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Engineering Change Order Process 

The information flow in a change management process 

Elin Douhan & Helena Nyman 

Abstract 

The study was conducted in collaboration with an international organization that is active in the 

automation industry. The organization has operations in large parts of the world. The study is 

linked to one of the organization's production facilities in Central Sweden. The purpose of the 

study is to understand the information flow in one of the organization's processes for handling 

design changes in order to be able to identify possible improvements. The process is named the 

Engineering Change Order Process, also called the ECO process. 

 

The flow of information in the process has been identified as a part that has an impact on the 

process's efficiency and that can slow down the flow of changes in the process. The information 

flow in the process is also judged to have an impact on the reliability of the process. It is 

important for the organization to identify bottlenecks and waste in the process. It is also 

important to understand how these bottlenecks and wastes could be eliminated to ensure that the 

process reaches its full potential. 

 

The result presents a detailed ECO process with a clear picture of the functions influencing the 

process and the information flow. By taking advantage of the improvement proposals that the 

study presents and the commitment that exists in the organization, the ECO process has the 

potential to develop to a higher level. This will increase the performance of the process and at the 

same time make the process more reliable and efficient. 
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Sammanfattning 

Studien genomfördes i samarbete med en internationell organisation som är aktiv inom 

automationsindustrin. Organisationen har verksamhet i stora delar av världen. Studien är kopplad 

till en av organisationens produktionsanläggningar i Mellansverige.  

Studiens syfte är att studera informationsflödet i organisationens process för att hantera 

designförändringar för att kunna identifiera möjliga förbättringar. Processen heter Engineering 

Change Order Process, även kallad ECO-processen. 

 

Informationsflödet i processen har identifierats som en del vilket har en inverkan på processens 

effektivitet och som kan sakta ner flödet av förändringar i processen. Informationsflödet i 

processen bedöms också ha en inverkan på processens tillförlitlighet. Det är viktigt för 

organisationen att eventuella flaskhalsar och slöserier identifieras. Det är också viktigt att förstå 

hur dessa flaskhalsar och slöserier kan elimineras för att säkerställa att processen når sin fulla 

potential. 

 

Resultatet visar en detaljerad ECO-process med en tydlig bild av de funktioner som påverkar 

processen och informationsflödet. Genom att ta vara på de förbättringsförslag som studien 

presenterar och det engagemang som finns i organisationen har ECO-processen potential att 

utvecklas till en högre nivå. Processens prestanda kommer genom detta att öka och processen blir 

samtidigt mer pålitlig och effektiv.  

 

Nyckelord: 

effektivitet, engineering change order, information, informationsflöde, internationell 

organisation, lean, organisation, process 
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1. Introduktion 

Introduktionsavsnittet har till syfte att redogöra för studiens bakgrund, problembeskrivning samt 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Inledning 

Studien genomförs i samarbete med en internationell organisation som är verksam inom 

automationsbranschen. Organisationen är ett av de ledande globala teknikbolagen som driver 

omställning av industri och samhälle för att nå en mer hållbar och produktiv framtid. 

Organisationen består av fyra affärsområden som i sin tur byggs upp av divisioner som är 

specifikt inriktade på särskilda produktområden och branscher. Organisationen har verksamhet i 

stora delar av världen med produktionsanläggningar i Europa, Asien och Nordamerika. 

Studien är kopplad till en av organisationens produktionsanläggningar i Mellansverige där ett 

tjugotal olika produkter tillverkas. I anslutning till produktionsanläggningen finns också en enhet 

för Forskning och Utveckling, en del av den globala Inköpsorganisationen samt en del av 

organisationens enhet för Customer Service. Organisationen har varit verksam som ett ledande 

automationsföretag sedan 70-talet och levererar produkter, tjänster och modulbaserade 

tillverkningsenheter till kunder över hela världen.  

Alla större organisationer är uppbyggda av en rad processer. För att en organisation ska vara 

konkurrenskraftig och kunna möta kunders behov krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete där 

det aktivt arbetas på ett sätt som optimerar organisationens prestation. DeFeo och Juran (2014) 

beskriver hur de organisationer som bedriver en omedgörlig strävan efter att leverera 

högkvalitativa tjänster och varor överträffar de organisationer som inte gör det. Genom att 

identifiera de processer som är nödvändiga för verksamheten och kontinuerligt arbeta proaktivt 

med utveckling av dem, kan organisationen påverka sin ställning på marknaden och säkerställa 

att processerna är både effektiva och pålitliga. 

Studien går ut på att undersöka informationsflödet i organisationens process för hantering av 

konstruktionsändringar. En Engineering Change Order, även kallad ECO, är ett dokument där 

ändringar till en produkts design eller konstruktions specificeras. En ECO ska innehålla 

information om komponenter och all behövd dokumentation med ritningar för material som 

används, som kan beröras av ändringen så att intressenter kan bedöma vilken inverkan ändringen 

har på dess verksamhet (Arena Solutions, 2021). Processen kallas inom organisationen för 

Engineering Change Order Process, vidare kallad ECO-processen. Studiens avsikt är att 

kartlägga informationsflödet i processen, identifiera slöserier och ge förslag på möjliga 

förbättringar.  
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Christensen och Thornberg (2020), Vestberg (2020) och Flyckt Riglert (2021) har genomfört 

liknande studier kring informationsflöden och kommunikation inom organisationer. Larsson 

(2017) samt Bui och Olsson (2016) har genomfört studier med koppling till flöden av information 

och informationskvalitet. Lööf och Tandrup (2017) har studerat kvalitetsbrister i en process. 

Magnusson (2020) har undersökt hur kvalitetsuppföljningar kan bidra till organisationslärande. 

1.2 Problembeskrivning 

Organisationer är beroende av att både interna och externa processer fungerar så effektivt och 

pålitligt som möjligt. Det gäller samtliga organisationer, oavsett bransch. För den valda 

organisationen framkommer det att produktionsstörningar vid ett flertal tillfällen har kunnat 

härledas till att det har skett konstruktionsändringar av olika slag. Organisationen upplever 

därmed att ECO-processen inte når sin fulla potential och att kvaliteten på dess utfall ibland är 

bristfällig. Processen är inte tillräckligt pålitlig. En sänkt prestanda för ECO-processen kan 

resultera i felaktigt konstruerade material vilket potentiellt kan påverka produktens prestanda och 

livslängd. Störningar i processen ger också onödigt extraarbete för de inblandade funktionerna. 

Det är av denna anledning av största vikt att processen är både effektiv och pålitlig. 

Informationsflödet i ECO-processen har identifierats vara en faktor som har en inverkan på 

processens effektivitet och som kan sakta ned genomloppet av ändringar i processen. 

Informationsflödet i ECO-processen bedöms också ha en inverkan på processens pålitlighet och i 

förlängningen därmed kvaliteten på utfallet från processen. Det är viktigt för organisationen att 

eventuella flaskhalsar och brister identifieras och att förslag på hur dessa skulle kunna åtgärdas 

tas fram för att säkerställa att processen kan nå sin fulla potential. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka informationsflödet i ECO-processen för att identifiera 

faktorer kopplat till informationsflödet som potentiellt kan sänka processens prestanda. Studien 

kommer sedan föreslå lämpliga förbättringar som kan ha en positiv inverkan på processens 

prestanda.  

Följande frågeställningar avses besvaras: 

1. Vilka faktorer har en inverkan på informationsflödet i ECO-processen? 

2. Vilka slöserier kan identifieras i ECO-processen? 
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2. Teori 

I teoriavsnittet presenteras de teorier som är relevanta för studien.  

 

2.1 Ständiga förbättringar 

Kundernas krav på kvalitet ökar hela tiden. Det är därför av största vikt att organisationer arbetar 

med ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att 

den som slutar bli bättre också snart slutar att vara bra. Arbetet med ständiga förbättringar är inte 

bara nödvändigt för att möta externa kvalitetskrav, det finns ekonomiska fördelar med ständiga 

förbättringar. Vidare beskriver Bergman & Klefsjö (2012, s. 58) att “grundregeln för 

kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre output i form av bättre 

produkter med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre resursåtgång”. Fujio Cho, VD för 

Toyota Motor Company, har uttryckt att en organisation genom att prova sig fram och arbeta med 

ständiga förbättringar kan lyfta sig till en högre nivå både i utövande och kunskap (Liker, 2009). 

2.2 Processer  

Alla verksamheter består av olika aktiviteter som upprepas över tid vilka då bildar en kedja av 

aktiviteter. En kedja av aktiviteter som upprepas kallas för en process. En process kan definieras 

på olika sätt men Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) definierar en process som “ett nätverk av 

aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern 

kund”. Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2012) hur en process består av en leverantör, en 

början, ett nätverk av aktiviteter, ett slut och en kund samt att processen producerar ett resultat 

som är värdeskapande. De beskriver även att processen inte fungerar som ett löpande band utan 

snarare som ett lagarbete. Koordination sker människor emellan genom överenskommelser och 

samverkan. Tack vare att stora förbättringar redan gjorts i processer kopplade till tillverkning 

menar de att den stora förbättringspotentialen nu finns i det administrativa arbetsflödet.  

 

Genom att fokusera på processer flyttas uppmärksamheten från enskilt utförda moment till de 

kedjor av aktiviteter som processen består av. Processfokuset ger en organisation bättre 

möjligheter för att nå en gemensam vision genom att tydliggöra hur olika funktioner inom 

organisationen bidrar till slutresultatet. Det finns olika typer av processer; ledningsprocesser, 

huvudprocesser och stödprocesser. Syftet med varje process är att med så liten resursåtgång som 

möjligt kunna tillfredsställa processens kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare redogör 

Bergman och Klefsjö (2012) för hur det ofta är mest lönsamt att vid förbättringsarbeten fokusera 

på huvudprocesserna.  
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Bergman och Klefsjö (2012) anser att arbeta med förbättringar i en process är viktigt för att 

förstå processen och menar att det är viktigt för organisationen att fokusera på viktiga processer. 

Erfarenhet visar att Paretoprincipen gäller även för processförbättringar. Paretoprincipen, som är 

ett kvalitetsverktyg, går ut på att 80% av kundvärdet skapas från 20% av de aktiviteter som 

processerna består av. Att systematiskt arbeta med att beskriva processen bidrar till en förståelse 

under arbetets gång. Genom att skapa en processbeskrivning tydliggörs ett nuläge. Det är en bra 

utgångspunkt när en organisation ska arbeta med förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

2.4 Lean 

Lean är ett helhetssystem framtaget av Toyota i form av Toyota Production System, även kallat 

TPS. TPS vilar på fjorton principer som kan delas upp i fyra gruppen. Varje grupp börjar (på 

engelska) på bokstaven P: Filosofi (philosophy), Processer, (process), Partners och Anställda 

(people/partners) och Problemlösning (problem solving)(Liker, 2009).  

 

 
Figur 1: “4P”-modell för The Toyota Way, baserat på Liker (2009, s. 24). 
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Lean består av fem principer; värde, värdeflöde, flöde, drag och perfektion (Jones & Womack, 

2003). För att förstå vad värde är behöver organisationen förstå vad motsatsen till värde är, det 

vill säga slöseri. För organisationers utveckling ses stora framgångar med att uppmärksamma de 

slöserier som uppstår för att kunna utvecklas. Slöseri definieras av Jones och Womack (2003) 

som aktiviteter som förbrukar resurser men som inte tillför något värde för kunden. Det gäller 

både interna och externa kunder. Genom att eliminera slöserier blir det lättare att sätta fokus på 

värdehöjande aktiviteter och bli en mer kostnadseffektiv organisation. 

