdet på de kemikalier som köps in under ett år? 

Varför sker anteckning av vikt på en leverans av tallolja idag manuellt från displayen och inte via ett 

kort som dras vid vågen? 

Har ni planer på att bygga ut de kontroller som genomförs på bruket? 

Vilka differenser kan uppstå mellan budget och efterkalkyl? 

Vilka åtgärder tas för differenserna?  

Intervju 6 – Driftingenjör 

Syftet var att få fram hur rutinerna som operatörerna bör arbeta ser ut samt hur de följs i praktiken. 

VI ville även ta reda på hur driftsingenjören såg på den ekonomiska medvetenheten ute på bruket. 
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Hur ser rutinen ut för utleverans av tallolja? 

Efterföljs rutinerna? 

Är alla medvetna om hur rutinerna ser ut och bör vara? 

Tror du att olika avdelningar inom bruket skulle kunna dra nytta av mer ekonomisk återrapportering 

till dem? 

Intervju 7 – Faktureringsansvarig för tallolja 

Intervjun hölls som en komplettering till tidigare intervjuer om rutiner för att förtydliga vad som 

ekonomiavdelningen hade behov att få in för data. 

Hur går det till när du fakturerar för utlevererad tallolja? 

Vilka underlag har du att gå efter? 

Intervju 8 – Produktions controller 

Produktionscontrollern är den på bruket som sammanställer efterkalkylerna och syftet blev därför att 

se hur det arbetet går till samt se vilka möjligheter det finns att anpassa information som tas fram för 

olika målgrupper.  

Vilken är din del i den rapportering som sker nerifrån och upp samt ner igen? 

Hur ser den rapport som du tar fram som efterkalkyl ut? 

Använder sig mottagarna av den i sitt arbete, läser de den? 

Gör du enskilda rapporter till olika avdelningar? 

Är ekonomisystemet länkat till systemet ute i fabriken? 

Intervju 9 – Skiftledare 2 

Syftet var här att få ytterligare en skiftledares syn på användning och nyttan av återapportering av 

ekonomisk information inom bruket.  

Tror du att operatörerna skulle kunna dra nytta av en ökad ekonomisk återrapportering i sitt dagliga 

arbete? 

Använder du dig av den information du får idag i ditt arbete? 
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Sammanfattning samtal och observationer på Södra 27 april. 

Samtal med operatörer samt observation av operatör vid lossning av tankbil 

När en lastbil kommer till SCMS för lossning anmäler de sig först i portvakten. Portvakten ringer då 

upp till det aktuella manöverrum som har ansvar för just den kemikalien och rapporterar att lastbilen 

är på väg in. Om portvakten är obemannad nattetid ringer lastbilen via porttelefonen direkt upp till 

manöverrummet. En operatör går sedan ner för att möta lastbilen och ge klartecken innan den får 

lossas. Anledning till detta är främst av säkerhetsskäl då risken för olyckor är stor om till exempel en 

kemikalie lossas i fel tank. Ett andra syfte är i kontrollsyfte, för att se att tanken töms helt, att allt går 

rätt till och för att skriva på följesedeln och ta hand om den. I verkligheten följs inte alltid rutinen 

utan operatörerna möter enbart nya chaufförer eller om det är någon annan speciell omständighet. 

Är det återkommande chaufförer lossar de själva och lämnar sedan följesedeln innan avfärd. Det 

finns ingen rutin för och genomförs heller inte i praktiken någon kontroll av vad som hänt i tanken 

eller att tankbilen verkligen är helt tömd. När en tankbil som transporterat svavelsyra lossats åker 

lastar den tallolja som den tar med sig från SCMS, transporterna samordnas för att bilarna inte ska 

köra tomma.  

Vid samtal med operatörerna på det skift vi besöker framkommer att de främst fokuserar på sina 

egna arbetsuppgifter utan att se till helheten som de är en del av. Det finns en medvetenhet om hur 

rutinerna bör se ut men det framkommer samtidigt att dessa rutiner inte alltid efterföljs. Attityden 

på avdelningen är att problemet kring datafångst och vidarebefordring av data till andra avdelningar 

är litet. Den allmänna uppfattningen kan sammanfattas som att de sköter sina arbetsuppgifter så får 

andra sköta sina egna.  

De tror dock att en anledning till att följesedlar ibland missas att inkomma till ekonomiavdelningen 

kan bero på att operatörerna lägger dem i fickan och det händer något i bruket som måste åtgärdas 

snarast och de glömmer då bort följesedeln när detta är åtgärdat. När de sedan går hem för dagen 

ligger följesedeln kvar i fickan på overallen som skickas för tvätt och i och med att de är skiftarbetare 

har de när de kommer tillbaka glömt vad de gjorde innan ledigheten. Även Magnus Ellström, 

driftingenjör, tror att detta kan vara en av orsakerna. 

