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Sammanfattning 
Att ha kontroll över informationen och se till att denna är korrekt är numera en förutsätt- 
ning för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Utöver detta kräver en effektiv organisa- 
tion även att man har kontroll och överblick över de processer vilka finns i organisationen. 

Dessa processer måste kunna beskrivas och åskådliggöras för att på så sätt kunna se vart in- 
formationen skapas och om detta är ett bra tillvägagångssätt. 

För att kunna göra detta har jag således studerat litteratur kring information och informa- 
tionssystem för att på så sätt kunna redogöra för hur data bör hanteras för att kunna om- 
vandlas till korrekt och bra information vilken kan användas såsom beslutsunderlag. Utöver 
detta har litteratur kring processbeskrivningar studerats för att på ett så korrekt sätt som 
möjligt kunna åskådliggöra de processer vilka finns i organisationen. Med detta som grund 
kunde sedan organisationen studeras för att finna problem i hanteringen och skapandet 
utav data och information. 

Aller Tryck AB uttryckte tidigt ett önskemål om att erhålla en processbeskrivning över sin 
produktion och de informationsflöden vilka kan synliggöras här. De efterfrågade även en 
kontroll utav den data vilken ligger till grund för mycket av arbetet i produktionen och 
dennes planering. 

En processbeskrivning gjordes således samt att en fallstudie genomfördes för att kunna 
påvisa de faktorer vilka påverkar den data vilken misstänktes för att vara inkorrekt. 

Resultatet påvisade stora brister i mätmetoderna och hanteringen av denna information. De 
applikationer vilka finns i organisationen är inte integrerade och den manuella hanteringen 
spär således på felkällorna till den redan felaktiga datan.
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Abstract 
To be able to manage the information and to make sure that this is correct is nowadays a 
condition to be able to conduct an effective business. An effectice organization also de- 
mands that you have control over the processes which exist within the organization. 

To be able to illustrate these processes to be able to obtain knowledge about where the in- 
formation is created and if this is a good manner to work in is also necessary. 

To be able to do this literature about information and informationsystems was studied. 
This made it possible to understand how data collection should be conducted so that valid 
information can be created and thereafter used as decisionbasis. In addition to this litera- 
ture regarding processmodelling was studied to be able to illustrate the processes found in 
the organization. With this as a foundation the organization could be studied to find prob- 
lems regarding the handling and creation of data and information. 

Aller Tryck AB expressed a wish early on that they wanted to receive a processmodel of 
their productionprocess and the informationflows within it that could be shown here. In 
addition to this they wanted a study to be conducted regardin the validity of the data col- 
lected in the production which serves as a foundation for a lot of the work being done in 
the production and the planning of this. 

A processmodel was then made and a case study was conducted to prove these factors 
which affects the data which was suspected to be incorrect. 

The result showed great faults in the methods beeing used to measure and handle this data 
and information. The applications being used within the organization wasn’t integrated ei- 
ther, causing even more sources of errors to the already faulty data.
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1  Inledning 
Efter att ha ha arbetar såsom sommarvikarie i produktionen hos Aller Tryck AB hade jag 
en föraning om de brister vilka kunde misstänkas finnas här. 

Jag visade således intresse för att få studera detta närmre när tiden för mitt examensarbete 
närmade sig. Det visade sig att Aller Tryck Ab’s ledning även hade upptäckt en del brister i 
produktionen vilket ledde till att de även de såg en möjlighet här. 

Efter ett givande samtal hade vi funnit ett problem vilket skulle undersökas närmre. De an- 
såg sig inte ha full kontroll över flödet mellan tryckeri och bokbinderi då de misstänkte att 
informationen inte var korrekt. 

Det blev således min uppgift att försöka beskriva dessa processer, försöka finna de brister 
och fel som kunde påträffas här och undersöka informationens tillförlitlighet i detta flödet. 

Detta visade sig vara ett väldigt lärorikt arbete där man dels fick lära sig att handskas med 
personal samt att försöka styra undersökningar själv. 

Jag tror att efter ha slutfört denna rapport att förnuftiga förslag till förbättringar till de pro- 
blem och brister vilka har identifierats har lämnats. Jag anser även att undersökningen vil- 
ken genomfördes för att kontrollera huruvida informationen från produktionen var givande 
och ger ett bra beslutsunderlag för vidare undersökningar och förändringsarbete hos Aller 
Tryck AB. 

2  Problemområde 
I detta kapitel kommer det problemområde vilket jag valt att studera att presenteras närm- 
re. En introduktion till Aller Tryck AB ges även. Utöver detta kommer det preciserade 
problemet samt även syftet med rapporten att presenteras. De avgränsningar vilka  jag valt 
att göra kommer även att beskrivas. 

2.1  Aller Tryck AB 
Nedan kommer en kort introduktion följa vilken beskriver Aller Tryck AB såsom företag, 
dess enheter samt dess verksamhet. 

Aller tryck AB är ett helägt dotterbolag till Allers förlag (Svenska Aller AB) och ansvarar 
för produktion, underhåll och inköp åt Svenska Aller AB. (Lär känna ditt företag. 2005) 

Detta innebär att i stort sett samtliga Allers förlags tidningar produceras av Aller tryck AB, 
vilket i sin tur innebär totalt cirka 1 500 000 tidningar i veckan. (Intranät 2005.) 

Aller tryck AB har formulerat sin inriktning för verksamheten såsom, 

”Aller tryck ska producera Allers förlags tidningar till konkurrenskraftig kvalitet och kostnad 
med högt kundfokus. Detta uppnås genom en effektiv, miljöanpassad och tillförlitlig produktion 
som tar tillvara våra medarbetares kompetens och arbetsglädje. V i ska långsiktigt utveckla och 
kostnadseffektivisera teknik, produktionsprocess och organisation.” (Allertrycket nr.3. vecka 44. 
2005 s.1)
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Omsättningen i koncernen uppgår till cirka 1 300 mkr och har cirka 600 anställda i Sverige, 
fördelat över orterna Helsingborg (där Aller Tryck AB är förlagt), Malmö, Stockholm, 
Skogås, Kungsbacka och Lerum. Från att ha gått från egenproducerade tryckpressar och 
tryckteknik har Svenska Aller AB numera övergått till modern produktionsteknik med helt 
digitala flöden i produktion (Lär känna ditt företag, 2005; intranät, 2005). 

Ett urval av tidskrifter vilka ges ut av Allers förlag är, Allers, Hemmets Veckotidning, Allas 
Veckotidning, Året Runt, Se och Hör, Svensk Damtidning, Hänt Extra, Femina med flera 
(Lär känna ditt företag, 2005). 

Inom Aller tryck finns ett flertal enheter med olika ansvarsområden och dessa är: 

Driftskontoret, vilket står för övergripande planering av produktion och inköp. De sköter 
upphandling av externa repro-, tryckeri, och adresseringstjänster för det vilket inte kan skö- 
tas inom företaget. Kvalitetsansvaret ligger även det under driftskontoret vilket sköts ge- 
mensamt med avdelningsfaktorerna för de olika produktionsenheterna. Underlag för eko- 
nomisk kalkylering, prisunderlag, budgetunderlag samt debitering och kostnadsuppföljning- 
ar och produktionsstatistik sköts även det av driftskontoret (Lär känna ditt företag. 2005). 

Inköp, vilket är förlagt under driftskontoret och ansvarar för inköp, varu- och pappersla- 
ger samt lagerbokföring och uppföljning kring pappers- och färgåtgång. Utöver detta an- 
svarar de för försäljning av produkter med restvärde såsom makulaturpapper osv(Lär känna 
ditt företag. 2005). 

Reproavdelningen, vilken mottar färdigställda sidlayouter från de olika redaktionerna 
inom Allers förlag samt digitala och vanliga bilder och behandlar detta för plåtframställning 
till tryckpressarna. Flödet är således helt digitalt och de bitar vilka erhålls i fysisk form 
scannas in för digital lagring och bearbetning. Cirka 70 % av reproarbetet inom Allers ut- 
förs här, resten sköts av externa företag. Under 2004 producerades cirka 34 000 sidor. Ut- 
över veckotidningar framställs även material till Allers förlags månadstidningar, prenumera- 
tionskort och internannonser till marknadsavdelningen och slutbehandling av tidningarna 
Bil- och Båtbörsen(Lär känna ditt företag. 2005). 

Montaget, vilket ansvarar för tryckformsframställningen. De mottar allt färdigt digitalt ma- 
terial från reproavdelningen och eventuellt fysiskt material vilket mottas måste även det 
scannas in för att kunna behandlas digitalt. När allt material är sammanställt ska sidorna 
placeras i viss ordning på arken beroende på antalet sidor vilka ska tryckas osv. för att 
stämma överens med tryckpressarna. När detta är klart lagras informationen på servers an- 
tingen till gravyren till djuptryckspressarna eller till kopieringen till offsetpressen. Gravy- 
ren, vilken tar emot den digitala informationen och graverar sedan in denna i cylindrarna 
vilka täckts med koppar och slutligen krom, för att motverka förslitning under tryckningen, 
inne på Galvano avdelningen. Hit återvänder sedan cylindrarna efter produktion för ”av- 
skalning” och omslipning så att de är redo att användas på nytt. I kopieringen överförs 
den digitala informationen till tryckbara aluminiumplåtar med hjälp utav laserdioder vilka 
belyser denna. Efter kontroll levereras plåten till tryckeriet där de monteras i tryckpressen 
och produktion kan starta (Lär känna ditt företag. 2005). 

Tryckeriet, består utav tre stycken tryckpressar, två stycken djuptryckspressar samt en off- 
setpress. Dessa står för produktionen av samtliga tidningar med undantag för vissa omslag, 
inlagor och dylikt vilka på grund utav tekniska begränsningar inte kan produceras i dessa 
(Lär känna ditt företag. 2005).
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Binderiet och distribution, är sista anhalten för tidningarna. Här står två stycken sam- 
lingsmaskiner vilka binder ihop tidskrifterna och beskär dessa så att de blir färdiga, leve- 
ransklara tidskrifter. Samtliga tidskrifter levereras sedan Tidsam (Tidningarnas samdistribu- 
tion) i Värnamo vilka sedan distribuerar lösnummerupplagorna tillsammans med övriga tid- 
skrifter från övriga förlag till cirka 12 000 försäljningsställen runt om i Sverige. Prenumera- 
tionsupplagan distribueras till Bertex i Helsingborg vilka specialiserat sig på adressering och 
distribution av tidskrifter (Lär känna ditt företag. 2005). 

Underhåll, vilken har till huvuduppgift att underhålla maskinerna och reparera dessa utifall 
något går sönder. Deras mål är att ”utföra bästa möjliga underhåll till lägsta möjliga kost- 
nad”. Utöver att serva och underhålla maskinparken ansvarar underhållsavdelningen för 
den inre arbetsmiljön i produktionen med allt vad det innebär gällande ventilation, belys- 
ning, bullerskydd och beröringsskydd. De ansvarar även för det yttre miljöskyddet vilket 
omfattar återvinning av lösningsmedel, avgasrening, värmeåtervinning, avloppsreningsan- 
läggning och bullerdämpning. Slutligen är det underhållsavdelningen vilka ansvarar för in- 
stallations och anläggningsverksamhet för fastigheten och produktionsavdelningarna. Detta 
avser planering, inköp samt installation av maskin-, el och vvs-installationer. Ofta tas exter- 
na konsulter in för att sköta detta arbete vilket leds och ansvaras för av underhållsavdel- 
ningen (Lär känna ditt företag. 2005). 

Driftskontoret, vilket även kallas produktionsplaneringen, vilket har till uppgift att ansvara 
för och se till att den dagliga driften i tryckeriet samt bokbinderiet och distributionen fort- 
löper planenligt. Samt att dagligen rapportera upp till driftsledningen produktionsresultat 
och eventuella problem vilka har uppstått. De ansvarar även för att nödvändig information 
finns tillgänglig i produktionen samt att personal finns på plats (Lär känna ditt företag. 
2005). 