 

Inom Lean finns åtta typer av slöserier; väntan, överproduktion, omarbete, rörelse, överarbete, 

lager, utnyttjande av kunskap samt transporter (Jones & Womack, 2003). Vad respektive slöseri 

innebär beskrivs nedan. 

 

● Väntan inkluderar alla tillfällen då en person eller maskin väntar på något, till exempel 

material, information eller produkter. 

 

● Överproduktion är exempelvis tillverkning av fler produkter än det finns behov för. 

 

● Omarbete är genomförandet av ett moment som redan utförts en gång tidigare, 

exempelvis till följd av att det inte utfördes rätt första gången. 

 

● Rörelse inkluderar tillfällen då personer måste förflytta sig själva i onödan för att till 

exempel hämta ett verktyg. Det inkluderar också onödiga klick för att nå ett program eller 

dokument på en dator. 

 

● Överarbete är när ett moment utförs utan att det skapar ett mervärde för kunden, till 

exempel onödig redigering av dokumentation eller andra aktiviteter som kunden inte 

märker av. 

 

● Lager är exempelvis lagernivåer som är högre än behovet vilket kan vara en produkt av 

överproduktion. Även lager av material som inte längre får användas inkluderas i 

slöseriet. 

 

● Utnyttjande av kunskap innebär att personalens kunskap och erfarenhet inte utnyttjas. 

Detta kan ske genom detaljstyrning från organisationens ledning. 

 

● Transporter innebär förflyttning av gods i onödan. Exempelvis då en truckförare behöver 

flytta på gods för att komma åt det som var tänkt att transporteras. 
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En aktivitet som utförs för första gången är värdeskapande men en aktivitet som behöver 

upprepas eller göras om är ett slöseri. Aktiviteter kan ur ett Lean-perspektiv delas in i tre 

kategorier (Quest Worldwide Consulting LTD, 2007):  

 

1. Värdeskapande aktiviteter – aktiviteter som kunderna är beredda att betala för eftersom de 

genererar det efterfrågade värdet,  

2. Slöserier – aktiviteter som inte är värdeskapande och som därför inte är nödvändiga, 

3. Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter - aktiviteter som inte tillför något värde 

för kunden men som krävs för att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet, 

exempelvis administrativa aktiviteter såsom bokslut eller aktiviteter som utförs av 

personalavdelningen. 

 

Att fokusera på möjligheter för att undvika och eliminera alla former av slöseri är den 

effektivaste vägen till en resurssnål organisation. Att identifiera slöserier är ett ständigt arbete 

som i längden bidrar till en Lean organisation (Quest Worldwide Consulting LTD, 2007). 

 

2.4.1 Standardisering med Lean 

Processer befrias från slöseri genom kontinuerliga förbättringar och standardisering. Med hjälp 

av standardisering kan arbetet kvalitetssäkras med målet att utifrån bästa praxis och erfarenhet 

åstadkomma en driftsäker, robust och repeterbar process. Standarden speglar det bästa sätt som 

medarbetarna för närvarande känner till för att utföra arbetet. När ett bättre sätt identifieras 

uppdateras det standardiserade arbetssättet. Gemensamma standarder är en grundförutsättning för 

att bli framgångsrik i arbetet med ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Förståelse för helheten i en process är central för att kunna identifiera och eliminera slöseri. Det 

förutsätter att det finns en vilja att dela information och insikter inom organisationen. Det som 

görs på ett ställe kan ha avsevärd inverkan på funktioner någon annanstans i processen. Eftersom 

upprepandet av misstag är att betrakta som ett slöseri kommer Lean bidra till en lärande 

organisation. För att en organisation ska lära krävs förmågan att kunna förändra hur 

organisationen tänker. Det förutsätter en tillåtande kultur som ger möjlighet för att experimentera 

utan att vara rädd för att misslyckas; en kultur som bygger på tillit och delat ansvar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

2.4.2 Lean ur kundens perspektiv 

Att specificera kundens behov och tydliggöra vad som skapar värde för kunden är viktigt för 

organisationen. Att sedan förstå processen och vilka steg i processen som skapar värde för 

kunden är en del i det dagliga arbetet. De organisationer som ser resultat från sitt 

förbättringsarbete är de som vet vem kunden är och som gör allt för att möta kundens behov 

(DeFeo & Juran, 2014). Då en process inte levererar det resultat som kunden önskar behöver 
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organisationen bryta ned processen i mindre delar. Detta görs för att identifiera variationer i 

processen. Variationer finns i varje process och är en stor fiende till Lean. Genom att bryta ned en 

process i mindre beståndsdelar kan organisationen identifiera slöserier och avvikelser. De 

slöserier och avvikelser som identifieras kan därmed reduceras eller elimineras vilket gör 

processen robust. Att som organisation, genom ett ständigt förbättringsarbete, leta efter slöserier 

och problem kan den fakta som krävs för att genomföra förändringar identifieras och kartläggas. 

Detta gör att organisationen direkt påverkar utfallet från sin process och i högre grad kan uppfylla 

kundens behov (Quest Worldwide Consulting LTD, 2007). 

 

2.5 Kommunikation 

I organisationer arbetar ofta ett flertal anställda. För att hantera de arbetsuppgifter som 

organisationen behöver utföra måste de anställda kommunicera med varandra.  

Kommunikation är ett begrepp som används inom olika vetenskapsområden såsom lingvistik, 

systemvetenskap samt beteende och samhällsvetenskap. Ordet kommunikation kommer från det 

latinska ordet communicare vilket översätts till att göra gemensamt. Att definiera 

kommunikationsbegreppet är svårt, men det kan sammanfattas i tre antaganden som förenar 

majoriteten av olika perspektiv på kommunikation och som karakteriserar mänsklig 

kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

1. Kommunikation uppfattas vara någonting som existerar mellan olika människor och som 

knyter dem samman, 

2. Kommunikation uppfattas snarare som en process än om ett tillstånd, 

3. Kommunikation uppfattas bestå av något objekt eller innehåll, någonting som skapas 

gemensamt. 
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Kommunikation är en inlärd förmåga redan från spädbarnsåren. Information förmedlas genom 

olika ljud men den förmedlas även genom teckenspråk och kroppsspråk. I en 

kommunikationsprocess vidarebefordras information från en avsändare till en mottagare. Det 

krävs därför färdigheter för att lyssna, tala, observera, fråga, analysera och utvärdera information. 

Kommunikation ses också som en social process som går ut på att dela tankar, känslor och 

erfarenheter med andra individer. För att kommunikationen ska ses som nödvändig förutsätts det 

att avsändaren vinner något på att sända sin information vidare. För att det ska ske måste 

mottagaren tolka den information som sänds från avsändaren (Larsson & Rydhé, 2012). 

Att ha en väl fungerande kommunikation på en arbetsplats leder till en effektivare utveckling av 

verksamheten. Flera företag har börjat förstå vikten av en väl fungerande kommunikation. 

Genom att träna sina medarbetare i förmågan att nå ut med sitt budskap och få andra att lyssna, 

prata för sin sak, motivera, skapa engagemang och hantera konflikter på ett bättre sätt blir 

organisationens kommunikation mer effektiv. Det finns fortfarande företag där 

kommunikationsprocessen inte når en önskvärd nivå trots att vetskapen om kommunikationens 

betydelse. När kommunikationen inte fungerar leder det till missförstånd som skapar konflikter 

och motsättningar (Carnegie, 2018).  

2.5.1 Data och information 

Data eller information är en komponent som ingår i alla processer. Data kan definieras som 

siffror och fakta vilken ännu inte har tolkats, påverkats eller bearbetats av någon. När någon har 

tolkat, påverkat eller bearbetat data övergår den istället till information. Det krävs inte mycket för 

att omvandla data till information. Det räcker att någon, i syfte att skapa kontext eller korrigera 

någonting, ändrar i data för att den inte längre ska ses som just data utan istället får ses som 

information (Azad, 2015). 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver information som det innehåll som överförs 

mellan människor i kommunikation. Bateson (1972) beskriver information som det sätt som 

händelser i vår omvärld kopplas samman med vår mentala förståelse vilket inkluderar vårt språk, 

våra erfarenheter, vårt intresse och vår kunskap. Det som kan ses som information för en person 

behöver inte alls betyda information för en annan, informationen är endast relevant för den som 

kan tolka den.  

  



 

 

 

9 

 

3. Metod 

I metodavsnittet beskrivs studiens uppbyggnad samt de tillvägagångssätt som använts för 

datainsamling samt analys av insamlade data. Avsnittet inkluderar också information om 

studiens validitet, reliabilitet och etiska ställningstaganden. Avslutningsvis inkluderas även en 

metoddiskussion. 

 

3.1 Design av studien 

Vid insamling och analys av data har ett kvalitativt förhållningssätt använts. Med ett kvalitativt 

förhållningssätt menas att datainsamlingen fokuserar på insamling genom kvalitativa intervjuer 

och tolkande analyser snarare än numeriska eller statistiska data. Studien genomförs i form av en 

fallstudie då det bedöms svara upp mot studiens syfte. Fallstudier kommer ofta till användning 

när processer inom en organisation studeras. Resultatet från en fallstudie kan vara relevant även 

för andra organisationer med liknande processer (Patel & Davidson, 2019). 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling görs genom semistrukturerade intervjuer av personer som arbetar med ECO-

processen samt genom granskning av dokumentation. Semistrukturerade intervjuer går ut på att 

samma frågor ställs till samtliga informanter. Metoderna har valts ut till följd av att den 

dokumentation som finns att tillgå i bland annat organisationens ledningssystem inte ger en 

komplett bild av processen. Dokumentationen behöver därför kompletteras med information från 

de personer som arbetar i processen för att ett, för studien, relevant underlag ska kunna samlas 

in. 

3.2.1 Granskning av dokumentation  

Datainsamlingen för studien inleds med en granskning av organisationens styrande 

dokumentation. En granskning av dokument kan genomföras för att besvara frågeställningar 

kopplade till en organisations verksamhet (Patel & Davidson, 2019). Med hjälp av 

ledningssystemets sökfunktion har ett tiotal dokument kopplade till ECO-processen identifierats. 

De sökord som använts är “ECO” samt “Engineering Change Order”. Utöver sökningar i 

ledningssystemet har också dokumentation som respondenterna delgett vid intervjuerna 

granskats. Dokumentationen har bland annat bestått utav detaljerade beskrivningar av isolerade 

delar av processen.  