Följesedelns innehåll: Registreringsnummer på tankbilen, vikt, datum, vilket företag lastbilen 

kommer ifrån, vilken lossningsplats den lossat på, chaufförens namn samt underskrift av chauffören 

och operatören.  

Samtal med Marina Nilsson, skiftledare 

Med Marina samtalet vi om flödet kring transporterna av kemikalier samt hennes uppfattning om 

hur den ekonomiska medvetenheten ser ut på olika avdelningar, främst bland skiftledare och 

operatörer.  

Marina tror att operatörerna lite tappat greppet om de belopp de arbetar med då det främsta fokus 

är att produktionen ska flyta på. Oavsett om det är en del som kostar 500kr eller 50 000kr som går 

sönder så måste den bytas omgående för att hålla produktionen igång. Det viktigaste för 

operatörerna är att se till att produktionen rullar då ett stopp skulle innebära stora förluster i 

intäkter. En annan orsak till att operatörerna inte har en samlad helhetsbild på de ekonomiska 

bitarna kan vara att flödet är för långt och utspritt vilket innebär att det är svårt att få ett grepp om 
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det. Det ekonomiska intresset är begränsat till det som påverkar personligen. Under lönesamtal går 

man in på smådetaljer, där finns det idag ett system som tar hänsyn till mycket små detaljer men det 

är enbart framtaget för lönesättningssyfte, inte som ett verktyg i det dagliga arbetet.  

När reservdelar behöver bytas finns det i förrådet priser utskrivna på delarna, det innebär att en 

operatör kan se priset men som tidigare nämnts ligger fokus på att produktionen ska rulla så oavsett 

pris måste den bytas ut om den gamla är trasig. Det råder ingen slösarmentalitet inom företaget men 

den individuella medvetenheten om kostnader kan vara begränsad. Det finns en kvalitet i det ”ha”-

behov som finns, det innebär att operatörer inte byter ut fungerande verktyg i förtid men kan köpa 

nya om det kan förenkla det dagliga arbetet. Den typ av ekonomisk information som Marina lättast 

tror att operatörerna kan ta till sig sådan som visar till exempel hur mycket ett stopp i produktion 

kostar per timme, skift eller annan tidsrymd som de kan relatera till på ett enkelt sätt. 

Sammanslagning av vad byten av delar kostat under en period. Hur mycket som kan sparar genom 

tidigare igångsättning av billigare produktionssätt, till exempel hur mycket som kan sparas genom att 

elda alternativa bränslen istället för olja, förslagsvis nedbrutet per timme. Marina tror på ekonomiska 

presentationer i form av jämförelser samt att man sätter siffror i förhållande till något som de kan 

relatera till. Sådan information hade kunnat hjälpa operatörerna att prioritera vad som först ska 

åtgärdas vid ett fel, vilket som gynnar företaget bäst att åtgärdas först.  

Marina tror att det är viktigt att man vänder siffror till något positivt. Hon tror att siffror lätt 

uppfattas med något som det blir fokus på i dåliga tider är när något gått fel. Att de presenteras på 

ett sådant sätt att den enskilda ser vad den kan påverka. Presentationen får inte bli för tjusig så att 

den inte är lätt att förstå. Det är viktigt att göra de intressanta och ”roliga” att läsa och ta del av. Allt 

för att den enskilda ska känna sig delaktigt i helheten och få förståelse för vad det de bidrar med kan 

leda till. En uppfattning idag verkar vara att var och en gör sin del och bryr sig inte om hur det 

påverkar resten då det ändå är en så liten del av helheten.   

För skiftledare drar Ulrica som är produktionscontroller övergripande information men för att den 

ska bli mer lättförståelig bör den brytas ner till vad som är aktuellt för olika avdelningar innan den 

sprids ytterligare. När det kommer till det problem med följesedlar som inte når ekonomiavdelningen 

tror Marina på att operatörerna behöver informeras om betydelsen av att de lämnas in samt de 

eventuella ekonomiska konsekvenserna om de inte kommer in i tid. Idag tar operatörerna emot bilen 

och skriver på och lämnar följesedeln men största fokuset ligger på skydd och säkerhet vilket är så 

det enligt prioritering ska vara.  

Samtal med Joakim Forslund , Ekonomichef och Jeanette Hermansson, ekonomiassistent 

Med Joakim diskuterades rutinerna kring utleverans av tallolja samt vilka personer som vi kunde tala 

med i olika frågor.     