Allers förlag 
(Svenska Aller AB) 

Aller tryck AB 

Inköp  Drift och 
beställningar 

Planering / 
Teknisk utv. 

Underhåll Kvalitetsansvarig  Repro Driftskontor 

Gravyr  Galvano 

Montaget 

Kopieringen Tryckeri  Binderiet och 
distribution 

Faktorskontor 

Figur 1 - Organisationsschema för Aller Tryck AB 

2.2  Problem 
Under en längre tid har Aller tryck AB upplevt svårigheter att kartlägga flödena i sin pro- 
duktion. Det faktum att de har funnit svårigheter i att veta vad som levereras mellan trycke- 
riet och bokbinderiet i sin produktion har lett till svårigheter vid planering. (Teknisk direk- 
tör; Tryckerichef. Personlig kommunikation 2005-11-02) 

Detta har utmynnat i ett önskemål om att erhålla en processbeskrivning av sin produk- 
tionsprocess där möjliga brister och problem presenteras. Förslag på eventuella förbättring- 
ar vilka kan göras uppkom även det som ett önskemål ifrån Aller Tryck AB (Teknisk direk- 
tör; Tryckerichef. Personlig kommunikation 2005-11-02).
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2.3  Problemformulering 
Hur kan man utreda var informationen i produktionsprocessen skapas, hur den förs vidare 
och hur tillförlitlig den är för att på så sätt erhålla ett bättre beslutsunderlag? 

2.4  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att tillhandahålla en processbeskrivning av produktionspro- 
cessen åt Aller tryck AB samt att utreda vart informationen i produktionsprocessen skapas, 
hur den förs vidare och tillförlitligheten hos denna. Utöver detta  ämnar jag att lämna för- 
bättringsförslag till eventuella problem vilka kan påvisas. 

2.5  Avgränsningar 
De områden jag väljer att studera inkluderar tryckeriet, bokbinderiet, faktorskontoret samt 
delar av driftskontoret. De funktioner vid driftskontoret vilka kommer innefattas är pro- 
duktionsplaneringen samt uppföljningen utav produktionsdatan. 

Allting utanför detta såsom prepressarbete, ekonomifunktioner, inköp eller liknande står 
således utanför arbetets ramar. 

3  Metod 
I detta kapitel kommer jag redovisa de metoder jag har använt under arbetet med rapporten 
och varför jag valt just dessa metoder samt hur dessa hänger samman. 

För att ge en översiktlig bild över tillvägagångssättet har en enkel modell framställts vilken 
kan ses nedan. 

Problem 

Induktiv Ansats 

M
et
od
 

E
m
pi
ri 

Te
or
i 

Analys / Resultat 

Figur 2 - Översiktsbild över metod 

Då hela rapporten är baserad på, och utgår ifrån, det problem vilket identifierades vid Aller 
Tryck AB valdes en induktiv ansats vilken gör att man arbetar sig från empiri till teori. Till 
grund för empirin har dock ett antal metoder valts och beskrivits för att kunna arbeta på ett 
strukturerat sätt. Därefter har relevant teori samlats in vilket har kunnat förklara de upp- 
täckter jag gjort utifrån empirin. Detta sammantaget leder fram till Analysen och det slutgil- 
tiga resultatet för arbetet.
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3.1  Induktiv ansats 
Induktiv ansats innebär enligt Jacobsen (2002, s. 35) att man går från empiri till teori. Vilket 
även stöds av Bryman (2002, s.15) som skriver att ett induktivt arbetssätt resulterar i teori 
vilken baseras på empirin. Jacobsen (2002, s.35) skriver även att detta i många fall kan ses 
såsom en ideal situation då man går ut i världen förutsättningslöst och utan förväntningar 
och samlar in data för att sedan bygga upp teori kring detta. På detta sätt utesluter man inte 
några data eller förbiser något. Detta eftersom informationen vilken insamlas inte får be- 
gränsas av något. Man försöker således beskriva situationen rent teoretiskt efter undersök- 
ningens slutförande. 

Patel och Davidson (1994, s. 21) påpekar dock att även om man utgår ifrån att en induktiv 
ansats vilken bör innebära ett förutsättningslöst arbete så blir det sällan det då de idéer och 
föreställningar man har kommer att påverka de teorier man slutligen kommer fram till. 

Bryman (2002, s.22) skriver även att en induktiv ansats sällan är rent induktiv utan kan ha 
deduktiva drag där man utgår ifrån teori för att sedan åter samla in ny data efter reflektion. 
Bryman (2002, s.22) säger även att en sådan process ofta blir iterativ där man går fram och 
tillbaka mellan teori och empiri där nya reflektioner görs efter att ny teori samlats in. 

3.2  Litteraturstudie 
En av de vanligaste källorna för teoriuppbyggnad är böcker då dessa oftast försökt syste- 
matisera och sammanställa mycket av den information vilken berör ett problemområde. 
Detta gör att teorier och modeller oftast kan återfinnas i sin helhet här. Dock så är en av 
nackdelarna att informationen inte alltid är lika aktuell såsom den vilken kan återfinnas i 
forskningsartiklar vilka har de senaste rönen inom de olika problemområdena. (Patel & 
Davidson, 1994, s.33) 

Litteraturstudien är även en av de mest tidskrävande processerna I rapportskrivandet då det 
inte alltid bara är att låna en bok, då de ofta är utlånad och man får köa. Man kan helt en- 
kelt inte hitta eller komma åt den information man behöver när som helst. (Patel & David- 
son, 1994, s.33) 

Litteraturstudien låter dig även precisera ditt problem ytterliggare och placera detta inom 
ett ämnesområde och på så sätt ringa in de områden vilka kan vara aktuella att studera teo- 
retiskt. Då problemet placerats inom ett eller flera ämnesområden behöver man oftast pre- 
cisera rapporten och gå in på en mer detaljerad nivå och studera begrepp och specifika del- 
områden. Detta kan skapa problem då mängden litteratur inom de specifika områdena kan 
variera kraftigt, för lite litteratur gör det svårt att finna en teoretisk grund att stå på medans 
för mycket litteratur gör att man måste specificera sina sökningar än mer för att begränsa 
urvalet (Patel & Davidson, 1994, s.34). 

Dessa teorier och metoder man kan återfinna i böcker, artiklar och så vidare är ofta gene- 
rellt hållna för att ge förklaringar till fenomen och relationer mellan variabler, eller i alla fall 
försök till detta. För att kunna finna dessa måste man således skaffa sig en grundförståelse 
för ämnesområdet för att veta vart man ska börja leta och för en kort stund försöka släppa 
den specifika situationen man försöker beskriva (Patel & Davidson, 1994, s.36-37).
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3.3  Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer tänkta att ge komplexa och uttömmande svar på enkla och raka frå- 
gor (Trost, 2001, s.7). 

Kvalitativa studier ger en djupare och mer nyanserad bild och förståelse för den intervjua- 
des uppfattning och dess sätt att reagera och resonera på. Är det istället en ytligare under- 
sökning man genomför vilken påvisar förekomster av händelser, tidsrymder och liknande 
så är kvantitativa intervjuer att föredra då detta är mätbara saker vilka lätt kan sammanstäl- 
las (Trost, 2001, s.16). 

Ett problem man ofta ställs inför med kvalitativa intervjuer är det faktum att de baseras på 
ett väldigt snävt urval vilket på inget sätt kan vara representativt för den större befolkning- 
en, inte heller genereras några siffror eller annan hårddata vilken enkelt kan sammanställas 
och analyseras på så sätt, en metod många beslutsfattare har en förkärlek för (Trost, 2001 , 
s.18). 

Intervjuers upplägg och form kan variera väldigt mycket och hur lika dessa är beroende av 
intervjuns standardisering. En hög grad av standardisering kännetecknar kvantitativa inter- 
vjuer då frågornas formulering, upplägget och intervju situationen försöker hållas så lika 
som möjligt. Motsatsen är då givetvis kvalitativa intervjuer där standardiseringen är låg. 
Frågorna formuleras olika, språket och miljön anpassas efter den intervjuade osv. Detta ger 
en stor frihet och möjlighet till situationsanpassning (Trost, 2001, s19). 

Detta stöds även av Patel och Davidson (1994, s.60-61) vilka definierar standardisering så- 
som frågornas utformning och inbördes ordning och vidare förklarar att låg standardisering 
tillåter att man formulerar och ställer frågor i den ordning och på det sätt vilket är lämpli- 
gast för stunden. 

Enligt Trost (2001, s. 20-21) samt Patel och Davidson (1994, s. 61) så är strukturering en 
annan term vilken även den berör formen på intervjun och är viktig. Med en hög grad av 
struktur så styr man svarsalternativen till frågorna, vilket inte tillåter någon annan uttrycks- 
form än den frågeställaren redan bestämt sig för. En låg grad av strukturering är motsatsen, 
och är det vilket används vid kvalitativa intervjuer. Den tillfrågade ges då större frihet och 
större utrymme att på sitt eget sätt uttrycka sig. 

Man ska inte på något sätt tro att genomföra en bra kvalitativ intervju, vilken ger en bra 
förståelse för den intervjuades situation, dennes sätt att resonera och agera är enkelt att 
genomföra. Frågorna måste formuleras på rätt sätt även om de ska ge möjlighet till väldigt 
öppna och informativa svar. Intervjuaren måste alltså redan ha en grundförståelse för situa- 
tionen den intervjuade befinner sig i för att på så sätt kunna lägga frågorna på rätt nivå med 
rätt formulering. Man ska i rollen som intervjuare lyssna och fråga och absolut inte vara 
passiv eller ifrågasättande. Man måste även försöka ta med sig svaren då de senare kan visa 
sig ha en betydligt djupare innebörd än vad man antagit vid första reaktionen (Trost, 2001 
,s.35-36). 

Man bör även enligt Patel och Davidsson (1994, s.62) informera den vilken intervjuas om 
syftet med intervjun och försöka relatera denna till den intervjuades egna mål så att perso- 
nen kan motiveras att deltaga i intervjun. 

Vid formulerandet av frågor och ordning av dessa bör man vara noga med att inte bli för 
fäst vid dessa då den intervjuade under en kvalitativ intervju i mångt och mycket styr dag- 
ordning under intervjun. Inte heller ska man ställa för mycket frågor då det dels kan besvä-
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ra den vilken intervjuas men även kan generera för mycket information vilken man sedan 
inte kan analysera och sortera. Devisen, lagom är bäst ska således vara ledordet. Frågorna 
ska även formuleras på ett sådant sätt att man ställer en fråga i taget och dessa ska inte vara 
ledande, låt den intervjuade själv förklara. Man bör även försöka undvika att ställa frågor 
om tidigare situationer då dessa ofta pga. glömska och omtolkningar kan bli väldigt missvi- 
sande. Försök alltså att hålla dig i nuet (Trost, 2001, s.47, 73-74, 77). 

Under intervjuns gång är där även andra saker vilka är viktiga att tänka på. För det första 
bör man försöka skapa en öppen dialog, vilket med fördel kan göras genom att be den in- 
tervjuade själv berätta om saker i intervjuns område. Utöver det ska man aldrig avbryta den 
intervjuade utan vänta tålmodigt och ge denne det utrymme den kräver, och ställ istället 
följdfrågor i efterhand för att på så sätt styra intervjun dit du önskar och få mer detaljerad 
information om de ämnen vilka man är intresserad av. Inte heller ska frågorna vara påstå- 
enden, låt den intervjuade påstå, man bör således hålla sig till att ställa frågor som intervjua- 
re för att inte styra svaren. Man bör även förhålla sig neutral i rollen som intervjuare och 
inte själv göra ställningstagande i frågan. Säg inte heller att du förstår om du inte verkligen 
gör det då det kan avsluta ett område under intervjun och att gå tillbaka senare blir svårt, 
det är bättre att fortsätta fråga nyfiket men inte snokande (Trost, 2001, s. 60-62, 81, 84) . 