 

Datainsamling från intervjuer bearbetas genom kvalitativ analys vilket innebär att data 

kategoriseras i textform (Patel & Davidson, 2019). Det görs genom att intervjumaterial delas upp 

beroende av teman. De olika delarna som rör samma tema kan sedan jämföras med varandra för 

att finna mönster eller motsägelser i de olika utsagorna. Varje utsaga kopplas sedan till ett 

flödesschema som beskriver hur informationen flödar i processen. Det för att möjliggöra 

identifiering av flaskhalsar eller områden som upplevs fungera sämre än andra områden.  
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Den kvalitativa bearbetningen av intervjuresultat och granskning av dokument kompletteras med 

en värdeflödesanalys. Det för att verifiera om respondenternas bild av informationsflödet 

stämmer överens med den kartläggning som då görs av processen. En jämförelse görs för att 

motverka att analysen baseras på mjuka värden såsom upplevelser och känslor hos de som 

arbetar i processen. Värdeflödesanalysen visar var slöserier och flaskhalsar finns i processen och 

fungerar på så vis som ett komplement till respondenternas utsagor och upplevelser. Det ger en 

mer nyanserad bild av processens prestanda. En värdeflödesanalys går ut på att en process 

översiktligt och systematiskt kartläggs för att ta fram viktiga fakta (Sandholm, n.d.). Metoden 

används ofta för att kartlägga ett nuläge där förbättringsmöjligheter sedan kan identifieras och 

analyseras. 

3.2.2 Intervjuer  

Det finns olika typer av intervjuer; ostrukturerade, semistrukturerade samt strukturerade 

intervjuer. Ostrukturerade intervjuer går ut på att informanter tillfrågas om ett eller flera 

frågeområden där frågeföljden och ordalydelsen åtminstone till viss utsträckning avgörs. 

Semistrukturerade intervjuer går ut på att samma frågor ställs till samtliga informanter. Frågorna 

har öppna svarsmöjligheter och ger därför människor en mer jämlik chans att framföra sin åsikt. 

Till semistrukturerade intervjuer gör forskaren en lista över specifika teman som avses beröras 

under intervjun men respondenten ges en stor frihet i att utforma sina svar. Den strukturerade 

intervjun går ut på att samtliga respondenter får svara på samma uppsättning frågor där det också 

kan finnas förbestämda svarsalternativ som respondenterna behöver välja bland för att besvara 

frågan (Patel & Davidson, 2019). 

 

Urvalet för intervjuerna görs genom organisationens inledande rekommendationer om personer 

med koppling till den valda processen. De intervjuade personerna rekommenderar i sin tur under, 

eller efter, intervjutillfället ytterligare personer de ser som lämpliga för vidare intervjuer. En 

urvalstyp där en respondent rekommenderar ytterligare respondenter kallas för ett snöbollsurval 

(Patel & Davidson, 2019). De funktioner som valts ut som relevanta för studien är Forskning och 

Utveckling (FoU), Inköp, Produktionsteknik samt Produktionen. 

Nästa steg är att skapa intervjufrågor. Det för att formulera och besluta om frågor som har en 

koppling till undersökningens syfte som ställs vid de planerade intervjuerna (Patel & Davidson, 

2019). Valet av frågor som tas fram till intervjuerna baseras på vilken typ av information som 

bedöms vara relevant för studiens frågeställningar och syfte. Det som bedöms som viktigt att 

förstå är vilken påverkan respondenterna har på processen. Vidare bedöms relevansen i den 

inputen i form av information till respektive steg av processen och hur denna information kan 

kompletteras, ändras eller tas bort innan den skickas vidare till nästa steg i processen. Andra 

delar som är relevanta att samla information om under datainsamlingen är hur personer som 
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arbetar i den aktuella processen upplever att den fungerar. Det är relevant att förstå vilken 

information som krävs för att utföra arbetsuppgifterna samt hur de går tillväga för att få tag på 

saknad information.  

 

Intervjuer med respondenterna har genomförts i två omgångar. Den initiala intervjun hade till 

syfte att klargöra respondentens roll i ECO-processen och dess generella uppfattning om 

processens prestanda. En uppföljningsintervju hölls sedan vid ett senare tillfälle. Vid detta 

intervjutillfälle ställdes frågor med en direkt koppling till informationsflödet i ECO-processen. 

För samtliga intervjufrågor, se bilaga A. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt via 

Microsoft Teams där varje intervjutillfälle är cirka 45–60 minuter långt. Att delta i studien har 

varit frivilligt och samtliga respondenter har gett sitt skriftliga medgivande till att bidra med 

information. Alla respondenter har besvarat de frågor som ställts under intervjuerna och 

generöst delat med sig av sin kunskap och sina upplevelser.  

 

Under pågående intervjuer har intervjuledarna antecknat löpande. Anteckningarna har efter 

intervjutillfället renskrivits och kompletterats med eventuella följdfrågor. Respondenterna har 

efter intervjutillfället tagit del av de renskrivna anteckningarna och eventuella följdfrågor genom 

mail. Det har gjort att samtliga respondenter fått tid på sig att läsa igenom anteckningarna, 

korrigera information som kan ha uppfattats fel samt komplettera med ytterligare information 

som tillägg. Det tillvägagångssättet har använts för att säkerställa att respondenterna ska känna 

att de under sin intervju har tolkats på ett korrekt sätt. Det ger dem en chans att addera 

information som uppstod efter intervjutillfället. För en sammanställning av respektive funktions 

utsagor, se bilaga B. 

3.2.3 Strukturering av insamlade data  

Informationen från intervjuerna har samlats i ett gemensamt dokument och därefter renskrivits i 

ett separat dokument varifrån den information som skickats tillbaka till respondenterna har 

kopierats. För att ge en översiktlig bild av processen har den, baserat på insamlad information, 

sammanställts i ett flödesschema. Ett flödesschema är ett verktyg som kan användas för att 

visuellt beskriva en process och dess ingående aktiviteter, se figur 2 (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Figur 2: Illustration av ett flödesschema, bild baserad på Bergman och Klefsjö (2012, s.466).  

 

3.3 Dataanalysmetod 

Den data som samlas in under intervjuerna analyseras främst genom kvalitativ analys vilket 

innebär att data kategoriseras i textform (Patel & Davidson, 2019). Detta görs genom att 

intervjumaterial delas upp i kategorier. Identifierade kategorier markeras intill intervjusvaren i 

form av en kommentar. Data som rör samma kategori jämförs sedan med varandra för att finna 

mönster eller motsägelser i de olika utsagorna. Varje utsaga kopplas slutligen till ett 

flödesschema som beskriver hur informationen flödar i processen. Det möjliggör identifiering 

och visualisering av slöserier och flaskhalsar. 

 

Den kvalitativa analysen av intervjumaterial och insamlade data från granskning av dokument 

kompletteras med en värdeflödesanalys. Värdeflödesanalysen genomförs för att verifiera om 

respondenternas bild av informationsflödet stämmer överens med den kartläggning som görs av 

processens nuläge. Det framtagna informationsflödet är i jämförelse relevant för att inte basera 

analysen endast på mjuka värden såsom upplevelser och känslor hos de som arbetar i processen. 

Värdeflödesanalyser visar var slöserier och flaskhalsar finns i processen och fungerar som ett 

komplement till respondenternas utsagor och upplevelser av processens prestanda. En 

värdeflödesanalys går ut på att en process kartläggs översiktligt på ett systematiskt sätt för att ta 

fram viktiga fakta (Sandholm, n.d.). Metoden används för att kartlägga ett nuläge vilket gör att 

förbättringsmöjligheter sedan kan identifieras och analyseras för att möjliggöra vidare 

förbättringsarbete. Intervjumaterialet studeras noggrant för att skapa en tydlig bild av flödet. 

Flaskhalsar som identifieras kopplas till den av de åtta typerna av slöseri som den tillhör.  
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid studiens genomförande är det relevant att ta ställning till hur studiens validitet och reliabilitet 

kan stärkas genom proaktiva aktiviteter. På så sätt säkerställs det att resultatet av studien når 

förväntad kvalitet.  

 

3.4.1 Validitet 

För att säkerställa en god validitet för undersökningens teoretiska ram används en så kallad 

triangulering. Triangulering går ut på att flera datakällor och metoder för datainsamling används. 

Det innebär att data som samlats in genom olika metoder kan kombineras i analysen för att de en 

bredare bild. Det utfall som de olika datainsamlingsmetoderna ger kan peka åt olika håll eller 

sammanfalla vilket är av intresse för studien (Patel & Davidson, 2019). 

 

3.4.2 Reliabilitet 

Enligt Patel och Davidsson (2019) handlar reliabilitet, till skillnad från validitet, om i vilken 

utsträckning undersökningens resultat kan anses vara pålitligt. Undersökaren kan påverka det 

som undersöks vilket negativt påverkar tillförlitligheten. Vidare beskrivs intervjuareffekt vilket 

innebär att intervjuobjektet, det vill säga respondenten, påverkas eller styrs av intervjuledaren. 

Som tidigare beskrivits genomförs denna studie huvudsakligen genom digitala intervjuer via 

Microsoft Teams. Nackdelen med metoden är att undersökaren missar relevanta signaler från 

respondenterna då de inte befinner sig på samma fysiska plats. För att stärka undersökningens 

reliabilitet och säkerställa att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt sänds 

intervjumaterial, efter en första sammanställning, över till respondenten för att ge hen en 

möjlighet att bedöma om hen uppfattats korrekt och om där finns någonting som kan behöva 

adderas för att komplettera det insamlade materialet. På så vis verifieras trovärdigheten för det 

insamlade materialet och respondenten känner sig trygg med att ha tolkats såsom respondenten 

har för avsikt att tolkas. 

 

3.4.3 Generaliserbarhet 

Patel och Davidson (2019) förklarar att de som använder sig av en fallstudie som studiemetod 

med stor sannolikhet kan bemötas med misstro i frågan om det är möjligt att generalisera 

slutsatserna från studien baserat på enbart ett fall. Patel och Davidson (2019) menar samtidigt att 

fallstudien som undersökningsmetod innebär att ett enskilt fall är ett exempel som ingår i en 

bredare kategori vilket skulle öka generaliserbarheten av studiens slutsatser. Vidare påpekar 

författarna också att möjligheten att generalisera resultaten från en fallstudie är avgörande för att 

en forskare ska identifiera kännetecken som utgör grunden för en jämförelse med andra fall i 

samma kategori. Utifrån resultaten för dessa fall diskuteras generaliserbarheten sedan i 

förhållande till den som ska studeras. I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär 

kombineras i datainsamlingen. Den genomförda fallstudien bedöms nå en relativt hög grad av 
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generaliserbarhet där processer och informationsflöden undersöks, främst i medelstora 

organisationer. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Det etiska ställningstagandet som tas i samband undersökningen rör främst organisationens 

respondenter och den påverkan det kan ha att en av studenterna har en koppling till dem. 

Studenten arbetar inte med respondenterna i ECO-processen men arbetar, eller har arbetat, med 

några utav dem i andra sammanhang. Nedan redovisas ytterligare etiska ställningstaganden som 

behandlas under studien. 

 

3.5.1 Objektivitet  

Studenterna har inför studien olika stor koppling till organisationen. En av studenterna arbetar i 

organisationen men har ingen koppling till ECO-processen. Studenten har arbetat tillsammans 

med några av de respondenter som deltar i studien. Studentens relation till respondenterna kan 

vara positiv då respondenterna redan känner ett förtroende för henne. Den kan också ha en 

negativ inverkan om respondenterna känner en oro för att den information som de delar med sig 

av kan spridas till andra personer i organisationen. För att säkerställa en så hög objektivitet som 

möjligt genomförs samtliga intervjuer med båda studenterna deltagande.  