Det totala värdet på inflödet av kemikalier till bruket är X miljoner per år.  

Joakim drog en parallell mellan an avdelning på bruket och ett fotbollslag. Det är lätt att göra målvakt 

och målgörare till syndabock eller hjälte medan de mer osynliga spelarna som gör det de ska inte får 

någon uppmärksamhet. Han menade även på att på en fotbollsplan vill man veta hur det gör för 

laget, hur många mål har man gjort och hur många har man släppt in. Varför skulle det vara 

annorlunda för en avdelning inom bruket, varför vill inte de veta hur det går för bruket, hur mycket 
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intäkter och kostnader det finns som påverkar slutresultat och vad de själva kan göra för att påverka 

det.  

Vid vägning av talloljan som utlevereras sker idag anteckning manuellt av chauffören. Det hade varit 

möjligt att få ut ett kvitto på det som kan bifogas följesedeln men det kräver då att talloljan 

registreras i vågens datasystem och att chauffören har ett kort med sig som de drar i en terminal vid 

vågen.  

Joakim menar på att det går att bygga ut fler system på bruket för kontroller men oavsett hur mycket 

kontroller som görs kan det ändå uppstå fel och den som vill fuska hittar vägar att göra det igår. Att 

bygga in alltför många kontroller skulle bli för kostsamt och energikrävande.  

Efterkalkylerna som görs jämförs mot budget. Det finns olika former av differenser som kan uppstå. 

De differenser där åtgärder tas är vis prisdifferenser samt förbrukningsdifferenser. Prisdifferenser 

innebär att priset för råvaror kan ha blivit dyrare, åtgärden blir då att se över leverantörer för att se 

vilken som är billigast. Förbrukningsdifferenser kan uppstå då en råvara används mer i produktionen 

än vad som är optimalt. Åtgärden i detta fall blir att underrätta operatörerna att se över varför 

förbrukningen varit så pass hög och åtgärda eventuellt fel så att förbrukningen blir optimal. 

Mixdifferens kan uppstå när en annan mix av råvaror används en den budgeterade. Samma råvaror 

används som den budgeterade men mixen av dem är annorlunda. Produktmixdifferens används som 

en förklaring till varför differenser uppstår, inga direkta åtgärder tas då det endast har att göra med 

vilken produkt som produceras. En annan differens som kan uppstå när man ser det totala har att 

göra med volym, men inte heller här tas några direkta åtgärder. 

Det som ska framgå på fraktsedeln är leverantör, produkt, lastningsplats, volym, vikt, 
lossningsplats, datum, registreringsnummer på lastbilen, chaufför samt underskrift.   

Bruket tillverkar pappersmassa på barr och löv. Det  är ett kemiskt massabruk som innebär 
att kemisk blekning används. Bruket har endast en produktionslinje vilket innebär 
begränsningar i antal produkter som kan tillverkas samtidigt. De är en av världens största 
kemiska massabruk med enlinjesproduktion för barr.  

Samtal med Magnus Ellström, Driftsingenjör 

Med Magnus samtalade vi om rutinerna för talloljan:  

Rutinerna vid lastning och utleverans av tallolja är enligt Magnus:  

 Först töms svavelsyran som bilarna kommer med 

 Bilen åker till vågen och vägs tom 

 In och fyller tallolja 

 Vägs igen med last av tallolja 

 Fraktsedel lämnas till portvakten - skriver på information om antal ton som lastats från 

displayen på vågen 

 Portvakt lämnar underlag till ekonomiavdelningen 

 Gerd fakturerar 

Kvar hos operatören ska även finnas en kopia på fraktsedeln men utan information från vågen. Vid 

lossningsplatsen finns en tavla som visar lastningsrutinen men en operatör ska även finnas på plats. 
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Av säkerhetsskäl har Södra begärt att chaufförerna av lastbilar med in och uttransporter alltid ska 

vara svensk, norsk eller engelsktalande för att operatörerna ska kunna kommunicera med dem om 

något händer.  