3.4  Förändringsanalys 
Förändringsanalys kallas det arbete där problem, mål, formulering av förändringsbehov och 
bestämmandet av förändringsåtgärder ingår. Arbetet resulterar således i en analys av pro- 
blem i en verksamhet, men även analys av verksamheten i sig själv och med detta som 
grund arbetar man fram lämpliga förändringsåtgärder och bedömer och redogör för deras 
konsekvenser (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.11). 

För att genomföra förändringsanalyser kan flertalet metoder användas varav en är FA/SIM 
vilken beskrivs utav Goldkuhl och Röstlinger (1988, s.14). FA/SIM utläses Förändrings 
Analys/Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik (Gold- 
kuhl & Röstlinger, 1988, s. 14). 

Detta är en väl genomarbetad metod vilken kan användas såsom ett stöd men vilken på 
inget sätt automatiserar ens arbete eller gör saker åt en. Varje analys är unik med avseende 
på situation, deltagarnas förkunskaper, motiv och dylikt. Används metoden korrekt kan den 
hjälpa till på flera plan och underlätta så att rätt problem löses så att inte enbart symptomen 
hanteras. En förståelse och gemensam acceptans uppnås hos berörda då problem löses och 
mål uppfylles samt att ett underlag för fortsatta förbättringar genereras (Goldkuhl & Röst- 
linger, 1988, s. 14). 

Ett flertal nyckelbegrepp kan således återfinnas inom förändringsanalysen. Dessa är verk- 
samhet, problem, mål, behov och åtgärd (Goldkuhl och röstlinger, 1988, s.34). 

De delar jag har valt att arbeta med utav dessa är verksamhet, problem samt åtgärder. 

Dessa beskrivs närmre i kapitel 5.1. 

3.5  Processkartläggningar 
En process definieras utav Davis, R (2002 s.2) såsom en rad aktiviteter och aktiviteternas 
inbördes ordning vilken är nödvändig för att utmynna i en affärsfunktion.
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För att kunna göra en kartläggning av en process krävs det att man kan dokumentera, ana- 
lysera och klargöra strukturen hos dessa processer och hur de eventuellt hänger samman. 
Man gör då en så kallad process modell (Davis, 2002, s.2). 

Den metod jag har valt kallas EPC. 

Detta kommer även att beskrivas närmare i kapitel 5.1.1. 

3.6  Fallstudie 
En fallstudie är enligt Patel och Davidsson (1994, s.44) en undersökning utförd på en 
mindre avgränsad situation eller grupp och används ofta vid studier av processer och för- 
ändringar. 

Yin (2003, s.13) skriver även att en fallstudie är en empirisk undersökning vilken ämnar att 
undersöka ett nutida fenomen i dess verkliga sammanhang till skillnad från ett experiment 
vilket lyfter ut fenomenet från dess naturliga sammanhang. 

Ett fall kan enligt Jacobsen (2002, s.96) definieras såsom en enhet på en specifik nivå. Des- 
sa nivåer kan variera från övergripande till specifika. Exempelvis en student kontra ett uni- 
versitet. Dessa enheter kan även avgränsas i tid och rum. Ett fall kan även vara en situation 
i ett specifikt i ett sammanhang ex. en beslutsprocess i en organisation. Dock så får fallet 
inte befinna sig på en allt för hög nivå då det blir för generellt då, man kan således inte jäm- 
föra samtliga universitet i landet exempelvis utan får avgränsa sig i tid och rum såsom en 
händelse vid en tidpunkt på ett universitet. 

Bryman (2002, s.67) skriver att man bör inse att generaliserbarheten hos en fallstudie inte är 
särskilt stor. En enhet kan således inte påstås gälla för andra enheter utanför det undersökta 
området. 

3.7  Genomförande 
Jag har redan från börjat valt att utgå ifrån en induktiv ansats. Detta innebär att man utifrån 
ett givet problem sedan försöker framställa teorier vilka beskriver resultatet man funnit. 

Detta problem valdes ut utifrån önskemål ifrån Aller Tryck AB: s tekniska direktör samt 
tryckerichef i samråd med mig själv. 

Detta arbetssätt har gjort att jag förutsättningslöst efter att ha studerat ett antal metoder för 
datainsamling, intervjuer och kartläggning kunnat gå ut i Aller Tryck AB: s verksamhet och 
studera denna. 

För att skapa mig en bra överblick av Aller Tryck AB såsom företag gjordes dock initialt en 
litteraturstudie av internt presentationsmaterial vilket jag erhöll ifrån Aller Tryck AB. Jag 
fick även tillgång till deras intranät vilket även det innehöll en del värdefull information till 
min företagspresentation. Efter att ha beskrivit verksamheten och dess beståndsdelar hade 
jag således en klar uppfattning om vad varje enhet således arbetade med och ansvarade för. 

Efter detta valdes ett antal respondenter ut, utifrån det problem jag utgick ifrån vilket be- 
skrivs i problemformuleringen, och dessa var planeringschefen, uppföljningsansvarig, två 
tryckerifaktorer samt två bokbinderifaktorer, skiftesledare vid offsettryckpressen, 
djuptryckspressarna samt bokbinderiet. Utöver detta fördes även samtal med tryckeri- samt
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bokbinderimedarbetare för att försöka utröna ytterliggare problem vilka kunde återfinnas i 
produktionen. 

Dessa respondenter valdes ut utav mig och i mångt och mycket baserades detta val på de- 
ras position i processerna. Den administrativa personalen blev i det närmsta självklar då de 
var så få till antalet. Den personal vilken intervjuades i produktionen bestod utav personal 
vilken var tillgänglig under den tid jag spenderade hos företaget. Skiftesledare intervjuades 
för att på så sätt kunna utröna hur de sammanställer och för vidare information till nästa 
led och övrig personal för att kunna beskriva de problem som uppstår i produktionen då 
dessa dagligen deltar i produktionen. 

Dessa intervjuer genomfördes under lösa förhållanden på samtliga respondenters arbets- 
platser. Detta möjliggjorde att de utifrån mina undersökningsfrågor enkelt och snabbt kun- 
de visa mig deras arbetsmetodik, informationshanteringen och så vidare fungerade. Däref- 
ter kunde jag således sammanställa mina processbeskrivningar för att på så sätt kunna be- 
skriva hur informationen förs ifrån produktionen där den skapas till driftsledningen och 
hur den där används som beslutsunderlag vid planering av produktion. I de fall processkar- 
tor ritades användes då EPC metoden vilken beskrivs närmare i kapitel 5.1.1.1. 

Under intervjuernas gång uppkom även ett antal problem vilka identifierades. Dessa finns 
beskrivna i kapitel 6.6. Senare utifrån den teori vilken jag fann kring identifiering av pro- 
blem, strukturering samt lösning av problem kunde jag således strukturera samt beskriva 
dessa för att på så sätt kunna försöka finna fler bakomliggande problem och orsaker vilka 
jag själv undersökt. 

När processbeskrivningarna var färdiga var det således tid att genomföra en undersökning 
utav den informationsentitet vilken identifierades under formulerandet utav problemet och 
syftet såsom den vilken var aktuell att kontrollera och undersöka. Den informationen be- 
står utav de så kallade pallapparna vilka beskrivs närmre i processbeskrivningar nedan. 
Denna information beskriver vad som har levererats från tryckeriet till bokbinderiet i pro- 
duktionen och är således väldigt viktig för att kunna utröna vart en eventuell brist på mate- 
rial har uppstått. 

Denna undersökning var tänkt att genomföras vid två tillfällen. Vid vardera tillfälle skulle 
således pallapparna rörande en tidskrift kontrolleras. Detta var tänkt att genomföras genom 
vägning av det levererade materialet. För att genomföra detta vägdes således tompallar upp 
vilka sedan skulle användas i produktionen. Därefter vägdes plattor samt buntband upp 
vilka skulle motsvara den vikt vilken tillkommer då tidningsarken palleteras. Pall, plattor 
samt buntband ska sedan räknas bort viktmässigt för att på så sätt kunna erhålla den vikt på 
de ark som levererats ut. Efter att ha vägt enskilda ark kan man sedan räkna fram det antal 
ark vikten motsvarar och således kontrollera om uppgifterna på pallapparna är korrekta. Då 
nästintill samtliga pallappar anger samma leveransvärde borde således vikten inte variera 
mellan pallarna. Om så var fallet har alltså ett problem identifierats och orsakerna till detta 
måste klargöras. 

Utöver att kontrollera vikten hos pallarna skulle även en identifierad risk undersökas. Det 
faktum att ark kunde tas bort ifrån produktionen efter att den slutgiltiga räkningen skett 
identifierades såsom en risk. Detta identifierades utav mig efter att ha studerat de problem 
vilka kunde återfinnas i produktionen. För att kontrollera om detta var ett problem som 
påverkade den levererade kvantiteten lämnades först ett formulär ut i vilket produktions- 
personalen ombads anteckna den mängd ark de avlägsnade efter sista arkräknaren innan 
arken levererades ut till bokbinderiet.
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De tidskrifter vilka skulle undersökas skulle bestå av minst två sektioner vilka producerades 
i olika tryckpressar för att på så sätt kunna utröna om problemen var specifika för endast 
en maskin eller kunder ses som ett fel vilket uppstod i hela produktionen. 

Efter många försök att finna en tidskrift vilken passade både tidsmässigt och uppfyllde kri- 
terierna uppstod så äntligen en möjlighet. Pallar kördes fram, formulär delades ut och per- 
sonal informerades. Efter slutförd produktion kontrollerades vikten utav mig och resultatet 
sammanställdes i listor där varje enskild palls uppgivna antal ark, den uppvägda vikten hos 
denna samt den eventuell differens vilken kunde påvisas däremellan. 

Utöver detta skulle ovan nämnda risk försökas kvantifieras. De formulär som lämnades ut 
skulle då påvisa huruvida personal avlägsnade ark eller inte av skäl som beskrivs nedan i de 
processbeskrivningar. Dock var utfallet i stort sett obefintligt och en ny metod fick således 
tas fram för nästa undersökning för att då kontrollera det hela mer noggrant. 

Då första undersökningen var genomförd skulle nästa undersökning förberedas. Detta vi- 
sade sig vara ännu svårare än tidigare, men till slut uppstod ännu en möjlighet. Denna un- 
dersökning gick dock om intet då en kommunikationsmiss ledde till att bokbinderiet, vilket 
då upplevde materialbrist, påbörjade produktion av de ark vilka ännu inte hunnit vägas upp 
av mig. 

För att kompensera för detta erbjöd sig Aller Tryck AB att helt sonika genomföra en ny 
undersökning åt mig när tillfälle gavs utifrån mina instruktioner. Sådana skrevs således ner 
och gick i stort sett planenligt med vissa undantag. Samtlig data, vilken var av samma typ 
som beskrev tidigare vid föregående undersökning. Denna data sammanställdes sedan på 
samma sätt även den likt förra undersökningen. 

Nu var således samtlig empiri insamlad och teori arbetet fick påbörjas på allvar. 

Detta arbete bestod utav litteraturstudier där litteratur ifrån erkända förlag användes och till 
viss del även använts till kurslitteratur under min grundutbildning. Dessa litteraturstudier 
ämnade således att finna mer och bättre beskrivningar till de begrepp vilka varit kärnan i 
arbetet. 

Teorier för att kunna definiera vad en verksamhet är och hur denna ska beskrivas togs sam- 
lades således in. Teorier vilka beskrev vad problem är och hur dessa är relaterade till var- 
andra samlades även det in för att kunna göra korrekta antagande kring sambanden mellan 
de problem vilka upptäcktes i verksamheten. Samt slutligen teorier kring vad information är 
och hur informationssystem kan stödja det arbete det innebär att skapa, behandla och för- 
medla information i en verksamhet. 

Utifrån dessa teorier kunde sedan slutsatser dras där bristerna kunde påvisas och till viss del 
även förklaras. 

4  Undersökningsfrågor 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de undersökningsfrågor vilka har legat till grund 
för de empiriska studier jag har genomfört vid Aller Tryck AB. 

De frågor vilka har ställts till respondenterna hos Aller Tryck AB kan sammanfattas i ett få- 
tal korta frågor: 

• Vilken information tar du emot?
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• Litar du på den information du erhåller och stämmer den? 