 

3.5.2 Konfidentialitetskravet 

Respondenternas identitet synliggörs endast för de studenter som genomför studien. Det innebär 

att organisationen inte delges information om vilken individ som säger vad. Detta för att 

säkerställa att respondenterna vågar tala fritt utan någon oro för reprimander eller ifrågasättande 

från andra personer inom organisationen. Det insamlade underlaget delges därför organisationen 

först efter att bearbetning och anonymisering av underlaget skett. Det för att säkerställa att ingen 

annan inom organisationen ska kunna koppla någon utsaga till en specifik individ. Genom det 

ställningstagandet är förhoppningen att respondenterna känner en trygghet och kan tala fritt med 

studenterna.  

 

3.5.3 Nyttjandekravet 

Samtliga personer som deltar i studien ger sitt skriftliga medgivande till att den information som, 

genom intervjuer och andra metoder, samlas in får användas i studien. Vid respektive 

intervjutillfälle förklarar intervjuledarna vad syftet med studien är, hur den information som 

respondenterna delar med sig av används samt hur informationen slutligen redovisas.  
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3.6 Metoddiskussion 

Studien har undersökt vilka faktorer som påverkar informationsflödet i ECO-processen samt 

vilka slöserier som kan identifieras i processen. De datainsamlingsmetoder som valdes för 

studien har fungerat som önskat och har utgett en bra grund för studien. Genomförande av 

intervjuer och granskning av dokumentation har fyllt det tänkta syftet för datainsamlingen 

samtidigt som det resulterat i ett gediget informationsunderlag. Antalet respondenter från samma 

funktion hade med fördel kunnat vara större för att ge ett mer nyanserat underlag för analysen. 

De respondenter som har deltagit har dock bidragit generöst till studien och delat med sig av 

både det som upplevs som bra och dåligt i processen.  

 

Intervjuer genomfördes i två omgångar. Först genomfördes en intervju där respondentens roll i 

processen och generella uppfattning om processen utreddes. Sedan hölls en uppföljningsintervju 

där mer ingående frågor kopplat till informationsflödet ställdes. Upplägget fungerade bra då det 

gav respondenterna en möjlighet till att först få en uppfattning om studien och dess syfte. Det 

gjorde att respondenterna sedan hade möjlighet att aktivt reflektera över informationsflödet i 

processen inför den uppföljande intervjun.  

 

Utformningen av intervjufrågor som kunde stödja studiens syfte hade en avgörande inverkan på 

studien. Det för att frågorna skulle medverka till ett resultat i linje med syftet men också för att 

respondenterna, genom att besvara frågorna, skulle ge sin ärliga syn på informationsflödet i 

ECO-processen. Det var därför viktigt att säkerställa att de frågor som ställdes till 

respondenterna hade en betydelse för studien och dess resultat. Med grund i intervjusvaren har 

resultatet från intervjuerna utvärderats och ett flödesschema över de aktiviteter som sker i ECO-

processen kunder. Det var viktigt då organisationen i sin egen dokumentation saknar en 

övergripande bild av samtliga processteg i ECO-processen vilket gjorde det svårt att koppla fynd 

från analysen till det övergripande informationsflödet i processen. 

 

Analys av data har huvudsakligen genomförts genom kvalitativ bearbetning av insamlat 

textunderlag. Då det inte finns något riktigt ramverk för denna metod beskriven i litteraturen var 

det av stor vikt att studenterna, innan analysen inleddes, kom överens om ett ramverk som kunde 

användas vid analysen. Det var viktigt för att säkerställa att texten bearbetas och analyseras så 

likt som möjligt oberoende av vem av studenterna som utfört bearbetning och analys. Det har 

därför varit fördelaktigt att respektive student bearbetat och analyserat teorin med samma 

underlag för att en jämförelse av resultatet möjliggjorts. På så vis har det kunnat upptäckas om 

avvikelser förekommit vid tolkning av text eller om meningsskiljaktigheter funnits. Även en 

enklare värdeflödesanalys genomfördes för att identifiera slöserier och koppla dessa till de olika 

stegen i processen. Det har gett en bra bild av vilka slöserier som är gemensamma för ett flertal 

funktioner och vilka slöserier som är isolerade till en avgränsad del av ECO-processen.  

  



 

 

 

16 

 

4. Resultat  

Resultatavsnittet innehåller den information som samlats in under datainsamlingen genom 

intervjuer och granskning av betydande dokumentation för ECO-processen.   

 

4.1 Konstruktionsändring  

ECO-processen delas upp i fyra faser; initiering, utredning, genomförande och avslut av 

konstruktionsändring. Figur 3 syftar till att visa de faser som processen bygger på. Respektive 

steg i processen presenteras sedan mer ingående. 

 

 

Figur 3: En översiktlig bild av de steg som en konstruktionsändring går igenom. 
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Figur 4: Ett förenklat flödesschema över ECO-processen. 
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4.2 Initiering av konstruktionsändring 

Dokumentation från organisationens ledningssystem beskriver att konstruktionsändringar 

initieras av konstruktionsavdelningen eller som följd av återkoppling från en kund med problem. 

Ändringar initieras även av produktionen när ett problem orsakat ett produktionsstopp eller när 

ett förbättringsarbete identifierat möjligheter. Annat som initierar konstruktionsändringar är 

åtgärder som krävs för att förbättra material- eller produktkvalitet, se figur 4 för en visuell bild. 

 

4.2.1 Skapande av Work Item 

Behovet av en konstruktionsändring initieras genom en Engineering Change Request, ECR, i 

form av ett Work Item. Work Item är ett ärendehanteringssystem som avdelningen för Forskning 

och Utveckling, FoU, använder sig av. Det framkommer vid intervjuer att det vid initieringen av 

ett Work Item finns en checklista som stöd. Checklistan talar om vilken information som krävs 

för att en utredning av ändringen ska genomföras. Följande information är obligatorisk att 

inkludera för alla Work Item som skapas: 

 

● En titel som beskriver problemet 

● En felbeskrivning eller en beskrivning av önskad förändring 

● Vilken produkt ändringen gäller 

 

Titeln skrivs på ett sätt som gör det enkelt för läsaren att förstå vad problemet handlar om. Titeln 

ska vara skriven på engelska. Felbeskrivningen, eller beskrivningen av den önskade 

förändringen, ska skrivas så detaljerat som möjligt för att underlätta för den konstruktör som ska 

utreda ärendet. För beskrivningen är det inte ett krav att den är på engelska och det är därför 

vanligt förekommande att ärenden skrivs på svenska. Skaparen av ett Work Item väljer vilken 

produkt som ändringen gäller. Detta görs med hjälp av en rullista i Work Item där skaparen 

enkelt väljer berörd produkt. Om ändringen berör flera produkter får skaparen välja en utav dem 

i rullistan och sedan inkludera övriga produkter i felbeskrivningen. 

 

Vid dialog med produktionsnära personal som skapar Work Item framkommer det att den 

checklista som finns som stöd för den som skapar ett Work Item är inte tillräckligt specifik vilket 

gör att produktionen ofta behöver komplettera ärenden med information för att utredning ska 

kunna genomföras. Produktionens önskan är att på första försöket uppnå en korrekt beskrivning 

som bidrar till att de levererar rätt information i rätt tid till nästa funktion i processen.  
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4.2.2 Inledande utredning  

För alla nya Work Item som skapas genomförs en inledande genomgång av ärendet och en 

mindre utredning utförs av en projektledare från FoU. Projektledaren förklarar vid intervjuer hur 

hen, med stöd av checklistor, kontrollerar att alla Work Item innehåller relevant information. Det 

är viktigt att problembeskrivningen är så detaljerad som möjligt. Bilder eller video som beskriver 

problemet kan underlätta utredningen och bör därför inkluderas i den utsträckning som det är 

möjligt. Utöver detta är det viktigt att problemets omfattning framgår tydligt. Det behöver vara 

tydligt om problemet gäller flera produkter eller material. Det behöver även framgå om det 

påverkar någon av organisationens andra produktionsanläggningar.  

 

Det finns checklistor för olika steg i den första fasen för en ändring. En checklista används för 

den inledande genomgången och utredningen. Checklistan innehåller följande punkter för 

kontroll:  

 

● Har den som skapat ärendet inkluderat all nödvändig information som den önskade 

ändringen? 

● Behöver ärendet kompletteras med ett artikelnummer? 

● Behöver produktägaren delta vid beslut gällande ändringen? 

● Krävs provmontage eller en genomgång av designen för att verifiera att ändringen 

fungerar? 

● Kan en kostnadskalkyl upprättas för ändringen? 

● Är ändringen initierad av en leverantör? Om ja, har ärendet en länk till ett separat 

leverantörsärende? 

 

Vid den inledande utredningen är målet för projektledaren att bilda sig en uppfattning om 

bakgrunden till ändringsbehovet och förstå den ändring som efterfrågas. Projektledaren förklarar 

att utredningen är till för att hen i nästa steg i processen presenterar ändringen vid ett beslutsmöte 

kallat Change Control Board. Om projektledaren saknar information eller inte förstår ändringen 

efterfrågas kompletterande information. Cirka 10% av de Work Item som skapas saknar relevant 

information.  

 

Inför ett beslutsmöte sammanställs en lista på de ärenden som kommit in sedan det senaste mötet. 

Listan mailas ut till de representanter som ska delta vid mötet. Representanterna läser med hjälp 

av denna lista in sig på de ärenden som ska presenteras vid beslutsmötet. Det möjliggör för dem 

att komma väl förberedda till mötet. Flera representanter som deltar vid dessa möten har uttryckt 

att de har svårt att hinna läsa in sig på alla ärenden som ska presenteras innan mötet startar. De 

upplever därför att de inte är lika förberedda som de vill vara. 
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4.2.3 Beslutsmöte  

En dag i veckan hålls ett beslutsmöte vid namn Change Control Board, vidare CCB. Vid detta 

möte deltar personer från olika delar av organisationen som representanter för den funktion de 

tillhör. Projektledaren från FoU förklarar i en intervju hur den projektledare som gjort den 

inledande genomgången och utredningen presenterar de Work Item som skapats den senaste 

veckan. De personer som deltar vid mötet för sin funktions talan när det kommer till prioritet av 

ärenden och de har möjlighet att säga ifrån om de inte är nöjda med ett beslut som tagits.  

 

Varje vecka presenteras ungefär 30 Work Item vid detta beslutsmöte. Cirka 20–30% av de 

ärenden som initieras av organisationens produktionsverksamhet bedöms av olika anledningar 

inte lämpliga att genomföra. Det beror bland annat på att ändringen inte bedöms vara 

genomförbar eller att ändringen rör en äldre produkt som säljs i låg volym. Det gör att ändringen 

därför inte bedöms vara prioriterad för genomförande. Dokumentation som projektledaren har 

som stöd vid prioritering av ärenden förklarar att ändringar kopplat till säkerhet eller produktions- 

och/eller leveransstopp alltid ska prioriteras, oavsett om det gäller en äldre lågvolymprodukt. För 

fördelningen av ärenden vid ett CCB-möte i april 2021, se figur 5. 

 

 
Figur 5: Fördelning av ärenden vid ett CCB-möte i april 2021. 
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4.3 Utredning av konstruktionsändring 

Efter att det vid ett CCB-möte beslutats att en ändring ska genomföras är Forskning och 

Utveckling, närmare bestämt den konstruktör som är ansvarig för den produkt som ändringen 

gäller, näst i tur att arbeta med ändringen. Se figur 4. En erfaren konstruktör har vid ett 

intervjutillfälle beskrivit att det under utredningen finns ett antal punkter som behöver tas i 

beaktande. Bland annat måste konstruktören kontrollera om ändringen kan göra produkten 

dyrare, om ändringen kan ha någon inverkan för kunder och deras utrustning eller om den kan ha 

en påverkan på reservdelar. Skulle någon av dessa punkter vara aktuella kan andra funktioner 

såsom produktägare eller eftermarknadsavdelningen blandas in för att delta i beslut eller ta emot 

information om ändringen.  