Rutinerna hålls hårt på när det kommer nya leverantörer eller om det varit någon händelse som krävt 

att noggrannheten skärpts upp, efter det så trappas det stegvis ner igen. Till exempel så får 

egentligen ingen kemikalie börja lossas innan fraktsedeln är läst och godkänd av en operatör men det 

efterföljs inte alltid. Åkerierna som kör kemikalierna har fått rutinerna utskickade och chaufförerna 

är ofta återkommande vilket innebär att operatörerna räknar med att de som kommer vet vad de ska 

göra och hur det ska gå till. Allmänt inom bruket och hela processindustrin så tror Magnus att tilltron 

är väldigt stor till leverantörer och transportörer. Samarbeten är väldigt tighta då leveranser sker ofta 

och ofta varar samarbetena under många år. Ett exempel på tilltro på leverantörerna är att lastbilar 

med kemikalier inte vägs vid inleverans utan det kontrolleras bara att tankarna är tömda efter 

lossning. Teoretiskt sett skulle de kunna varit mindre än fulla när de kom. Många av tankarna som 

lossning sker till är för stora för att avläsa exakt hur mycket som lossats så operatörerna och bruket 

får helt enkelt lita på vad leverantörerna angett att de haft med sig. I tankarna går att se en trend 

som visar att en påfyllning skett men i det största tankarna visar den bara att det ökat, inte med hur 

mycket. En annan orsak till att rutinerna inte efterföljs till punkt och pricka tror Magnus är just att 

leveranser sker så frekvent. Svavelsyra levereras ca 1 gång per dag vilket innebär att operatörer och 

chaufförer blir bekanta och litar på varandra utan att alltid vara på plats vid lossning. Det gäller 

främst leveranser per lastbil. Det kommer även leveranser per båt och tåg men där är rutinerna 

annorlunda.  

Vid utleveranser av tallolja tas prover för att säkerställa vilken kvalitet på tallolja det är som skickats 

iväg. Det tas ett prover på varje leverans och provet sparas sedan till dess att kunden hunnit 

analysera ett prov hos dem, vanligtvis ca 3 veckor. Provet märks med datum, klockslag och 

registreringsnummer på lastbilen.  

Magnus tror att de olika avdelningar skulle kunna ha mer nytta av spridd information inom bruket. 

Han tror att det är viktigt att bryta ner informationen för att göra den mer förståelig. Idag används 

olyckor inom det egna bruket eller andra bruk som ett varnande exempel för att få igenom ändringar 

av rutiner. Magnus tror att information (ekonomisk) även hade kunnat få effekt för ändrade rutiner 

om den presenteras på rätt sätt. Det hade kunnat öka medvetenheten. Problemet idag verkar vara 

att ”alla tror att ansvaret ligger hos någon annan”. Om de kan få se vad varje avdelning/skift/person 

bidrar med kan de lättare se sin del och vad de bidar med och relatera det till helheten.   

Ett problem med att börja uppmärksamma enskilda insatser eller bryta ner information i för små 

delar tror Magnus är att fokus lätt hamnar på negativa aspekter. De som sköter sitt jobb och från 

början undviker att situationer där något kan hända och gå fel får ingen tacksamhet för det. Det är 

först när en fara upptäckts och en allvarlig situation kunnat undvikas som det får uppmärksamhet. 

Magnus menar på att det är bara om man ”räddar” en situation som det uppmärksammas, om man 

ser till att situationen som behöver räddas aldrig uppstår får man ingen uppmärksamhet eller beröm.  

Det finns rutiner för hur saker ska gå till men Magnus tror att det är viktigt att tala om ”varför” saker 

görs, inte bara att de ska göras. När det gäller säkerhetssynpunkter fungerar det bra redan idag men 

det borde även fungera med ekonomisk information och siffror men frågan är hur? Det är viktigt med 

kunskap för att kunna skapa förståelse.  
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Bruket har idag ett projekt som heter BBB=Bra Bruk Bättre. Genom det fokuseras på mindre delar av 

bruket där punktinsatser gås igenom och bryts ner för att se till exempel vilken ekonomisk vinning 

man kan göra genom mindre justeringar. Ett sådan projekt som pågår är att sänka temperaturen på 

utsläppt ånga ur en ugn. En sänkning av 20 grader låter lite men omräknat till pengavärde motsvarar 

det en besparing på 1,5 miljoner/år. Information presenterad på ett liknande sätt tror Magnus hade 

gjort det lättare för många att ta åt sig och relatera till. En omvandling av storheter till antal kr eller 

antal leveranser osv.  

Samtal med Gerd Carlsson, Logistikavdelningen 

Hittills i år har följande leveranser av tallolja gått ut från bruket.  

Jan: 34 st 

Feb: 17 st 

Mar: 21 st 

Apr: 20 st (tom 27 apr) 

Faktureringen av talloljan går till så att Gerd får en ifylld följesedel för talloljan som hon sedan tar och 

jämför mot en lista från Wibax (transportföretaget). Jämförelsen görs för att dubbelkolla att alla 

följesedlar kommit in.  