• Hur arbetar du? / Hur ser din arbetsprocess ut? 

• Vilka verktyg använder du för detta? 

• Vilken information skapar/sammanställer du? 

• Vilken information lämnar du ifrån dig? 

Dessa frågor är väldigt vida då jag hellre ville se respondenterna förklara och visa mig hur 
verksamheten såg ut och fungerade. Samt hur dessa arbetade och upplevde problem. 

Dessa frågor har gått igen vid samtliga möten med respondenter och således legat till grund 
för empirin. 

5  Teori 
I detta kapitel kommer de teorier vilka är nödvändiga för förståelsen utav arbetet att redo- 
göras. 

5.1  Verksamhet 
Verksamheter definieras såsom: 

”aktiviteter som utförs av människor för att uppnå olika mål” (Goldkuhl &  Röstlinger. 1988, s.29) 

Detta kan enklare förklaras såsom att organisationer och företag bedriver en verksamhet 
för att uppnå ett uppsatt mål. Detta innebär i sin tur att ett flertal arbetsuppgifter måste 
genomföras. Verksamheten är således organiserad då dessa arbetsuppgifterna måste utföras 
på något visst sätt i en viss ordning (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.29). 

Dessa arbetsuppgifter och aktiviteter har då även ett material och ett kommunikationssam- 
band mellan sig för att fungera. Dessa aktiviteter är i regel antingen av administrativ karak- 
tär eller materialbehandlande (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s 29). 

De administrativa aktiviteterna är ofta informationsbehandlande och innefattar arbete så- 
som planering, beslut, analys, beräkningar och liknande. I regel samlar man således in in- 
formation från en part, sammanställer och behandlar denna och skapar således ny informa- 
tion vilken därefter kommuniceras ut denna till annan part. För att genomföra detta arbete 
används i regel olika tekniska hjälpmedel (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.29). 

Materialbehandlande aktiviteter kan vara mer eller mindre automatiserade och mekanisera- 
de och dessa är även oftast till viss del integrerade med de administrativa aktiviteterna vilka 
styr och planerar dessa (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.29-30). 

5.1.1  Processbeskrivning 

Likt det vilket redan har beskrivits i metodavsnittet definieras en process såsom en rad ak- 
tiviteter och dessa aktiviteters inbördes ordning vilken är nödvändig för att utmynna i en 
affärsfunktion (Davis, 2002, s.2).
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För att möjliggöra en kartläggning utav en process krävs det enligt Davis (2002, s.2) att man 
har möjlighet att dokumentera, analysera och klargöra strukturen hos dessa processer och 
hur dessa eventuellt hänger samman. En så kallad process modell skapas då. 

En modell har ett antal specifika egenskaper vilken definierar den enligt Davis (2002, s.6). 
Dessa egenskaper beskrivs utav Davis (2002, s.6) i en punktlistan. 

En modell är: 

• En representation av verkligheten 

• Konstruerat i en viss skala 

• Konstruerat med en viss detalj nivå 

• Konstruerat för att återge en viss synvinkel 

• Representativt för ett specifikt tillfälle 

• Konstruerat med ett syfte 

(Listan är hämtad ifrån Davis (2002, s.6) och översatt till svenska av författaren.) 

För att på ett korrekt och överskådligt sätt kunna återge de komplexa flöden och aktiviteter 
vilka är sammanhängande i en process krävs det en metod för detta. Att själva uppfinna en 
beskrivningsmetod är ett val. Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att varje person 
vilken skulle bli ombedd att göra detta skulle göra det på olika sätt. För att kringgå detta 
och skapa ett konsistent beskrivningssätt kan således färdiga modelleringsmetoder använ- 
das (Davis,  2002, s.7). 

En av dessa modeller vilken beskrivs av Davis (2002, s.111) är den så kallade ”Event- 
Driven process chain” (EPC). Denna metod är den jag valt för att åskådliggöra de proces- 
ser jag studerat och beskrivs närmre nedan. 

5.1.1.1  EventDriven Process Chain 

EPC är en beskrivningsmetod vilken enligt Davis (2002, s.111) är en dynamisk modell. 
Denna modell vilken beskriver de statiska resurserna vilka kan återfinnas i verksamheter så- 
som data, system, organisationer samt organiserar dessa i en kedja av aktiviteter och hän- 
delser. Dessa aktiviteter och händelser skapar tillsammans en värdeadderande affärsprocess. 

Något vilket är viktigt att bestämma redan från början är på vilken nivå man väljer att be- 
skriva sina processer. Att hålla det på en rimlig nivå är oerhört viktigt då man annars finner 
sig i en situation då processerna blir svåröverskådliga. (Davis. 2002, s.117-118) 

Modellen består utav fyra huvudsakliga komponenter enligt Davis (2002, s.111) dessa är, 
händelser, funktioner, regler och resurser. 

Händelser beskrivs utav Davis (2002, s.111) såsom en beskrivning utav den förändring i 
världen till följd av att processen fortlöper. Detta kan beskrivas rent konkret utav den ex- 
terna förändring, den interna förändring vilka sker då processen fortlöper, samt den slutliga 
händelsen. Den externa händelsen startar processen och sker utom processen, exempelvis 
att man mottager en order. De interna händelserna sker i processen allteftersom denna 
fortlöper, såsom att produkter blir tillverkade. Slutgiltiga händelsen vilken har en extern på-
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verkan då processen är avslutad, exempelvis att produkten levererats till kund (Davis, 2002. 
s.111). 

Funktioner vilka är nästa viktiga del i EPC beskriver de aktiviteter och funktioner vilka 
genomförs i processen. Idealet är givetvis att samtliga är värdeadderande. Funktioner kan 
genomföras av dels personal men även datorsystem eller liknande. Dessa funktioner har 
även input vilken består av information alternativt material samt genererar output i någon 
form. Denna output består således av annan information alternativt behandlat material. Ak- 
tiviteter kan även bruka resurser. Man kan förenklat säga att funktioner är de tillfällen när 
man faktiskt gör något. Dessa funktioner startas av en eller flera händelser. (Davis, 2002, 
s.113) 

Processer kräver i många fall även regler så att man vet hur dessa ska hanteras och beskri- 
vas på ett korrekt och förståeligt sätt. Processer består ofta utav flertalet beslut, händelser 
vilka startar aktiviteter samt parallella aktiviteter dessa kräver således ett regelverk för att 
kunna åskådliggöras korrekt (Davis 2002. s.113). 

Dessa regler är: 

• Varje modell måste ha minst en aktivitet vilken initierar processen, samt en vilken 
avslutar den. 

• Funktioner och händelser alternerar alltid. 

• Funktioner och händelser har alltid endast en ingående samt en utgående anslut- 
ning. 

• Processflöden delas och kombineras alltid med hjälp av regler. 

• Flera händelser vilka initierar en aktivitet måste använda en regel. 

• Beslut fattas utav funktioner. 

• Funktioner vilka fattar beslut åtföljs alltid utav regler. 

• Regler visar de tillåtna flöden vilka följer ett beslut. 

• Händelser vilka följer efter regler indikerar utkomsten av de fattade besluten. 

(Listan är hämtad ifrån Davis, 2002, s.119 och översatt till svenska utav författaren) 

Dessa regler åskådliggörs i form av så kallade operatorer. Det finns tre stycken huvudsakli- 
ga operatorer vilka är ”OR”, ”AND” samt ”XOR”. Dessa operatorer har olika innebörd 
samt olika ikoner i modellen. (Davis. 2002. s.119) 

Tabell 1 Operatorer vid processmodellering. 

Operator Följer en funktion Föregår en funktion 

OR V En eller flera möjliga flöden 
följer såsom en följd utav be- 
slutet. 

Endera av de tidigare händelser- 
na, alternativt en kombination 
av dessa initierar en funktion.
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XOR 
XOR 

En och endast en av de möjli- 
ga följande flöden får följas. 

En och endast en av de möjliga 
händelserna initierar funktionen. 

AND V Process flödet delas i två eller 
flera parallella flöden. 

Alla tidigare händelser måste in- 
träffa för att initiera den följande 
funktionen. 

(Tabell är hämtad ifrån Davis, 2002, s.119 och översatt till svenska av författaren.) 

Slutligen finns resurser. Dessa är således den data, de system, personal och dylikt vilket kan 
återfinnas i organisationen (Davis. 2002, s.111). 

5.1.2  Verksamhetsproblem 
Problem definieras såsom: 

”‘skillnaden mellan hur jag vill att det ska vara’ och ’hur jag uppfattar att det är’” (Goldkuhl &   Röst- 
linger. 1988, s.16) 

Det är således en situation vilken på något sätt enligt någon berörd part inte är tillfredsstäl- 
lande i något avseende och således avviker från något mål eller någon värdering om hur det 
borde vara. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.16) 

Något vilket även är viktigt att notera är att det vilket upplevs såsom ett problem av en ak- 
tör inte behöver vara ett för nästa. Detta medför att man bör försöka klargöra varje aktörs 
tolknings och värderingsprocess. För att förstå detta måste mål och önskemål om hur situa- 
tionen bör se ut klargöras, vilket inte alltid är enkelt då mål inte alltid är tydliga, eller såsom 
i vissa fall, inte ens existerar. Aktörerna är ofta inte nöjda med en situation men vet egentli- 
gen inte vad det är dom verkligen vill uppnå heller. Problem blir även än mer svåröverskåd- 
liga och svåra att identifiera då de i många fall hänger samman och påverkar varandra. En 
så kallad problemsituation uppstår alltså istället för ett isolerat problem. Även denna ses på, 
och uppfattas på skilda sätt beroende på vilken aktör som tillfrågas (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988, s. 19). 

Att bli medveten om problemen och förstå dem är därmed det första och ett av de viktigas- 
te stegen att ta (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.20). 

5.1.2.1  Identifiering 

Problem måste först identifieras och formuleras för att kunna lösas. Detta arbete bör börja 
med att man att man först definierar det område man ska analysera. Det så kallade pro- 
blemområdet. Därefter sammanställer man samtliga problem man funnit inom det tidigare 
definierade problemområdet. Detta för att kunna få en så pass realistisk problembild vilket 
är möjligt (Goldkuhl &Röstlinger, 1988, s.66). 

Problemen bör därefter preciseras och formuleras med ord enligt Goldkuhl och Röstlinger 
(1988, s.67) så att man kan nå en gemensam förståelse bland berörda personer. För att göra 
detta blir man ofta tvungen att genomgå en iterativ process i vilken man till slut når fram 
till problemformuleringar vilka bör ha ett antal egenskaper. 

Problemen ska vara nyanserade, mindre komplexa och således inte innehålla någon orsak- 
effekt relation utan enbart problem. Utöver detta ska de vara unika samt beskrivande för
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både problem och verksamhet. De ska således vara förståeliga så att de kan gemensamgöras 
med alla berörda parter. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.67) 

5.1.2.2  Problemsamband 

Då samtliga problem inom ett givet problemområde är sammanställt kan listan av problem 
ofta te sig lång, innefatta många områden, vara ostrukturerad och därmed svåröverskådlig. 
För att få någon struktur i arbetet och klargöra vilka problem vilka bör åtgärdas och stude- 
ras närmre kan man dela in dessa i mindre problemområden. Man erhåller således delpro- 
blem områden vilka kan vara mer eller mindre relevanta för analysen. Ett sådant problem- 
område innefattar således de identifierade problem vilka har beröringspunkter vilka är ge- 
mensamma. De kan således grupperas inom samma ämne. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, 
s.67) 

I detta arbetet är det enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988, s.68) således viktigt att sortera 
bort de problem vilka inte ingår i huvudfokus för analysen. 

Såsom tidigare påtalats hänger ofta problem samman och bildar således problemsamband 
där problemen påverkar varandra. Att finna de bakomliggande orsakerna blir således viktigt 
för att kunna finna en lösning på de problem man identifierat (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988, s.68) 

Att analysera problemsamband innebär således att man försöker identifiera de mest sanno- 
lika orsakerna och sambanden vilka kan återfinnas mellan de problem man identifierat. 
Man finner då ett orsak-effekt samband (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s.68). 