 

4.3.1 Detaljerad utredning av konstruktör 

Med utgångspunkt från ett Work Item behöver ritningar och teknisk dokumentation kontrolleras. 

Den utredning som konstruktören gör baseras på tidigare kunskap om produkten eller 

produkterna. Erfarenhet från liknande ändringar kan också vara till hjälp. Konstruktören har en 

checklista till hjälp. Checklistan innehåller punkter som behöver beaktas samt information om 

vilken funktion som stöttar vid respektive punkt. Till exempel kan eftermarknadsavdelningen 

vara till hjälp när konstruktören bedömer vilka reservdelar som berörs av ändringen eller om 

ändringen kan komma att påverka annan utrustning. Inköpsavdelningen är till stöd om 

konstruktören behöver veta lagersaldo och leveransplaner. Konstruktören säkerställer genom 

utredningen att ändringen är möjlig att genomföra och kompatibel med motgående delar. Efter 

avslutad utredning ska ändringen föras in på ritningar, 3D-modeller och teknisk dokumentation.  

 

4.3.2 Skapande av ECO 

När konstruktören genomfört sin detaljerade utredning skapas en ECO i organisationens 

affärssystem. Den ECO skickas automatiskt över till ett annat system kallat ECM-portalen. 

ECM-portalen är ett system som används av de koordinatorer som löpande övervakar hur 

ärenden framskrider i processen.  

 

Den, eller de, ritningar och tekniska dokument som ändringen berör kopplas till den ECO som 

skapas. En så kallad RI-rapport fylls med information som beskriver ändringen och dess 

påverkan på befintligt material och produkter. Varje ändring som genomförs resulterar i en ny 

revision av det material som ändras. Dokumentation som konstruktören vid skapandet av en ECO 

har till stöd beskriver att det är viktigt att klargöra om material med äldre revisioner kan fortsätta 

användas eller om det materialet behöver skrotas eller modifieras. Konstruktören måste också 

inkludera information gällande den nya revisionens kompatibilitet med material av äldre 

revisioner. RI-rapporten ska innehålla information gällande genomförande av utfallsprover och i 

vilken omfattning materialet ska testas. Det kan genomgå en mätsystemanalys, en visuell kontroll 

eller provmonteras för att säkerställa att ändringen blivit korrekt utförd och att materialet 
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överensstämmer med ritningsunderlag och annan teknisk dokumentation. Bakgrunden till 

ändringen ska inkluderas i RI-rapporten för att säkerställa att informationen når funktioner som 

arbetar senare i processen. Eventuella mailkonversationer, bilder eller kompletterande 

dokumentation inkluderas inte i RI-rapporten men bifogas till det Work Item som initierat 

ändringen. Det för att förtydliga ändringen och historiken bakom den. Ärendenumret för detta 

Work Item inkluderas sedan i RI-rapporten vilket gör att intressenter vid behov kan finna mer 

information.  

 

För att säkerställa att en ändring är korrekt utredd och att konstruktören som genomfört 

utredningen inte missat någonting ska en annan konstruktör alltid gå igenom den utredning som 

gjorts och säkerställa att utfallet från utredningen är korrekt. Dokumentation från organisationens 

ledningssystem beskriver att det enbart är konstruktörer som bedöms besitta rätt kompetensnivå 

som tilldelas en behörighet i organisationens affärssystem. För att ändringen ska godkännas i 

affärssystemet måste personen som gör det ha rätt behörighet. På så vis säkerställer 

organisationen att ändringar inte kan godkännas av någon som inte besitter rätt kompetens. 

 

Som stöd vid genomgång av ändringen finns den information som lagts in i ärendets Work Item 

tillgängligt tillsammans med den checklista som konstruktören haft som stöd vid utredning av 

ändringen. Vid frågor eller oklarheter förs en dialog mellan konstruktörerna för att säkerställa att 

bedömningar genomförts korrekt och att ändringar i dokumentation är ordentligt utförda. När 

genomgången av ändringen är gjord och ändringen godkänts av behörig konstruktör är ändringen 

redo för att presenteras vid ett RI-möte.  

 

4.3.3 Presentation av ändring 

Vid presentation vid ett RI-möte utvärderas status för aktiva ECO:er. När konstruktören slutfört 

arbetet med ritningsunderlag, teknisk dokumentation och rapport underlaget är klart samt att 

ändringen har godkänts av en behörig konstruktör bekräftas det vid det förberedande mötet och 

klartecken ges för presentation. Konstruktören som utrett ändringen får då anmäla sig till 

nästkommande RI-möte. 

 

Två dagar i veckan hålls beslutsmöten, så kallade RI-möten, där representanter från olika delar 

av organisationen återigen medverkar. Det beskrivs av respondenter från FoU att syftet med 

beslutsmötet är att konstruktören ska presentera den utredning som gjorts samt påvisa de 

ändringar som hen gjort i ritningsunderlag och annan teknisk dokumentation. Den genomgången 

hålls för att gruppen av representanter från organisationen ska få en bild av kommande aktiviteter 

som behöver genomföras inom respektive funktion. Inköpsorganisationen har ingen representant 

med vid dessa möten och det lyftes under en av intervjuerna som en brist då det påverkar den 

information som förs med tillbaka från mötet. De saknar till följd av det också möjligheten att 

vid behov kunna stoppa en ECO innan den godkänns vid beslutsmötet. De funktioner som deltar 
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vid mötet beslutar om en ECO får beslutet GO eller NO GO, det vill säga om den får gå vidare i 

processen eller om konstruktören behöver komplettera sin utredning eller underlagen med 

någonting.  

När en ECO godkänns finns det utsedda koordinatorer som sätter upp ett så kallat workflow för 

ärendet i ECM-portalen. Det innebär att koordinatorn, i affärssystemet, skapar en lista med de 

funktioner som behöver genomföra någon form av arbete med respektive ECO innan den kan 

stängas och ändringen kan träda i kraft. Vanligen är det inköpsorganisationen och den 

produktionstekniska delen av organisationen som har uppgifter att utföra, men även funktioner 

såsom eftermarknad och produktsupport kan behöva vidta åtgärder. Vid dessa tillfällen adderas 

de i listan med funktioner och blir på så sätt en del av det workflow som en ECO får.  

 

4.4 Införande av ändring 

Mindre ändringar, såsom att uppdatera eller göra mindre ändringar på ritningsunderlag, kan 

genomföras på ett par veckor eller någon månad medan större och mer komplexa ändringar kan 

ta flera månader upp till något år innan de är införda. Konstruktören som genomfört den 

detaljerade utredningen har alla ändringar som hen arbetat med under bevakning för att vid 

behov kunna vara till stöd. 

  

4.4.1 Aktiviteter genomförda av inköpsorganisationen 

När en ECO når inköpsorganisationen är det strategiskt inköp som tar emot ärendet, se figur 4. 

Respondenter från inköpsorganisationen redogör vid intervjuer för hur den strategiska inköparen 

får ett automatiskt genererat mail från ECM-portalen som talar om att det finns en ny ECO att 

arbeta med. Den strategiska inköparen inleder med att kontrollera om ärendet medför nya 

material eller om det berör befintliga material. Medför ärendet nya material skickar den 

strategiska inköparen ut en offertförfrågan till potentiella leverantörer och genomför sedan ett val 

av leverantör innan ett köp läggs. Vid förändringar på befintligt material skickas ärendet vidare 

till ansvarig operativ inköpare där information om ändringen och ritningsunderlag extraheras 

från affärssystemet och skickas till leverantören tillsammans med ett följebrev. Följebrevet 

innehåller information såsom leverantörens namn och referens, organisationens referens, datum, 

ECO-nummer, ritningsnummer samt materialets nuvarande revisionsnummer.  

 

Respondenterna beskriver att det för inköpsorganisationen är viktigt att få information tidigt i 

ändringsprocessen. Det för att kunna stötta i kommunikation med leverantören och hantering av 

eventuella prisfrågor. När en ECO slutligen når inköpsorganisationen är bakgrunden till 

ändringen viktig. Inköparen behöver också veta om ändringen berör ett nytt eller ett redan 

befintligt material för att kunna avgöra vilka leverantörer som berörs av ändringen. Gäller 

ändringen ett nytt material behöver den strategiska inköparen information gällande förväntad 

årsförbrukning för att ha möjlighet att skicka ut offertförfrågan till olika leverantörer. Information 
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som är relevant för deras arbete saknas ofta i den RI-rapport som de tar del av. Vid det inledande 

beslutsmötet, CCB, har inköpsorganisationen ingen egen representant som deltar. Istället har en 

representant från avdelningen för leverantörskvalitet utsetts som sändebud mellan 

inköpsorganisationen och beslutsmötet. Detta resulterar i att information sällan når berörda 

inköpare i tid vilket i sin tur gör att de saknar bakgrund kring ändringen när en ECO slutligen når 

dem. Respondenter vittnar om att ca 90% av de ECO:er som hanteras av inköpsavdelningen 

saknar så pass mycket information att de själva måste gå tillbaka till det Work Item som initierat 

ändringen för att söka reda på den information de behöver. Finns informationen inte att finna där 

tar de kontakt med den konstruktör som gjort utredningen av ändringen och ber om 

kompletterande information.  

 

4.4.2 Aktiviteter genomförda av leverantör 

Respondenter från inköpsorganisationen redogör vid intervjuer för att leverantörer, baserat på 

den information som delges dem, bedömer vilka konsekvenser som ändringen innebär för 

leverantörens verksamhet. Leverantören beslutar sedan om ändringen kan accepteras eller inte. 

För leverantören är det viktigt att förstå bakgrunden till ändringen i de fall som den inte är 

initierad av dem. Beskrivningen av den ändring som gjorts till ritningar och annan teknisk 

dokumentation behöver vara tydlig för att de ska ha en möjlighet att göra en korrekt bedömning 

av ändringens inverkan på deras verksamhet. Det är också viktigt att förväntad årsförbrukning 

inkluderas i den information som skickas ut till leverantören, detta för att de ska ha en möjlighet 

att bedöma om ändringen gör att de behöver justera det pris som organisationen betalar för 

materialet eller inte.   

 

Efter genomförd bedömning skickar leverantören sitt svar till organisationen tillsammans med 

det signerade följebrevet. Det ska ske inom en vecka från det att information om ändringen först 

mottogs. Om leverantören godkänner ändringen lägger den operativa inköparen ett köp mot 

leverantören. Om ändringen inte accepteras initieras en dialog mellan organisationen och 

leverantören. Beroende av vad som gör att ändringen inte kan accepteras av leverantören blandas 

olika delar av organisationen in i dialogen. Ofta är den konstruktör som genomfört den 

detaljerade undersökningen, och skapat den ECO som berörs, delaktig i denna dialog.  