På följesedeln finns notering om hur många ton som levererats i respektive transport. Anteckningen 

görs av chauffören efter avläsning av terminalen vid vågen. Det är sedan samma anteckning som 

transportbolaget tar från en annan kopia på följesedeln som de sammanställer och skickar tillbaka till 

Gerd. Det innebär att det är samma information hon får från två håll så volymen går inte att 

upptäcka misstag i men hon kan se om hon saknar följesedlar som skulle inkommit från bruket.  

Det går i teorin idag för en chaufför att bara skriva in en siffra på följesedeln utan att åka till vågen då 

de inte behöver något vågkvitto men återigen kommer till tilltron till leverantörerna in i bilden. Dock 

kan man vara säker på att följesedeln lämnas på bruket då bilen inte släpps ut i portvakten annars.  

Samtal med Ulrica Carlstedt, produktionsavdelningen, produktionscontroller 

En av Ulricas arbetsuppgifter är att sammanställa information som skickas till ledningsgruppen, 

driftsingenjörer och skiftledare med flera. Det hon sammanställer skickas ut till ca 30 personer totalt 

och det är då samma information som går till samtliga avdelningar. Informationen består av 

efterkalkyler sammanställda och presenterade i excel. Den innehåller efterkalkyler i dagens priser, 

den följer även upp mål från 2004 i 2004 års priser, det gör att det går att se förbättringar eller 

försämringar. Den innehåller totalt ca 4 flikar med siffror och tabeller samt lite kommentarer till 

dessa. Av de 30 som får rapporten upplever Ulrika att det finns ca 3-4 aktiva läsare som återkommer 

med frågor när de fått rapporten.  

Rapporten refererar till uppsatta mål från 2004. Det är delvis för att inte lämna ut för mycket 

information och dels för att har en referens. Rapporten används även som en referens till bonus.  

Den innehåller inte mycket invecklade detaljer och som samma förbrukningstal i alla delar av 

rapporten vilket borde göra den möjlig att läsa för alla som vill.  
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Hon tror att en anledning till att alla som får den inte läser den aktivt är att den finns en 

rangordningslista för olika avdelningar i vilken ordning saker ska prioriteras och där är den personliga 

säkerheten först medan ekonomi kommer typ sist.  

För avdelningar  är det inte möjligt att följa budgeten slaviskt då den inte innehåller utrymme för 

haverier men ändå är tilltagen så att produktionen inte måste vara på topp alla dagar på året. För 

avdelningar innebär det att det inte räcker med att ligga i fas med budget utan de måste vissa dagar 

ligga över för att skapa utrymme för haverier. Totalt sett tjänar bruket mest på att hålla en hög och 

jämn produktion. 

Ekonomisystemen är idag uppbyggda enligt vad som är efterfrågat vilket innebär att det är uppbyggt 

efter vad som efterfrågas uppifrån. Det går att göra rapporter för enskilda avdelningar men de måste 

då efterfrågas först för att veta vad som ska byggas. Problemet som finns är att ekonomiavdelningen 

inte kan ge en ögonblicksbild av vad som händer i produktionen, där har processystemen mer koll. 

Sådan information till operatörerna kan inte komma från ekonomi, det tar för lång tid till färdig 

rapport för att de ska kunna ha nytta av den.  Ett ekonomisystem har eftersläpning vilket innebär att 

det inte går att ge ut dagliga uppdateringar. Ulrika vet att det idag finns ett bra 

processuppföljningssystem i Mörrum som kallas för Puls men hon vet inte hur det ser ut eller är 

uppbyggt.  Ulrika tror även hon att ett stort problem är att ”alla tror att någon annan gör det”. 

Ulrica menar även att problem med data inte endast behöver bero på den mänskliga faktorn i form 

av lathet eller okunskap. Hon menar att det även kan förekomma problem med mätinstrumenten 

som kan vara felinställda, vilket gör att data blir fel. Dessa fel upptäcks först då hon räknar manuellt 

på åtgång av råmaterial.      

Ulrica nämner att det finns ett massaark samt intranät där anställda kan hämta information kring det 

mesta som händer på bruket, men att det nog inte är så många som går in och läser om nyheter kring 

ekonomin.  

Samtal med Thomas Uvsjö, skiftledare 

Thomas tror att operatörerna kan ha nytta av en ekonomisk återrapportering till sitt dagliga arbete. 

Han tycker själv att de idag är rätt så duktiga på att använda den information som finns att ge ut.  

Thomas visade oss även det processystem som används idag och där det finns viss information om 

hur förbrukningen bör ligga idag och hur den ligger i nuläget.    
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