Ett sådant samband kan beskrivas med en orsak X och ett problem A. Problem A blir där 
en orsak utav orsak X. Detta är det så kallade orsakssambandet. Detta antagande resulterar 
dock i att orsak X även det blir ett problem då det ger effekten, problem A. Här åskådlig- 
görs effektsambandet. För att kunna finna dessa samband mellan problemen arbetar man 
sig således baklänges. För att finna de orsaker vilka existerar till ens problem (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988, s.69, 71). 

Sådana problemstrukturer beskrivs i problemgrafer enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988,. 
s.72) 

5.1.2.3  Problemlösning 

Problemlösning definieras såsom: 

”att reducera det problematiska i en situation” (Goldkuhl &  Röstlinger. 1988. s.21) 

Avsikten med förändringsanalys arbete är således att skaffa sig tillräckligt med kunskap om 
problemen man identifierat för att på så sätt kunna ta fram bra åtgärder för dessa. Dessa 
åtgärder måste även generera bestående positiva effekter för att verksamheten i framtiden 
ska kunna fungera på ett nytt, bättre sätt. För att kontrollera detta måste man ofta följa upp 
arbetet och se hur förändringarna slagit igenom i verksamheten (Goldkuhl och Röstlinger, 
1988, s.21)
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5.2  Information och informationssystem 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad information är, vad ett informationssystem 
är och varför information är viktig i affärsprocesser samt hur affärssystem kan hjälpa till att 
stödja detta arbete. 

5.2.1  Information kontra data och kunskap 
För att förstå varför information är viktigt och även varför ett informationssystem är viktigt 
krävs en förståelse för tre nyckelbegrepp och hur dessa förhåller sig till varandra. Dessa är 
data, information och kunskap (Benson & Standing, 2002, s.3). 

Data definieras utav Turban, Leidner, Mclean, Wetherbe (2005, s.52) såsom en elementär 
beskrivning av saker, aktiviteter, händelser eller liknande vilken på något sätt samlas in, 
klassificeras och sparas. Detta genomförs dock utan någon struktur eller med ett övergri- 
pande mål. Data kan exempelvis återges numeriskt, såsom figurer alternativt bilder för att 
bara ge några exempel. Data är enligt Benson och Standing (2002, s.3) således input åt in- 
formationssystemen. 

Information definieras utav Turban et al. (2005 s.52) såsom data vilken har strukturerats så 
att den har en mening för mottagaren. Datan har således en tillämpning. Benson och Stan- 
ding (2002, s.3) tillägger även att information är behandlad eller värde adderad data vilken 
har manipulerats eller sammanfattats för att generera en högre förståelse för trender eller 
utmärkande drag. 

Kunskap definieras utav Turban et al. (2005, s.52) såsom data och/eller information vilken 
har bearbetats och organiserats så till den grad att en högre förståelse, lärande eller erfaren- 
heter kan skapas utifrån detta då den tillämpas vid en specifik aktivitet eller händelse. 

5.2.2  Datainsamling 

Turban et al. (2005, s.409) skriver att utan data kan inga informationssystem existera. Datan 
är grunden för allting och är det som analyseras och struktureras för att på så sätt erhålla in- 
formation. Denna information är sedan det som ligger till grund för ens beslutsfattande. 
Turban et al. (2005, s.409). 

Att samla in data är oftast inte så enkelt som det kan låta, det är flertalet problem vilka kan 
uppstå vid datainsamling. Datan kan vara inkorrekt, data kan vara otidsenlig, data mäts inte 
på rätt sätt eller struktureras in på ett korrekt sätt eller i värsta fall, den data man behöver 
existerar helt enkelt inte. (Turban et al. 2005, s.413) 

Att mäta och samla in data på ett korrekt sätt blir således oerhört viktigt. Detta kan göras 
antingen manuellt eller automatiskt med hjälp utav instrument eller sensorer (Turban et al. 
2005. s.412). 

Svårigheterna att samla in korrekt data påverkar således kvaliteten hos den data vilken sam- 
las in och ligger till grund för analys och beslutsfattande senare (Turban et al. 2005, s.412). 

Ett uttryck vilket på ett väldigt begripligt sätt beskriver denna problematik är ”skräp in, 
skräp ut” vilket innebär att erhåller man felaktig data eller data utav för låg kvalitet som be- 
slutsunderlag blir inte heller besluten bra. (Turban et al. 2005, s.412).
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5.2.3  Informationssystem 

När vi nu vet vad data, information och kunskap är och hur dessa är relaterade till varandra 
kan vi gå vidare och se hur detta kan tillämpas i en organisation. 

Ett informationssystem definieras utav Turban et al. (2005, s.20) såsom ett system vilket 
samlar in, behandlar, lagrar och analyserar information i ett givet syfte. Ett informationssy- 
stem består även, utöver dessa funktioner, av människor, procedurer samt fysiska faciliteter 
och existerar i en specifik miljö. Det behöver inte vara datoriserat även om det i de allra 
flesta fall är det då behandlingen av information utförs av tekniska redskap såsom datorer. 

Benson och Standing (2002, s.7-8) tillägger även att ett informationssystem ska inneha tre 
viktiga egenskaper. Det ska kunna komma ihåg det förflutna, hantera nutiden samt förbe- 
reda inför framtiden. Detta innebär att analyser av genomförda aktiviteter och transaktioner 
ska kunna göras. Uppföljning och hantering av nutida aktiviteter och transaktioner måste 
även kunna hanteras samtidigt såsom statistiskt underlag måste kunnas ta fram för att pro- 
gnostisera inför framtiden. 

Det finns även olika sorters informationssystem enligt Turban et al. (2005, s.20) vilka be- 
skriver formella och informella informationssystem. Ett formellt informationssystem består 
utav fördefinierade procedurer, definitioner och data entiteter för input och output. Ett in- 
formellt informationssystem däremot kan ha många former och kan exempelvis vara ett 
kontors skvaller nätverk. 

Ett informationssystem behöver vilket nämndes ovan inte vara datorbaserat enligt men i 
regel är de det. Man talar då om datorbaserade informationssystem. Dessa är i regel basera- 
de på hårdvara, mjukvara, databas, nätverk, procedurer samt personer (Turban et al. 2005, 
s.21). 

Hårdvaran kan enkelt beskrivas såsom de fysiska datorerna och den tekniska utrustning vil- 
ken tillhör dessa datorer. Mjukvaran är den programvara vilken används utav datorerna. 
Databasen är den samling utav strukturerad data vilken finns tillgänglig. Nätverket möjlig- 
gör kommunikation mellan systemets olika beståndsdelar. Procedurerna är de instruktioner 
vilka finns för att beskriva hur informationen ska behandlas och analyseras för att erhålla 
önskat resultat (Turban et al. 2005, s.21). 

Utöver detta har även samtliga informationssystem ett syfte och återfinns i en social kon- 
text enligt Turban et al. (2005, s.21), vilka även anger tillhandahållandet av en lösning på ett 
affärsrelaterat problem såsom ett bra exempel på ett sådant syfte. Den sociala kontexten 
beskriver Turban et al. (2005, s.21) såsom de värderingar och övertygelser vilka anger vad 
som är tillåtet och genomförbart i den kultur vilka personerna befinner sig i. 

Ett informationssystem kan vara uppbyggt av flertalet mindre informationssystem. Detta 
kan ske i flera nivåer såsom applikationer, informationssystem på avdelnings-, företags- 
samt interorganisatorisknivå (Turban et al. 2005, s.51). 

Applikationer är programvara framtagen för att stödja en specifik affärsprocess alternativt 
funktion. Flertalet sådana kan tillsammans bilda ett informationssystem för den specifika 
avdelningen. Ett avdelningsspecifikt informationssystem skapas således. Dessa applikatio- 
ner behöver dock inte vara beroende utav varandra (Turban et al. 2005. s.51). 

Många företag har sedan långt tillbaka utvecklat egna funktionsinriktade informationssy- 
stem. Med detta menas informationssystem vilka är utvecklad för att verka inom ett verk- 
samhetsområde och inte nödvändigtvis är integrerade. Dessa är ofta utvecklade för att han-
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tera standardiserade problem såsom transaktionshantering eller liknande. Detta är aktivite- 
ter vilka i de flesta fall är lika för de flesta företagen inom samma bransch. Det innebär att 
det i många fall är enklare och kanske till och med bättre att köpa, alternativt hyra, informa- 
tionssystemlösningar ifrån externa leverantörer. I många fall måste dock flertalet sådana 
funktionella informationssystem kopplas samman då aktiviteterna i organisationen kan 
sträcka sig över flertalet företagsfunktioner såsom ekonomi, produktion och försäljning. 
Detta kräver att informationssystemen använder standarder vilka möjliggör integrering. 
(Turban et al. 2005, s.282-283). 

Exempel på sådana informationssystem kan exempelvis vara informationssystem för kvali- 
tets kontroll vilka möjliggör uppföljning av defekter, omarbetningar utifrån de analyser vil- 
ka kan göras utifrån insamlad data rörande detta. Periodiska rapporter och liknande materi- 
al kan således tas fram för att kunna analysera data och trender. Andra exempel kan vara så 
kallade ”Material Requirements Planning” system vilka kan kalkylera den mängd produk- 
tionsmaterial vilket kommer att vara nödvändigt för att kunna leverera beställd kvantitet. 
Dessa värden kan justeras automatiskt då relevanta kriterier såsom efterfrågan eller leve- 
ransdatum förändras (Turban et al. 2005, s.257). 

Informationssystem på en företagsnivå är av mer övergripande karaktär och består utöver 
de avdelningsspecifika informationssystemen även utav system vilka har till uppgift att 
stödja hela organisationen. En av de mest populära formerna av dessa informationssystem 
är så kallade ”Enterprise Resource Planning system” vilka möjliggör planering och hanter- 
ing av hela organisationer. Utöver dessa finns även interorganisatoriska informationssystem 
vilka sammankopplar två eller flera organisationer. Något vilket har blivit allt vanligare mel- 
lan affärspartners och blir således oerhört viktiga för e-handel och liknande lösning- 
ar.(Turban et al. 2005, s.51). 

Enterprise Resource Planning (ERP) system har till syfte att integrera alla avdelningar och 
de funktionella informationsflöden vilka genomströmmar företaget i ett datorbaserat sy- 
stem vilket kan tillfredsställa företagets alla behov. För att erhålla ett sådant system kan 
man välja att antingen integrera de olika systemen man har, alternativt köpa in eller hyra ett 
komplett system från en utomstående leverantör (Turban et al. 2005, s.311). 

Benson och Standing (2002, s.147) menar dock att även om man har flertalet informations- 
system i sin organisation så löser inte detta alla problem. Är dessa inte integrerade så att in- 
formation kan utbytas mellan de olika delarna skapas så kallade ”informations öar”. Med 
detta menas information vilken finns inom organisationen men vilken enbart är tillgänglig 
för vissa. Sådana problem kan ofta uppstå på grund utav tekniska begränsningar då man 
valt olika lösningar för sina olika delsystem eller liknande. 

Informationssystem används på olika sätt på olika nivåer. De kan användas för operativa, 
administrativa samt strategiska aktiviteter (Turban et al. 2005, s.60-61). 

De operativa aktiviteterna rör dagliga bestyr såsom att organisera personal, registrera ar- 
betstider samt inköpsordrar. Kort sagt kortsiktiga aktiviteter vilka i första hand nyttjas utav 
arbetsledare, operatörer och liknande. De administrativa aktiviteterna utförs ofta av mellan- 
chefer vilka utnyttjar systemen för korttidsplanering, organisering och kontroll. Informa- 
tionen vilken används här är i regel endast intern information och kan ge möjligheter till 
uppföljning av produktion, prognostisering och dylikt. Slutligen kommer de strategiska ak- 
tiviteterna vilka är mer långsiktiga och övergripande och rör sig om fem till tio års framför- 
hållning och planering. De strategiska aktiviteterna är även de vilka ligger till grund för
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korttidsplaneringen, hur arbetet ska genomföras samt det dagliga arbetet (Turban et al. 
2005, s.60-61). 