 

4.4.3 Aktiviteter genomförda av den produktionstekniska avdelningen 

Parallellt med att inköpsorganisationen arbetar med en ECO arbetar den produktionstekniska 

avdelningen med samma ärende. Avdelningen arbetar med ett system som heter ProdDesk. När 

den produktionstekniska avdelningen tilldelas en uppgift i det workflow som skapas för en ECO 

genereras automatiskt ett ärende i ProdDesk. Respondenter från den produktionstekniska 

avdelningen berättar att det tidigt är viktigt att de får veta om ändringen gäller en ny eller redan 

befintlig produkt. Det påverkar vilka aktiviteter som avdelningen behöver genomföra. De 

behöver tidigt i ändringsprocessen också veta om ändringen har någon påverkan på de verktyg 
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som används i produktionen. Det för att kunna modifiera eller beställa nya verktyg så att de finns 

tillgängliga när ändringen träder i kraft.  

 

Arbetet som genomförs av produktionsberedningen inleds med att typen av ändring kontrolleras. 

Beroende av vilken typ av ändring som ska göras uppdateras materialattribut i organisationens 

affärssystem. En routing skapas och slutligen uppdateras priset för materialet. En routing är en 

lista över de steg, från start till slut, som produkten ska genomgå i produktionsprocessen. 

Produktionsberedningen ansvarar, utöver dessa ändringar, även för att förmedla information 

vidare till ansvarig produktionstekniker och eventuella andra avdelningar inom produktionen 

som behöver information om att en ändring kommer genomföras. Ett exempel på en sådan 

avdelning är logistikavdelningen som behöver förbereda lagringsplatser för materialet på en eller 

flera produktionsavdelningar. Den, eller de, produktionstekniker som ansvarar för 

produktionsavdelningar som påverkas av ändringen ansvarar också för att säkerställa att 

avdelningarna har tillgång till eventuella verktyg eller andra hjälpmedel som behövs.  

 

4.5 Avslut av ändring 

När samtliga funktioner som tilldelats uppgifter i ett workflow för en ECO har avslutat sitt arbete 

är det återigen dags för koordinatorerna att utföra ett antal aktiviteter. Först kontrollerar 

koordinatorn att alla funktioner är klara med sina aktiviteter och att ärendet innehåller fullständig 

information. Därefter frisläpps ändringen och ärendet stängs i ECM-portalen, se figur 4. Det ska 

göras minst sju dagar innan ändringen träder i kraft. 

  

4.5.1 Avslutande beslutsmöte 

När en ändring har gått igenom hela ECO-processen och blivit markerad som färdig i ECM-

portalen tas ärendet återigen upp vid ett CCB-möte. Respondenter från FoU förklarar att den 

ändring som införts då presenteras på nytt av den projektledare som håller i mötet och ett 

gemensamt beslut om stängning av ärendet tas. Här har respektive representant återigen 

möjlighet att tala för sin funktion om det bedöms att ärendet av någon anledning inte kan 

stängas. Är samtliga deltagare vid mötet överens om att ändringen införts korrekt stängs 

ändringens Work Item. Ändringen har då gått igenom samtliga steg i ECO-processen och har 

implementerats i verksamheten. Ärendet lagras efter stängning i Work Item för spårbarhetens 

skull.  
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4.6 Standardiserat arbetssätt 

Flera respondenter redogör för att processen till stor del består av manuellt arbete och det är 

många olika personer som är inblandade i en ändring. Det beskrivs som en källa till variation då 

alla personer i viss utsträckning arbetar på sitt eget sätt. Det saknas ett standardiserat arbetssätt 

för de inledande delarna av ECO-processen. Det gör att varje Work Item som skapas kommer se 

annorlunda ut beroende på vem som skapat ärendet och vem eller vilka som sedan arbetat med 

ärendet. Det finns avsnitt i processen där arbetet är standardiserat till viss del, främst med hjälp 

av checklistor och mallar. I ECO-processen finns det två steg där utredning utförs. Resultatet från 

utredningen kan variera beroende på individen som utför den. Bland annat erfarenhet beskrivs ha 

en stor inverkan på utfallet från en utredning. För den inledande utredningen finns ingen 

kvalitetssäkring som säkerställer att resultatet av utredningen blir korrekt. Däremot kan 

återkoppling från nästa person i flödet begäras för att säkerställa att hen mottog korrekt och 

tillräcklig information. För den grundliga undersökningen finns ett steg för godkännande med i 

processen där en erfaren konstruktör kontrollerar att utredningen genomförts korrekt och att 

eventuella ändringar är korrekta.  

 

Information förs mellan fyra olika system; Work Item, affärssystemet, ECM-portalen och 

ProdDesk. Information först mellan de olika systemen antingen manuellt eller digitalt, vilket 

påverkar vilken information som finns i respektive system samt hur den ser ut. I de fall som 

information överförs digitalt sker endast en spegling av information. Det innebär alltså att 

informationen inte ändras någonting vid överföringen mellan systemen. I de fall som information 

förs manuellt mellan system har personen som gör denna manuella överföring en inverkan på 

informationen och den kan därför skilja mellan olika system även om den bör vara snarlik.  

 

4.7 Ständiga förbättringar 

I det utförande som ECO-processen finns idag saknas uppföljning efter implementering av en 

ändring. Om det efter implementering uppstår ett problem förklarar respondenter från olika 

funktioner att information om problemet sällan återförs till de som varit inblandade i hanteringen 

av just den ändringen. Det är endast vid problem så stora att de orsakar ett produktions- och/eller 

leveransstopp i verksamheten som det finns ett krav på att en rotorsaksanalys ska genomföras. 

Detta ses som en svaghet då bristen på fakta hindrar organisationen från att arbeta med 

förbättringar och ta steg mot att bli en lärande organisation. Det möjliggör istället för att samma 

misstag kan upprepas gång på gång. 
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4.8 Summering av resultat 

Att skapa och ta emot detaljerad information om ändringar beskrivs som viktigt för alla 

funktioner i ECO-processen. Det framgår tydligt vid intervjuer med respondenter att avsaknad av 

information och extra insatser i form av komplettering av information är vanligt förekommande 

genom hela processen. Att inkluderas i en ändring tidigt i processen hade underlättat för 

funktioner, såsom inköpsorganisationen eller den produktionstekniska avdelningen, som arbetar 

senare i processen. Framför allt hade de haft en bättre förståelse för bakgrunden till ändringen 

innan den når dem.  

 

ECO-processen innehåller kontroller för att säkerställa att arbetet utförts på rätt sätt. Det 

indikerar att processen inte är robust nog och att personalen inte har det ramverk eller stöd som 

krävs för att utföra arbetet rätt från början. Det resulterar i att ärenden ofta behöver kompletteras 

vilket medför att funktioner behöver vänta på att få rätt information. Till följd av dessa 

kompletteringar flödar ärenden inte smidigt genom processen utan stoppas upp och återupptas 

vid ett, eller flera, tillfällen. Varje kontroll som genomförs för att säkerställa att informationen i 

ett ärende är tillräcklig och korrekt förbrukar dessutom resurser vilka hade kunnat utföra andra 

uppgifter. 

 

Flera respondenter påpekar att det saknas en standardiserad uppföljning efter implementering av 

ändringar som gått genom ECO-processen. Det här gör att återföring av information då 

någonting blivit fel uteblir och organisationen riskerar att göra samma misstag om och om igen. 

Det resulterar i längden i att varken personerna som arbetar i ECO-processen, eller processen i 

sig, förbättras över tid. 
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5. Analys 

Analysavsnittet består av en kombination av studiens teori och resultatet från datainsamlingen. 

 

5.1 ECO-processen 

En ECO är enligt Arena Solutions (2021) ett dokument där design- och/eller 

konstruktionsändringar specificeras. Den ska innehålla information om berörda komponenter 

samt vilken dokumentation såsom ritningar och teknisk dokumentation som ändringen berör. 

Detta stämmer överens med organisationens användning av en ECO. Varje ECO innehåller 

information om den ändring som ska genomföras och kopplingar finns till den dokumentation 

som berörs av ändringen. ECO-processen i organisationen är uppbyggd specifikt för hantering av 

konstruktionsändringar. Samtliga steg i processen har till syfte att driva en konstruktionsändring 

vidare i flödet till dess att den slutligen kan implementeras.  

 

ECO-processen kartläggs i ett flödesschema för att möjliggöra en översyn av processen i sin 

helhet. Ett flödesschema är ett verktyg som kan användas för att visuellt beskriva en process och 

dess ingående aktiviteter. Med stöd i den översyn som flödesschemat ger bildas en förståelse för 

processen. Bergman & Klefsjö (2012) definierar en process som “ett nätverk av aktiviteter, som 

upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 

Flödesschemat är uppbyggt så att gränssnitt mellan olika funktioner inom organisationen blir 

visuellt tydliga. På så sätt är det enkelt att se gränser mellan olika funktioner i organisationen, se 

figur 6. Figur 7 visar hur information flödar mellan funktioner i ECO-processen vilket är viktigt 

då den mottagande funktionen ses som en intern kund.  
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Figur 6: Ett förenklat flödesschema över ECO-processen. 
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Figur 7: Informationsflödet i ECO-processen.



 

 

 

31 

 

 

 

5.1.1 Identifiering av kund 

När organisationen inte vet vem kunden är blir det svårt att genom ständiga förbättringar öka 

värdet för kunden. Organisationen behöver börja med att definiera sina kunder internt i ECO-

processen. Det är också viktigt att det finns en förståelse för hur processen påverkar kunder 

senare i flödet, hela vägen till slutkunden. Organisationen behöver säkerställa att aktiviteter i 

ECO-processen skapar ett värde för kunden i så stor utsträckning som möjligt. Processen ska vara 

väl fungerande och utan störningar. Det ger en pålitlig process med god prestanda. 

I ECO-processen vet de allra flesta vilken funktion som kommer näst i processen. Det är dock 

färre som vet vilka funktioner som kommer arbeta med ändringen senare i processen. De flesta 

vet inte hur det arbete som de själva utför påverkar någon senare i processen. Det krävs att 

kommunikation förs mellan olika funktioner i processen för att de ska veta hur det arbete som 

respektive funktion utför påverkar de andra funktionerna i processen. Det här är ett första steg i 

att förstå vad som ger värde för kunden, eller kunderna, senare i processen. Att identifiera interna 

och externa kunder är en viktig del av Lean. Det är viktigt att veta vem som är kund till ett 

processteg. Inom Lean är det alltid kunden som bestämmer vad som är värdeskapande och vad 

som är ett slöseri (Quest Worldwide Consulting LTD, 2007). 

 

På alla arbetsplatser sker kommunikation mellan ledare och medarbetare dagligen. Den 

kommunikationen hålls via olika kanaler och mellan olika funktioner. Respektive funktion kan 

ses som kund eller leverantör till en annan funktion. Det är därför avgörande för organisationens 

överlevnad och tillväxt att kommunikationen mellan funktioner fungerar. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är det viktigt att aldrig sluta utvecklas och istället lägga stort fokus på ständig 

förbättring av arbetsprocesserna.  

 

5.2 Slöserier 

Slöserier definieras av Jones och Womack (2003) som aktiviteter som förbrukar resurser men 

som inte tillför något värde för kunden. Att eliminera slöserier ingår även i gruppen Processer i 

Likers “4P”-modell, se figur 1, vilket tydliggör att det är en central del i lean (Liker, 2009). 