5.2.4  Varför man bör investera i informationssystem 

Fördelen med integrerade informationssystem i en organisation är att de olika enheterna 
inom organisationen har åtkomst till nödvändig data. Den behöver inte matas in manuellt 
mellan varje enhet och mellan varje informationssystem, ett förfarande vilket är långsamt, 
felbenäget och leder till att det i många fall är svårt eller omöjligt att få tag i den informa- 
tion man efterfrågar och behöver. Bristen till information är något vilket kan leda till höga 
kostnader då planering, beställning, lagerhållning, redovisning, transporter och liknande 
områden blir svåra att överblicka, planera och ha framförhållning inom. En sådan integre- 
ring är vad som kallas för intern integrering då det är de interna applikationerna vilka kopp- 
las samman så att information kan utbytas mellan dessa (Turban et al. 2005, s. 310) 

5.2.5  Varför kontroll över informationen är viktigt 
Benson och Standing (2002, s.3-4) menar att om man har kontroll över informationen i ett 
företag har man en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Ju korrektare och desto 
aktuellare informationen är desto större blir försprånget du kan tillskansa dig gentemot dina 
konkurrenter. För att hantera och generera denna information används i regel ett informa- 
tionssystem. 

Turban et al. (2005, s.509) skriver även att genom att ha bättre kontroll över dina affärs- 
processer, bättre inköpsrutiner samt möjlighet att hjälpa kunder sänka sina kostnader kan 
man erhålla ett strategiskt försprång gentemot sina konkurrenter. 

6  Empirisk studie 
I detta kapitel kommer produktionsprocessen att beskrivas. Då jag tidigare redan gjort tyd- 
liga avgränsningar kommer jag således enbart titta på tryckeriet, bokbinderiet, faktorskonto- 
ret samt delar utav driftskontoret, även kallat driftsledningen. 

De arbetssteg processerna innefattar, den information vilken skapas, tas emot och förs vi- 
dare beskrivs här. 

Flödet av information i produktionsprocessen blir i det närmsta cykliskt då arbetsorder går 
ut i produktionen från driftsledningen via faktorskontoret vilket vidareförmedlar detta till 
produktionsenheterna och sammanställer den information vilken skapas i produktionspro- 
cesserna. Detta i sin tur påverkar de order vilka går ut från driftsledningen då de ligger till 
grund för beslutsfattande. (Planeringschef, personlig kommunikation, 2005-11-09)
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Driftsledning  Faktorskontor 
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Figur 3 - Översikt över informations-, och rapporteringsflödet i produktionsprocessen 

Dessa steg och enheter kommer att förklaras närmre i kapitlen nedan. 

6.1  Planeringsarbete 
Informationen i detta kapitel har sammanställts efter samtal med Aller Tryck AB: s plane- 
ringschef vilka genomfördes vid flera tillfällen under perioden 2005-11-09 och 2005-11-17 

En utav enheterna under driftskontoret är planeringen. Denna består utav två stycken me- 
darbetare. En del arbete i denna process genomförs även utav en av bokbinderifaktorerna. 
Detta beskrivs närmre nedan. 

Planeringen har till uppgift att schemalägga produktionen så att tidskrifterna når ut till de 
externa företag vilka sköter distribution, adressering och emballering av tidskrifterna i tid. 
Detta innan de når slutkunden vare sig det är en prenumerant eller kunder vilka köper lös- 
nummer. 

För att planering ska vara möjlig krävs det en hel del information ifrån marknadsavdelning- 
en vid Allers förlag AB. Denna är: 

• Sidbudget för varje tidskrift och nummer i form av angivelser för det antal sidor 
vilka varje tidskrift ska bestå utav 

• Lista över tidskrifternas försäljningsdatum; de datum de ska ha nått butiken. 

• En slutgiltig lista för de försäljningsdatum de mest aktuella tidskrifterna har. Då 
detta tidigare kan ändras beroende på annonsförsäljning eller liknande. 

• En arbetsrapportsammanställning vilken visar den senaste veckans uppgivna pro- 
duktionsstatistik. 

Detta är det beslutsunderlag vilket är tillgängligt för planeringen. Därmed blir sammanställ- 
ning av arbetsrapporterna viktig såtillvida att den anger det snittvärde för antal tidningar 
per timme man kan räkna med att få producerade i tryckeriet. Denna sammanställning görs 
utav en annan medarbetare vilken kommer att beskrivas närmre i kapitel 6.5. Denna rap- 
port tas i regel inte mer i beaktande än så. 

När denna nödvändiga information är insamlad måste datum planeras för varje steg i pro- 
duktionsprocessen. Detta görs först och främst med ett excelprogram vilket räknar bak- 
länges från försäljningsdatumet och drar ifrån ett visst antal dagar för varje arbetssteg vilket
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beskrivs nedan, därefter räknas även helgdagar, helger och dylikt bort automatiskt. Detta 
resulterar i en preliminär tidsplanering för de tidskrifter vilka ska produceras. 

Ett exempel på tidsplanering beskrivs nedan. 

Aktivitet Dag 

Första försäljningsdag 0 

Utdelning till prenumerant -2 

Leverans till Tidsam för lösnummer -4 

Inlämning till posten -5 

Adressering -7 

Packning, plastning, banderollering osv. -8 

Binderibehandling -9 

Tryckning -11 

Montering och tryckformar -14 

Siddokument till repro -20 

(Listan är hämtad ifrån Aller Tryck AB, powerpoint presentation. 2005) 

Denna information förs sedan in preliminärt, i ett manuellt planeringsschema vilket åskåd- 
liggör de olika maskinernas beläggning samt de inplanerade arbetena. 

Detta manuella planeringsschema består utav ett stort rutat ark vilket är uppdelat maskin- 
vis. Varje maskin tilldelas då 3 alternativt 4 rader beroende på det antal skift vilka arbetar 
vid den. Utöver detta återges samtliga veckor för ett kvartal i detta rutnät och dessa veckor 
har mindre rutor för enskilda dagar. Detta enligt modellen vilken beskrivs nedan. 

Vecka 1 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Maskin 1 Skift 1 Arbete 1 

Skift 2 Arbete 4 

Skift 3 Arbete 3 

Skift 4 Arbete 2 Arbete 5 Arbete 6 

Figur 4 - Exemplifiering av produktionsplanerings metodik 

Dock måste ständigt eventuella ändringsbeslut för sidbudget eller liknande tas i beaktande 
vid detta arbetssteg precis i likhet med alla andra då tidningarnas förlag kan ändra i sina be- 
ställningar. 

Efter detta ska inlagor, bilagor och liknande definieras i en packorder. Denna görs utav en 
av bokbinderifaktorerna och beskrivs således närmre där.
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Hela tiden kan dock förändringar meddelas från förlagsredaktionerna eller liknande vilka 
kan komma att påverka detta arbete och det arbete som följer. 

Samtliga förändringar meddelas via E-post och sänds ut till samtliga berörda parters e-post 
konton. De vilka innefattas av detta har specificerats i ett dokument där e-post adresser 
samt namn på berörd personal kan erhållas. 

Sista arbetssteget, i processen för att definiera arbetena i produktionen, är att göra en ark- 
indelning och ordna det så kallade utskjutet. 

Arkindelning innebär att antalet sidor en tidskrift består av ska delas upp i tryckbara sektio- 
ner. I djuptrycket trycker man i regel ark om 60 alternativt 48 sidor stycket medans man i 
Offset pressen kan trycka 32-, 24-, 16-, samt 8 sidiga ark. Om en tidning således består av 
92 sidor innebär detta att ett 60sidigt ark samt ett 32 sidigt ark måste produceras i separata 
maskiner för att möjliggöra detta. 

För att underlätta detta arbete har ett dokument skapas där den vanligaste uppdelningen är 
redovisad. Detta är uppdelat tidskrift för tidskrift och anger således antalet sektioner dessa 
består utav, antalet sidor varje sektion består utav samt i vilken tryckpress de i regel tillver- 
kas i. Detta är även beroende på det sidantal man väljer att ha i varje sektion. 

När detta arbetssteg är genomfört utmynnar detta i en arbetsspecifikation till tryckeriet där 
saker såsom papperskvalitet, rullbredd, upplaga och liknande specificeras. Denna specifika- 
tion ligger även till grund för arbetsorder till bokbinderiet, men med tillägg vilka nämndes 
ovan såsom eventuell inklistring, ibladning etc. Dessa två specifikationer lämnas sedan ner 
till faktorskontoret vilket i sin tur lämnar ut dessa till produktionsenheterna. 

Utskjut innebär att sidorna vilka ska tryckas måste arrangeras enligt ett visst mönster för att 
komma på rätt sida i det färdiga arket. Detta görs enligt ett fast mönster då falsen i tryck- 
pressen alltid viker och ordnar pappret på samma sätt för respektive sidantal i arksektionen. 
Detta arbetssteg görs även det i ett excelprogram vilket har utvecklats internt. 

En preliminär datumplanering är således gjord, arbetet är specificerat med antalet sektioner 
och i vilken tryckpress dessa ska produceras. Det vilket nu återstår är finplanerering, eller 
den så kallade ”situationsanpassade planeringen”. Denna är ett resultat av produktionen 
och deras framsteg och eventuella problem de stöter på i det dagliga arbetet. Uppstår pro- 
blem tar således produktionen längre tid och planeringen får läggas om mellan de olika ma- 
skinerna eller helt enkelt förskjutas tidsmässigt. Bokbinderi- och tryckerifaktorerna ansvarar 
för att dagligen, under morgonmötena, rapportera om framsteg eller eventuella problem 
vilka har uppstått i produktionen under det senaste dygnet. De lämnar ifrån sig en kort 
sammanställning av det vilket produceras just nu, hur mycket av den totala upplagan vilket 
återstår av detta arbete och eventuella problem de stött på under det senaste dygnet. När 
dessa driftsrapporter samlats in korrigeras sedan det manuella planeringsschemat vilket lig- 
ger till grund för produktionsplaneringen. Detta rapporteringsförfarande beskrivs även i 
kap 6.2. 

Det manuella produktionsschemat visar således vad som ska produceras, i vilken produk- 
tionsenhet och vid vilket tillfälle. Eftersom denna information hela tiden uppdateras och 
korrigeras efter rapporteringen vilken sker dagligen på morgonmötena men även då ansva- 
riga för planeringen kontaktar faktorer eller andra medarbetare för en lägeskontroll. Denna 
extra kontroll  är dock inte alltid möjlig eller genomförs inte och informationen vilken lig- 
ger till grund för schemat är i många fall således upp till ett dygn gammal.
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Utifrån det manuella produktionsschemat tas det dagligen fram en arbetsorder. Denna be- 
skriver den planerade produktionen vid varje maskin under dagen. Varje arbete specificeras 
med  papperssort, pappersbredd, antalet pappersrullar vilka förväntas användas och således 
blir framkörda till tryckpressen. Den anger även vart nattskiftet förmodas arbeta. 

För en överskådligare bild av denna process se Bilaga 1 

6.2  Faktorskontor 
Samtlig information i detta kapitel har sammanställts utifrån samtal vilka har förts med 
tryckeri-, bokbinderifaktorer samt produktionspersonal under tidsperioden 2005-11-14 till 
2005-11-18. 

Faktorskontoret består totalt utav fem medarbetare varav tre stycken är tryckerifaktorer 
samt två stycken är bokbinderifaktorer. 

Dessa har till uppgift att ansvara för och leda den dagliga driften i tryckeriet samt bokbin- 
deriet. De ska se till att produktionen fortgår enligt planerat, att produkterna upprätthåller 
rätt kvalitet, att personal finns tillgänglig när så krävs samt dagligen rapportera till driftsled- 
ningen om produktionsförloppet. 

Kontrollen av kvaliteten på producerade ark och tidskrifter görs kontinuerligt under dagens 
lopp då de samlar in produktionsprover och kontrollerar om dessa anses hålla en tillräckligt 
hög kvalitet för att kunna levereras ut till kund. Dessa ark består ofta utav de så kallade ”k- 
arken” vilka är de som visas upp för kunder och förlag. Dessa plockas ut specifikt ur pro- 
duktionen då man anser att trycket är så bra som möjligt. Dessa märks upp specifikt och 
läggs på en egen pall. I djuptrycket märker man upp en hel pall medans man i offset nöjer 
sig med 4 stockar, det vill säga en fjärdedels pall. 

Utöver detta har den ena bokbinderifaktorn även till uppgift att definiera eventuella inlagor, 
bilagor, banderolleringar, inplastningar, adresseringsarbeten och dylikt, vilket ska göras på 
order av marknadsavdelningen på Allers Förlag. Detta är ett till stor del manuellt arbete vil- 
ket består i att samla ihop denna information ifrån marknadsavdelningens annonsboknings- 
system. Det är ett helt separat system till vilket de har åtkomst till via det nätverk vilket 
återfinns inom koncernen. Detta ligger sedan till grund för det vilket sedan kommer att 
utmynna i en arbetsorder för bokbinderiet. Även här kan givetvis plötsliga ändringar före- 
komma på order av förlagen och detta måste ständigt kontrolleras. 

Om eventuella bilagor ska tillverkas för tidskrifterna så går ett meddelande ut om bilage- 
produktion vare sig detta gäller produktion inom huset eller externa företag ska åta sig det- 
ta. Här är det ofta tekniska begränsningar vilka avgör vad som ska produceras inom företa- 
get och vad som ska lämnas ut till externa företag. Detta då tryckpressarna är bundna till 
vissa format. 

Detta arbete är ett viktigt steg i planeringsprocessen vilken beskrivs ovan. 

Vid driftsstopp, störningar eller uppkomst utav andra fel såsom att tryckorginalen är fel är 
det även tryckerifaktorerna vilka fattar beslut på plats om produktionen ska ändras och 
man således ska påbörja produktion utav andra tidskrifter för att senare återgå och slutföra 
produktionen av den felaktiga tidskriften. 

Rapportering sker dagligen vid morgonmöte för hela produktionsledningen. Vid detta 
morgonmöte deltar utöver avdelningscheferna även tryckerichefen samt Aller Tryck AB: s
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tekniska direktör. Alla erhåller således en snabb genomgång utav det senaste dygnets pro- 
blem och framsteg. 

Rapporteringen består i inlämnandet av samtliga rapporter vilka har skapats vid varje ar- 
betsskift vid samtliga maskiner samt en daglig rapport ifrån tryckerifaktorerna samt en ifrån 
bokbinderifaktorerna. Rapporterna ifrån produktionen innefattar samtliga arbetsrapporter, 
färgrapporter, rullrapporter och liknande vilka framställs av skiftesledarna vid varje produk- 
tionsenhet. Dessa beskrivs närmare nedan i kapitel 6.3 och 6.4. Utöver detta ska de redogö- 
ra för eventuella driftsstörningar och andra problem vilka har uppstått under det senaste 
dygnet. 

Såsom ovan nämndes ska tryckeri-, samt bokbinderifaktorerna sammanställa dagliga rap- 
porter även de. Dessa rapporter anger vad som har producerats under dagen, vad som pro- 
duceras för närvarande samt hur långt gången denna produktion är. Denna information lig- 
ger sedan delvis till grund för den ”situationsanpassade planeringen” vilken tidigare be- 
skrevs. Ligger produktionen inte i fas får planeringen korrigeras så att samtliga enheter har 
arbetsbeläggning samt material till denna produktion. 

Faktorerna ansvarar även för att informera produktionspersonalen om vad som ska produ- 
ceras under dagen samt att även leverera nödvändig information vilken är nödvändig för att 
möjliggöra detta. Exempel på sådan information är de arbetsorder, arbetsspecifikationer, 
packordrar och tryckorginal vilken är nödvändig att erhålla för att veta vad som ska göras. 

Faktorerna blir således länken vilken informerar personalen om vad dessa förväntas göra 
och samtidigt produktionspersonalens röst upp till ledningen i företaget. 

6.3  Tryckeri 
Informationen i detta kapitel är sammanställd efter flertalet samtal med skiftesledare samt 
andra tryckerimedarbetare under perioden 2005-11-14 till 2005-11-18. 

Tryckeriet är den enhet inom Aller Tryck AB vilken ansvarar för tryckning av samtliga tid- 
skrifter inom koncernen med undantag för vissa omslag, bilagor och liknande vilka av tek- 
niska skäl inte kan produceras i de egna maskinerna. 

Denna produktionsenhet består av tre tryckpressar, två stycken djuptryckspressar kallade 
P70 och P88 samt en offset press vilken kallas P20. För detta ansvarar tre tryckerifaktorer 
vilka återfinns på faktorskontoret. Namnen på pressarna anspelar på det år de införskaffats 
till produktionen. 

P70  P88  P20 

Faktorskontor 

Figur 5 - Översikt över tryckeriet 

Varje maskin består i princip av fyra enheter desa är rullstället, tryckverken, falsen samt 
stackern.



25 

• Rullstället är inmatningsenheten för pappret vilken används i produktionen. 

• Tryckverken är där färgen trycks på pappret. Hur detta görs är beroende på om det 
är offset tryck alternativt djuptryck vilken är vald teknik. 

• Falsen är placerad efter tryckverken och där pappersbanan delas upp i smalare ba- 
nor vilka sedan läggs ovanpå varandra, viks och beskärs och ut kommer ett färdigt 
ark. Arken transporteras sedan på transportband till stackersen. 

• Stackern är placerad sist i kedjan och lägger varje ark i stockar, slår ett band runt 
dessa och placerar dessa på en pall för leverans ut till bokbinderiet. Detta innebär 
helt enkelt att arken staplas i högar med ett fördefinierat värde vilka sedan buntas 
och palleteras. 

6.3.1  Djuptrycket 
Informationen i detta stycke är sammanställt efter flera samtal med skiftsledare samt andra 
tryckerimedarbetare under perioden 2005-11-14 till 2005-11-18. 

Djuptrycket består, enligt det vilket beskrevs ovan, av två stycken tryckpressar. Dessa är av 
lite äldre modell och håller därmed en något lägre produktionskapacitet jämfört med offset 
pressen. Produktionen här skiljer sig ifrån den i Offset tryckeriet och kommer beskrivas 
närmare nedan. 

För att produktionen ska kunna påbörjas krävs det att viss information samlas in. Denna 
kommer ifrån faktorskontoret och består utav: 

• Arbetsorder i form av ett A4 blad vilket definierar de arbeten vilka ska produceras 
under dagen, vilken papperssort som ska användas, vilken pappersbredd detta har, 
vart nattskiften förväntas arbeta samt antal pappersrullar vilka rullas fram av truck- 
förarna och förväntas räcka för produktion. 

• Arbetsspecifikation vilken anger uppbyggnaden av arbetet, hur många sektioner tid- 
skriften består utav, antalet sidor varje sektion består utav, upplagan (vilken i regel 
skrivs med bläckpenna på denna lapp) samt övrig nödvändig teknisk information. 

• Tryckorginal vilket är de färgutskrifter förlagsmedarbetarna har gjort över de sidor 
vilka ska tryckas, vilket fungerar såsom original att efterlikna vid produktionen. 

Efter att nödvändig information är insamlad ska maskinen förberedas för produktion av 
beordrat arbete. Detta är ett arbete i flera steg. Cylindrarna i tryckverken måste bytas ut 
mot nya och justeras in, pappret ska laddas i rullstället samt dras igenom hela tryckpressen 
manuellt, stackern ska förberedas och eventuellt justeras och till sist ska  färgnivåerna kon- 
trolleras så att där finns färg nog för produktion. Om inte får man helt sonika koppla in 
nästa färgtank. När dessa steg är genomförda kan produktionen påbörjas. 

Produktionen görs i flera steg. Pappret matas upp från rullstället till tryckverken där färg 
appliceras på detta. Därefter når det falsen vilken skär upp pappersbanan i flertalet smalare 
banor vilka läggs ovanpå varandra, viks och beskärs. Där arken beskärs och viks, vilket är i 
en rund trumma, räknas antalet varv denna snurrar. Ett varv motsvarar således två produ- 
cerade ark. Detta är principen för arkräknaren i tryckpressen. Efter detta transporteras de 
färdiga arken på ett transportband ner till makulaturluckan. När denna öppnas kasseras alla 
ark och trillar ner i en stålcontainer vilken sedan töms i pappersåtervinningen för återvin-
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ning av pappret. Om luckan är stängd fortsätter arken genom ännu en arkräknare och når 
sista anhalten i produktionen. 

I stackern vilken är sista anhalten för arken i tryckeriet så räknas arken en gång till, enligt 
beskrivning ovan, efter makulaturluckan, men innan de sedan staplas. Maskinen har till 
uppgift att stapla ett förinställt antal tidningar i stockar vilka omsluts av två träplattor, en 
över och en under stocken, samt ett buntband vilket håller ihop hela stocken. Därefter pla- 
ceras stockarna liggandes fyra åt gången på en träpall, när det fjärde lavet är placerat på pal- 
len så sänks denna ned. Pallen innehåller således 16st stockar med ark. Därefter kör man ut 
pallen med truck tillsammans med en så kallad pallapp vilken anger vilken tidskrift det är, 
vilket nummer, eventuellt vilken sektion de tillhör, antalet ark på pallen samt vilken tryck- 
press den producerats i. I djuptrycket skrivs dessa lappar för nuvarande manuellt men ett 
datoriserat system likt det i offset tryckpressen ska erhållas inom kort även här. Detta sy- 
stem beskrivs närmare i kapitel 6.3.2 

När man kontrollerar att antalet beställda ark verkligen har levererats går man enligt nya in- 
struktioner från arbetsledningen alltid efter pallapparna. Detta innebär att tryckpressen får 
fortsätta att producera ark tills antalet levererade ark stämmer överens med pallapparna. 
Därefter avläses arkräknaren vid stackern samt tryckpressens arkräknare för att på så sätt 
kunna utröna antalet tidningar vilka har producerats, makulerats och levererats till bokbin- 
deriet. 

Denna information, det vill säga antalet ark vilka producerats netto och brutto, tillsammans 
med pappersåtgång, färgåtgång och tidsåtgång (där minsta enheten är en kvart) samt fel- 
rapportering sammanställs i en arbetsrapport, en rullrapport samt en färgrapport. Tidsåt- 
gång, producerade och makulerade ark samt felrapporter sammanställs per skift och lämnas 
därefter över till tryckerifaktorerna vilka vidarebefodrar detta till driftskontoret. 

Pappersåtgången bokförs enskilt i en rullrapport. Denna sammanställs av rullskötaren vil- 
ken sköter rullstället. Varje rulle har ett enskilt idnummer och är av en viss sort och bredd. 
Detta tillsammans med viktangivelser såsom rullens vikt, antalet kilo papper vilket kasserats 
på grund utav skador eller liknande, samt vilket typ av fel detta har berott på. Har ett pap- 
persbrott i produktionen uppstått markeras det även i denna rapport vilken rulle detta har 
gällt. När upplagan är utkörd mäts diametern för sista rullen. Detta mått kan sen enligt en 
tabell vilken återfinns på driftskontoret omvandlas till ett ungefärligt värde vilket anger an- 
talet kilo i rest detta motsvarar. All denna information lämnas sedan vidare, såsom tidigare 
nämnts, till faktorskontoret vilket vidarebefodrar detta till driftskontoret för statistisk sam- 
manställning och uppföljning. 

Färgåtgång avläses på displayer vid tryckpressens styrpulpet och skrivs sedan ner manuellt 
på ett formulär avsett för detta. 

En tidsrapportering ska även genomföras där man anger den tid vilken används till ren 
produktion samt den tid vilken fått användas till annat. Man anger utöver detta när man 
påbörjade och avslutade arbetet. 