Studien visar att organisationen är i behov av ett strukturerat arbetssätt i ECO-processen. Studien 

visar också att ECO-processen idag är en fungerande process, men att den innehåller en mängd 

slöserier som genom förbättringsaktiviteter kan utvecklas till att bli mer effektiv och 

värdeskapande för organisationen och dess kunder. För en fördelning av utsagor kopplade till 

respektive slöseri, se tabell 1. 
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Tabell 1: Antalet utsagor 

 Produktionen Forskning och 

Utveckling 

Inköps- 

organisationen 

Produktions- 

teknik 

Väntan - 8 3 6 

Omarbete 2 13 6 13 

Utnyttjande av 

kunskap  

- 10 4 11 

Not. Utsagor från respektive funktion som kan härledas till identifierade slöserier i ECO-

processen. 

 

5.2.1 Väntan 

Flertalet funktioner vittnar i intervjuer om att de inte får den information som krävs för 

genomförandet av arbetsuppgifter. Det beskrivs hur funktionerna i olika stor utsträckning måste 

be en funktion tidigare i flödet om kompletterande information för att komma vidare i arbetet 

med en ECO. Detta resulterar i att den funktion som efterfrågar mer information måste vänta på 

den information som krävs. Inom Lean är väntan klassat som ett slöseri då det innebär att arbetet 

stannar upp och i det här fallet kan berörd ECO inte gå vidare i flödet.  

Se resultat i figur 8 från tabell 1 med antalet utsagor kring slöserier i ECO-processen. 

 

 
Figur 8: Antal utsagor per slöseri. 
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Gay (2016) beskriver att väntan är ett resultat av en bristande processdesign och att det kan 

åtgärdas genom att exempelvis genomloppstid mäts och att arbetet standardiseras. 

Standardisering av arbetet i ECO-processen kan ske genom att processen blir tydligt kartlagd. 

När processen kartlagts och ändringar flödar genom processen är det viktigt att klargöra vilken 

information som är viktig för respektive funktion i flödet. Att genom en standard klargöra vilken 

information som ska inkluderas i ett Work Item, och senare föras med vidare till en ECO, 

säkerställs flödet i processen. Standarden kan också användas som stöd för ny personal för att 

säkerställa att ärenden inte skickas vidare i processen förrän de är kompletta. Det resulterar i att 

mindre information behöver efterfrågas, respektive funktion kan arbeta effektivare med en 

ändring och mängden väntan i processen reduceras.  

 

5.2.2 Omarbete 

Det arbetssätt som ECO-processen bygger på inkluderar ett flertal kontroller som ska säkerställa 

att ändringen blir korrekt. Att genomföra en kontroll räknas inom Lean som ett omarbete då det 

kontrolleras är att arbetet blev rätt utfört den första gången. Omarbete är ett vanligt slöseri då det 

tar anspråk på resurser utan att tillföra något av värde för kunden. Att få ECO-processen att 

bygga på ett arbetssätt som är så pass robust att kontroller inte behövs är att sträva efter. 

Processen behöver vara så tydlig och väldefinierad att det är mycket svårt att göra fel.  

 

Standardiserat arbete är en grundbult för att möjliggöra ständiga förbättringar (Jones & Womack, 

2003). Gay (2016) beskriver att standardisering av arbete också är effektivt för att motverka 

omarbete. Genom att ett arbetssätt standardiseras utvecklas det för stunden bästa sättet för att 

utföra ett arbetsmoment. Det minskar mängden variation som kommer från att olika personer 

arbetar olika. Genom att det finns en standard för hur arbetet ska utföras och ett tydligt underlag 

som talar om vad en utredning ska leverera minskar behovet av kontroller i processen.  

 

5.2.3 Utnyttjande av kunskap  

Organisationen genomför inga uppföljningar av implementerade ändringar. Det innebär att 

problem som kan ha orsakats av fel i något steg av ECO-processen inte uppmärksammas. Det 

resulterar också i att information inte kan återföras tillbaka till funktionerna i processen. 

Respondenterna talar om att informationen de får efter en implementering inte är tillräcklig. Till 

följd av detta finns inget underlag för arbete med ständiga förbättringar i processen. ECO-

processen kan därför inte förväntas bli bättre. Genom att återföra information till funktionerna i 

ECO-processen kan både processen och personerna som arbetar med den utvecklas. Genom att 

utnyttja individers kunskap och intelligens kan processer utvecklas och prestandan ökas (Gay, 

2019). 
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För att skapa ett fungerande informationsflöde i ECO-processen krävs det att de som arbetar i 

processen kan kommunicera viktig information mellan funktionerna. En tydlighet och förståelse 

för kommunikationen i processen behöver skapas. Genom att medarbetarna som arbetar med 

ECO-processen tränas i kommunikation och förstår varför det är viktigt kan ett förbättringsarbete 

initieras och processen kan effektiviseras. Risken med att ha en dåligt fungerande 

kommunikation är att det leder till missförstånd som skapar konflikter (Carnegie, 2018).  

5.2.4 Fördelning av slöserier i ECO-processen 

De delar av ECO-processen där slöserier identifierats har i figur 9 ringats in med rött. Det ger en 

visuell bild av fördelningen av slöserier i ECO-processen. 
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Figur 9: Flödesschema med markering av identifierade slöserier. 
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5.3 Sammanfattning 

● ECO-processen är komplex och därför krävs en tydlig kommunikation mellan de olika 

funktionerna för att samtliga funktioner ska förstå hur deras arbete påverkar övriga 

funktioner nedströms i flödet. 

● En tydlig bakgrund behöver finnas för varje ändring för att alla funktioner ska kunna 

utföra sitt arbete på ett bra sätt.  

● För de ändringar som saknar tillräcklig information måste funktioner leta efter 

information vilket inte tillför något värde för kunden och därför är ett slöseri. 

● En stor del av det arbete som utförs i processen baseras på erfarenhet hos olika 

nyckelpersoner. Utan dessa personer skulle processen sannolikt fungera sämre än idag. 

● För ett par funktioner saknas tydliga arbetsbeskrivningar som beskriver vad som krävs för 

en ändring. 

● En ändring behöver passera genom flera led av kontroller innan den kan genomföras. 

● Alla funktioner i ECO-processen är inte delaktiga i början av processen. Detta innebär de 

måste undersöka ärendet innan de kan gå vidare med sitt arbete. I flertalet fall måste de 

också leta efter information som krävs för att arbetet ska kunna utföras. 

● Det saknas uppföljning för genomförda ändringar vilket resulterar i att samma misstag 

kan begås om och om igen utan att felet rättas till.  
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6. Slutsatser 

I avsnittet presenteras de slutsatser som dras från studien. Avsnittet innehåller också förslag på 

förbättringar som kan implementeras i ECO-processen för att öka dess prestanda. 

 

6.1 Slutsatser 

Det finns ett flertal faktorer som har en inverkan på informationsflödet i ECO-processen. 

Beroende av hur stor förståelse en funktion har för den struktur som ECO-processen bygger på, 

påverkas den information som tillförs ett ärende i processen. Avsaknad av dokumentation som 

kan ge en översikt av processen i kombination med att det inte finns mycket förklarande 

stöddokument gör det svårt för nya användare att skapa sig en uppfattning om processen. Ofta 

visar det sig vara personer som arbetat länge med ECO-processen som har en förståelse för hur 

den är uppbyggd och hur information flödar inom processen. Personer som inte arbetar i 

processen frekvent eller som är nya för processen tenderar att ha en uppfattning om vad deras 

funktion fyller för roll i processen men de vet inte hur deras arbete påverkar andra funktioner i 

flödet.  

 

ECO-processen är stor och den kan uppfattas som väldigt komplex. Vilken typ av ändring som 

ska passera genom processen har en stor påverkan på hur lång genomloppstiden är. Hur mycket 

information som måste eftersökas påverkar också genomloppstiden för en ändring. Följande 

slöserier är de som har identifierats i ECO-processen.  

● Väntan - varje gång en person behöver be om kompletterande information får hen också 

vänta på återkoppling innan arbetet kan fortsätta.  

 

● Omarbete - kontroller finns på ett flertal platser i processen. Detta klassas som ett 

omarbete då processen ska vara så pass robust att det blir rätt första gången. Att 

funktioner behöver återkomma med kompletterande information är ett omarbete. 

Informationen ska vara komplett innan ärenden skickas vidare i processen.  

 

● Utnyttjande av kunskap och intelligens - personalens kunskap och erfarenhet utnyttjas 

inte för att utveckla processen i en positiv riktning.  
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6.2 Förbättringsförslag 

Steg 1: Införande av återkoppling till funktioner i processen när en ändring har implementerats. 

Ett strukturerat arbetssätt för uppföljning av implementerade ändringar behöver skapas. Ett 

strukturerat arbetssätt bidrar till att utreda fel och misstag som sker i ECO-processen och 

möjliggöra en långsiktig faktabaserad uppföljning av processens prestanda. Organisationen får då 

ett underlag baserat på fakta från faktiska ändringar som kan användas för att arbeta med ständiga 

förbättringar och i förlängningen eliminera de fel som orsakar störningar och/eller stopp i 

verksamheten. Att känna till hur stor effekt ett fel från ECO-processen har för organisationens 

egen verksamhet eller dess kunder är viktigt för att förstå vilka kostnader problemet orsakar. 

 

Steg 2: Alla ansvariga som arbetar i och kring ECO-processen ska ha en översiktlig kunskap om 

processen i sin helhet. Det är viktigt för att skapa en förståelse för de olika funktionernas roll och 

ansvar i processen. Genom att säkerställa att alla funktioner förstår hur deras arbete påverkar 

andra funktioner senare i processen skapas en förståelse för helheten och en känsla för vad som är 

viktigt kan etableras. 

 

Steg 3: Samtliga funktioner som arbetar i ECO-processen ska ha representanter som medverkar 

vid samtliga beslutsmöten. Detta för att i tid kunna tala för sin funktion om någonting behöver 

utredas vidare eller om ett beslut upplevs som felaktigt. Det ska också skapas en struktur för hur 

informationen förs vidare inom respektive funktion för att säkerställa att berörda personer nås av 

information som är relevant för deras arbete. Strukturen bör anpassas efter respektive funktions 

behov för att inte kräva mer resurser än nödvändigt. 

 

Steg 4: Definiera vilken information som är viktig för respektive funktion genom hela ECO-

processen. Det för att säkerställa att rätt information levereras vidare till nästa funktion. Här är 

det även möjligt att identifiera gap i dagens arbetssätt som genom ständiga förbättringar kan 

täckas in och på så vis öka processens prestanda ytterligare. 

 

Steg 5: Kartlägg funktioner i organisationen som arbetar med utfallet från ECO-processen. Bland 

annat logistikavdelningen påverkas av en del ändringar som införs men de är inte en del av 

processen. Genom att kartlägga den här typen av funktioner i organisationen och dess behov ska 

även dessa inkluderas i ECO-processens informationsflöde och på så vis stärka flödet av 

information även ut till de funktioner som inte arbetar direkt med en ändring. 

 

Steg 6: Koppling mellan de olika systemen i ECO-processen. Det saknas idag en koppling 

mellan alla de system som används i processen. Det resulterar i manuellt arbete som påverkar den 

information som skickas vidare till kommande funktioner. Det kan också medföra att information 

som är relevant för en senare funktion faller mellan olika system eftersom det inte är tydligt 

vilken information som måste inkluderas. Det resulterar i att informationen inte når hela vägen 
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fram till den funktion som behöver den.  

 

6.3 Möjligt framtida flöde 

I det fall de rekommenderade förbättringsförslagen implementeras och organisationen arbetar 

med uppföljning av genomförda ändringar finns det potential för att ta bort ett antal steg i ECO-

processen. I figur 10 visas ett potentiellt framtida flöde för processen.  

 

 
Figur 10: Möjligt framtida flöde i ECO-processen. 
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7. Diskussion 

Diskussionsavsnittet innehåller reflektioner kring studiens utförande och dess resultat.  

 

7.1 Reflektion 

Studien inleddes med att hela ECO-processen blev kartlagd. Det gav en översiktlig bild som 

insamlad information kan kopplas till. Då processen är stor och komplex är det viktigt att kunna 

se den i sin helhet för att sedan bryta ned processen i mindre delar. Varje del av ECO-processen 

har sedan studerats för att finna svar på studiens frågeställningar. Resultatet från studien baseras 

på fakta som personer som arbetar i processen delat med sig av. Processen har studerats från 

initiering av en ändring, genom utredningar och införande av ändringen till det att den stängs.  

 

De teorier som studien baseras på är huvudsakligen Lean och kommunikation. Det har varit 

viktigt att förstå hur information förs mellan personer med olika synvinklar. Fokus för studien har 

varit att förstå hur kommunikationen i processen sker och vilka slöserier som kan identifieras 

kopplat till detta. De metoder som använts för att studera ECO-processen, såsom granskning av 

dokumentation och genomförande av semistrukturerade intervjuer, har varit en betydande faktor 

för att komma fram till det slutgiltiga resultatet. Att genom intervjuer ta del av respondenternas 

kunskap och erfarenhet har gett studien en bild av verkligheten. Andra metoder som exempelvis 

enkäter hade troligen inte gett studien samma resultat då möjligheten till att ställa följdfrågor 

försvåras.  

 

De förbättringsförslag som framförs som ett nästa steg i organisationens utveckling kan initialt 

utvärderas av organisationen. Förbättringsförslagen kan sedan prioriteras utifrån organisationens 

önskemål och implementeras i önskad ordning. Organisationen rekommenderas att därefter arbeta 

med ständiga förbättringar kopplade till viktiga processer såsom ECO-processen. Det säkerställer 

att utveckling av processerna inte stannar av. Målet måste vara att processerna alltid ska bli 

bättre.  

 

7.2 Avslutande reflektion 

Studien har genomförts i en organisation i Mellansverige. Organisationen upplever att problem 

förekommer i ändringshanteringsprocessen. Studien har därför kartlagt ECO-processen i sin 

helhet och sedan studerat informationsflödet i processen närmare. Studien har undersökt och 

sammanställt ett nuläge för ECO-processen där flaskhalsar och slöserier identifierats. Det har 

resulterat i sex förslag på förbättringar som organisationen kan implementera. 

 

Under studiens gång har respondenter från samtliga delar av ECO-processen bidragit med sin 

kunskap och erfarenhet. De har visat ett stort engagemang och en vilja att utveckla processen. 

Organisationen har i och med det en bra grupp med individer som kan vara med och bidra i 

arbetet med att utveckla ECO-processen. Genom att ta vara på de förbättringsförslag som studien 
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presenterat och det engagemang som finns i organisationen har ECO-processen potential att 

utvecklas till en högre nivå. Processens prestanda kommer genom detta att öka och processen blir 

samtidigt mer pålitlig och effektiv.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

Under studien har ett flertal områden som angränsar till, eller påverkar, informationsflödet i 

ECO-processen identifierats. För att säkerställa att organisationen fortsätter att utveckla ECO-

processen presenteras här ett antal områden som kan studeras vidare. 

 

1. Planering och genomförande för nya och ändrade material har lyfts som ett område med 

förbättringspotential. I dagens process är det upp till FoU att bedöma om ett utfallsprov ska 

genomföras samt i vilken utsträckning detta ska ske. Varken produktionen som ska använda 

materialet, eller avdelningen för leverantörskvalitet som ska godkänna materialet, inkluderas i 

denna planering. Det gör att de inte har någon möjlighet att påverka i vilken grad ett material ska 

verifieras för att bli godkänt. Arbetssättet kring denna planering rekommenderas därför att 

studeras av organisationen för att utvärdera om dagens arbetssätt är det bästa sätt som denna 

bedömning och planering kan genomföras på. 

 

2. ECO-processen består av ett manuellt arbetssätt där mycket information flyttas mellan olika 

system. Genom att studera hur den manuella hanteringen kan effektiviseras kan variationen i 

processen minska och processen bli effektivare. Det hade också frigjort tid för de som arbetar i 

processen som istället kan fokusera på värdeskapande aktiviteter.  

 

3. ECO-processen är en global process. Den här studien har fokuserat på det lokala arbetssättet 

och lärdomarna från studien bör därför delas med de andra produktionsanläggningarna som 

arbetar med processen. En synkronisering mellan ECO-processen vid de olika 

produktionsanläggningarna saknas idag vilket bedöms vara en svaghet i processen. Ändringar 

som görs vid produktionsanläggningen i Sverige kan också påverka produkter som tillverkas i 

andra länder. Informationsflödet mellan de olika länderna är därför någonting som bör studeras 

för att säkerställa att eventuella brister och slöserier i flödet identifieras.  

 

4. I ECO-processen hanteras varje år tusentals ändringar. Någonting som därför är av intresse att 

studera är vad bakgrunden till de ändringarna är. Finns det brister i produktutvecklingsprocessen 

som gör att många ändringar görs efter att tillverkning av produkten påbörjats? Genom att 

studera bakgrunden till ändringar som genomförs kan troligen kopplingar till andra processer 

identifieras. 
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Bilaga A 
Intervjuunderlag 

 

Intervju 1 

Ställda frågor: 

1. Vad är din roll i processen? 

2. Vad är input från processen till dig? 

3. Levererar du någonting tillbaka till processen i form av output? 

4. Ser du några hinder eller förbättringsområden? 

 

Intervju 2 

Ställda frågor: 

      1. Vilken information är viktig för er funktion att få ta del av under CCB/RI-mötet?  

      2. Vilken information skapar värde för dig i processen? 

 

Följdfrågor: 

      1. Upplever du att det brukar saknas relevant information för din funktion? 

      2. Är det enkelt att ta till sig den information som är relevant för dig?  

      3. Har du någonsin fått återkoppling om att den information du skickat vidare i processen inte 

          varit tillräcklig?  

      4. Saknar ni någon informationskanal i processen? 
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Bilaga B  
Exempel på svar från intervjuer med respondenter från FoU, inköpsorganisationen och 

avdelningen för produktionsteknik. 

 

Forskning och Utveckling 

”När en ECO skickas vidare från Funktion A till Funktion B så antas det att ärendet kommer 

hanteras. Detta är dock inte alltid fallet och manuell handpåläggning kan krävas för att driva 

ärendet vidare i processen.” 

 

”ECO:er måste övervakas dagligen för att föra ärendet vidare i processen. En ECO som inte är 

redo för att föras vidare i processen den första dagen den är synlig i listan måste övervakas 

dagligen för att koordinatorerna ska kunna se när ett ärende har de ingående komponenter som 

krävs. Detta är tidsödande.” 

 

”Mycket av utredningarna baseras på tidigare erfarenhet och kunskap om produkterna. Det är 

därför lätt att missa detaljer, speciellt om man är ny. Det är därför vi har en mer erfaren 

konstruktör som alltid går igenom utredningarna och kontrollerar så att allt är korrekt utfört.” 

 

”Ungefär 30 ärenden presenteras vid CCB-mötet varje vecka. Kan bli upp mot 50, exempelvis 

efter semestern när det inte gått att presentera någonting vid RI-möten. Ändringar får inte införas 

under semesterperioden.” 

 

”Det händer att produktionen skapar ett work item och hänvisar till ett specifikt 

produktionsordernummer. Det här försvårar för den projektledare som ska bilda sig en 

uppfattning om problemet/förslaget. Antingen behöver tid läggas på att söka reda på information 

i SAP, vilket kan vara svårt, eller så får de be personen som skapat ärendet om annan information 

som de kan arbeta med.” 

 

”Det händer att ett work item för ett problem skapas men att problemets omfattning inte 

inkluderas. Det är viktigt att förstå om problemet kan påverka andra produkter eller material för 

att kunna säkerställa att en ändring kan genomföras en gång och lösa hela problemet istället för 

att samma ändring ska behöva göras ett flertal gånger med risken att en produkt eller ett material 

fortsätter ha samma problem även i framtiden.” 
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Inköpsorganisationen 

”Att arbeta med ECO:er är ett tidsödande arbete. Vid ändring av ingående komponenter i ett 

kablage måste XX kontrollera vilka material komponenter ingår i, vilka av dessa material som 

fortfarande används och vilka leverantörer som dessa material köps från. Detta är en service som 

XX gör för att sedan underlätta för de operativa inköparna.” 

 

”Inköpsorganisationen har ingen representant med på RI-mötena vilket gör att de missar relevant 

information. En ECO kan behöva stoppas redan vid RI-mötet, till exempel på grund av att 

Funktion A designat in dyrare komponenter som inköpsorganisationen sedan skulle kunna ta 

fram billigare alternativ till. När ECO:n når inköpsorganisationen kan det vara för sent att stoppa 

den.” 

 

”Vid projekt som genomförs i Sverige finns oftast en projektmedlem från Inköp med som sedan 

sprider information inom Inköpsorganisationen. För projekt som genomförs i Kina når 

information sällan Inköpsorganisationen innan en ECO kommer från konstruktion.  

Alla ändringar som inte är kopplat till ett projekt innebär detektivarbete. Oftast saknas relevant 

information i ECO:n vilket innebär att en måste gå tillbaka och söka information via Work Item 

alternativt fråga konstruktören om ändringen.  

Ett detektivarbete krävs för ca 50% av alla de ECO:er som handlar om material X.” 

 

”Information från CCB-möten når inte ut i Inköpsorganisationen.” 

 

”Om någonting blir fel vid en ändring så når aldrig någon återkoppling om det tillbaka till Inköp. 

Därför finns ingen information om vad som historiskt sett skulle ha kunnat bli fel.” 

 

Avdelningen för produktionsteknik 

”Det finns ny funktionalitet i ECM-portalen som gör det möjligt att tilldela flera personer eller 

funktioner till en ECO. Denna funktionalitet skulle göra det möjligt att lägga till 

Produktionsplanering, Produktionstekniker, Logistik eller liknande direkt i det workflow som 

finns i ECM-portalen.” 

 

”Fullgod information skickas ut innan mötet vilket ger en chans för att samla kompletterande 

information vid behov. Ofta är det inte mängden eller kvaliteten på informationen i ärendet som 

gör att ett ärende inte förstås utan snarare tid som saknas för att hinna läsa in sig ordentligt på 

respektive ärende.” 

 

”Uppskattningsvis 10% av ärenden som skapats av produktionen behöver kompletteras med 

information för att vidare utredning ska kunna genomföras. Ungefär 30% av de ärenden som 
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produktionen skapar till följd av problem eller som förbättringsförslag prioriteras inte för 

genomförande av FoU p.g.a. att det saknas resurser.” 