Arbetsrapporten innehåller således tidrapporteringen samt resterande information såsom 
netto- och bruttoproduktion. Eventuella driftsstörningar vilka uppstått och vilken typ av fel 
detta har varit. Samt naturligtvis vilket skift denna rapport gäller för. Varje skift skriver så- 
ledes sin egen rapport. Allt detta skrivs manuellt i block med karbonpapper där en kopia 
finns kvar vid pressen i blocket och en lämnas iväg till faktorskontoret.
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För en överskådligare processkarta över produktionsprocessen och dess informationsflöde 
se Bilaga 2 

6.3.2  Offset tryckeriet 
Informationen i detta stycke är sammanställt efter flertalet samtal med skiftesledare samt 
andra tryckerimedarbetare under perioden 2005-11-14 till 2005-11-18. 

Produktionsprocessen i offset tryckeriet skiljer sig på vissa punkter väldigt ifrån djuptryck- 
et. Detta då trycktekniken är annorlunda, produktionskapaciteten och därmed hastigheten 
för varje aktivitet är högre samt att arbetet här är mer automatiserat och datoriserat då 
samtliga maskiner är betydligt nyare och modernare. 

Innan produktion kan påbörjas här, måste även en hel del information samlas in. 

Denna är i likhet med djuptrycket en arbetsspecifikation vilken anger hur arbetet är upp- 
byggt, hur många sektioner det består utav, vilken papperssort som ska användas och så vi- 
dare. Samma arbetsorder vilken lämnas ut till de två djuptryckspressarna lämnas även ut till 
Offset tryckeriet. Detta anger vilka arbeten som ska tryckas under dagen, vilken ordning de 
ska hanteras i samt papperssort och antal pappersrullar vilka ska användas till detta. Även 
här lämnas tryckorginal ut vilka i möjligaste mån ska efterliknas vid tryckningen i tryckpres- 
sen. Även en leveransrapport från plåtframställningen tas emot vilken anger när plåtarna 
producerats samt ansvarig för produktion av dessa plåtar. Även färgprofiler och arbetsfiler 
till tryckpressen ska tas emot från repro avdelningen. Dessa filer ligger till grund för en 
grundinställning av maskinen vilken på så viss är tänkt att minska inställningsmakulaturen. 

När samtlig nödvändig information är insamlad är det dags att förbereda för produktion. 
Det innebär att papper ska laddas i rullstället, plåtar ska monteras i tryckverken, de två 
stackers vilka återfinns här, till skillnad från de ensamma vid tryckpressarna i djuptrycket, 
ska ställas in och justeras. Även falsen ska justeras och ställas in samt att de ovan nämnda 
datafilerna laddas in i styrpulpeterna till tryckpressen. 

Rullstället i denna maskinen är försett med en våg. Detta gör att, efter att man scannat in 
pappersrullens idnummer, kontrollerar rullens vikt, därefter skärs emballaget bort och pap- 
persrullen vägs igen, därefter skärs eventuellt skadat papper bort och rullen vägs ännu en 
gång. Sista mätvärdet sparas i rullstället och pappersrullen matas automatiskt in i maskinen. 

Stackern ställs här in via en digital panel där man anger antalet ark i varje stock. Detta värde 
hämtas ifrån en färdig tabell vilken anger antalet ark beroende på sidantal och papperssort. 
Dessa värden är fasta och upplevs stämma bra enligt de respondenter vilka blivit tillfrågade. 

När samtliga av dessa steg är genomförda är tryckpressen produktionsklar och produktio- 
nen kan påbörjas. 

Även i denna tryckpress återfinns en arkräknare vid falsen vilken räknar på samma sätt som 
i djuptrycket. Detta innebär att varje varv trumman i falsen snurrar för att skära av pappret 
räknas en rotation såsom två ark. Då makulaturluckorna efter tryckpressen automatiskt 
öppnas vid byten av pappersrullar under drift och liknande aktiviteter räknas dessa ark au- 
tomatiskt bort från nettoproduktionen. Denna luckan kan givetvis öppnas manuellt också 
och räknaren räknar således inte dessa ark såsom nettotryck. 

När arken passerat makulaturluckan når de här, i likhet med i djuptrycket, ytterliggare en 
arkräknare vilken räknar arken innan de är färdigstaplade. Denna arkräknare är separat från
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tryckpressen och kan endast avläsas via stackern. Detta möjliggör för kassering och bortta- 
gande av ark vilka är räknade såsom godkända ark av både tryckpressen och stackern. 
Samma problematik likt den i djuptrycket kan således uppstå. 

Arkräknarna i de två stackers vilka återfinns i offset tryckeriet kan dock till skillnad från de 
stackersarkräknare vilka återfinns i djuptrycket delvis justeras manuellt och värdena kan 
ändras för antalet ark i aktuell stock. Dock inte för den totala upplaga vilken har passerat. 
Arbetstempot här blir dock ofta högre än i djuptrycket vilket medför att det inte alltid finns 
tid att korrigera räknaren för att kompensera för eventuella ark vilka lyfts bort från en spe- 
cifik stock om komplikationer uppstår. 

När arken är producerade och har staplats omsluts dessa av två träplattor samt ett band. 
Därefter läggs de även här på hög. fyra stockar på varje lav samt fyra lav högt i regel med 
undantag för vissa månadstidningar och liknande ”special tidningar” vilka enbart läggs i tre 
lav. Detta av transporttekniska skäl då en del av dessa slutförädlas av externa företag. Efter 
att första lavet är klar, det vill säga de första fyra stockarna, har man kontrollerat och finju- 
sterat stackern och dess värden och man kan därmed producera pallapparna vilka ska leve- 
reras med pallarna ut till bokbinderiet. 

Pallaparna produceras dock inte manuellt här, utan istället används ett separat excelpro- 
gram vilket automatiskt räknar ut antalet pallar som krävs och antalet stockar vilka ska pla- 
ceras på sista pallen. Detta system är det vilket senare även kommer att implementeras i 
djuptrycket. 

Även här producerar man efter pallaparna, vilket innebär att maskinen får rulla tills pallap- 
parna anger att rätt antal tidningar har producerats och levererats ut till bokbinderiet. 

När produktionen är avslutad ska all information sammanställas i rapporter. Dessa rappor- 
ter innehåller i stora drag samma information likt de vilka tidigare beskrivits med den skill- 
naden att de skrivs in i ovan nämnda excelprogram för att sedan skrivas ut maskinellt. 

Arbetsrapporten innehåller information rörande antal ark vilka producerats netto och brut- 
to, tidsåtgång för olika aktiviteter och driftsstörningar samt orsaker till dessa, samt att även 
färgrapporten inryms i denna. Utöver detta anges givetvis tjänstgörande skift. 

Även här uppstår ibland komplikationer då räknarna kan ange olika värden. Det är inte säl- 
lan arkräknaren i stackern anger ett annat värde än det vilket uppges av tryckpressens egen 
netto räknare. Det blir då stackerns värde vilket blir gällande då den är placerad senare i 
produktionskedjan. 

Utöver detta ska rullrapporter lämnas in.Varje rullskötare skriver först och främst ner de 
pappersrullar vilka har använts under hans skift på samma sätt likt det vid djuptrycket. To- 
talvikt för rullen, vikten för avskalat papper, pappersrullens idnummer, om eventuella pap- 
persbrott uppstått under tiden någon av rullarna har körts osv. Detta görs i samma formu- 
lär vilket även används i djuptrycket. Därefter matas i regel denna informationen in i ovan 
nämnda excelprogram vilket även används för arbetsrapporten och framtagning av pallap- 
par och skrivs ut maskinellt. Plus att vid arbetets slut skrivs även listan ut från rullstället vil- 
ken har genererats efter att varje rulle har vägts flertalet gånger. 

Samtliga dessa fyra rullrapporter, vilka kan bli fler ifall ett flertal skift varit inblandade, och 
arbetsrapporten lämnas sedan till faktorskontoret vilket för detta vidare till driftskontoret. 

För en överskådligare processkarta över produktionsprocessen och dess informationsflöde 
se Bilaga 3.
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6.4  Bokbinderi 
Informationen i detta stycket är sammanställt efter samtal med skiftesledare samt flera bok- 
binderimedarbetare under tidsperioden 2005-11-14 till 2005-11-18. 

Bokbinderiet ansvarar för häftning, beskärning samt för inklistring alternativt ibladning av 
material i tidskrifterna. De buntar och packar även tidskrifterna på pall vilken sedan plastas 
in och märks för leverans till externa företag vilka i sin tur utför efterbehandling. Det inne- 
bär att saker såsom plastning av enskilda tidskrifter, adressering och liknande sköts av ut- 
omstående företag. 

Bokbinderiet består av tre stycken bokbinderimaskiner. ”Feragen“, ”93: an/Müllern” samt 
”89:an”. Dessa arbetar i princip på samma sätt. Dock är produktionskapaciteten väldigt va- 
rierande där Feragen är den modernaste och därmed också snabbaste enheten. Denna är 
även den enda vilken klarar av både ibladning samt inklistring. ”89:an” har enbart möjlighet 
att samla, häfta och beskära ark medans ”93:an/Müllern” även kan göra inklistringar. 

Ferag  93:an / Müller  89:an 

Faktorskontor 

Figur 6 - Översikt över bokbinderi 

I processbeskrivningen nedan utgår vi ifrån att produktionen genomförs i Feragen och 
bortser således från de övriga, då dessa inte använts vid de studier vilka genomförts i pro- 
duktionen. 

Det krävs en del information innan produktion kan påbörjas. Denna återfinns i den så kal- 
lade ordersedeln. Ordersedeln är baserad på den arbetsspecifikation tryckeriet erhåller men 
innehåller mer information. I ordersedeln, vilken framställs av bokbinderifaktorerna, be- 
skrivs arbetets uppbyggnad, det vill säga vilka sektioner som ska häftas ihop. Även saker så- 
som upplaga, eventuella inlagor/inklistringar vilka ska placeras i tidningen samt eventuella 
bilagor vilka ska häftas in. 

När ordersedeln mottagits ska arbetet förberedas. Detta görs genom att arken och de olika 
sektionerna hämtas från färdigvarulagret, inlagor samt eventuella bilagor körs fram och ma- 
skinen ställs in och justeras för specifikt arbete. 

Arksektionerna identifieras då genom de pallapar vilka är placerade på pallarna. Arken räk- 
nas dock inte utan man tar för givet att informationen är korrekt. Stockarna lyfts således 
enbart från pallarna och in i maskinen utan närmare räkning men med viss kontroll av kva- 
litet. Denna kontroll innebär att ark vilka ser skadade ut vid iläggning kastas. 

Efter detta kan produktionen påbörjas vilken går i flera steg. Först görs eventuell inklist- 
ring, sedan samlas arken, det vill säga de läggs ovanpå varandra, därefter häftas arken och 
beskärs slutligen. Därefter kan eventuella inlagor placeras i tidskrifterna. 

Efter att tidsskrifterna samlats samt häftats passerar de den första arkräknaren. Denna är 
placerad häftenheten.
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Innan tidskrifterna når stackern vilken buntar dessa, passerar de ännu en arkräknare. Denna 
räknar således tidskrifterna efter beskärning. Detta är även den sista arkräknaren i proces- 
sen. 

När detta är genomfört har en komplett tidskrift producerats och denna buntas då. Om 
varje bunt slås ett band och bunten vägs därefter innan den palleteras. Varje bunt har ett 
fördefinierat antal tidningar den ska innehålla och vågen justeras efter vad dessa ark väger 
för att på så sätt kunna avgöra om en avvikelse har uppstått. 

Ark 1 

Ark 2 

Samling  Häftning 

Ibladning 

Beskärning  Buntning  Palletering XOR  XOR 

inklistring 

XOR  XOR 

V 

Figur 7 - Översikt över bokbinderi processen 

För att ställa in vågen vägs en bunt tidningar med buntband, därefter vägs en tidskrift sepa- 
rat. Detta görs för att på så sätt kunna definiera den felmarginal vilken är tillåten. 

Om en tidskrift väger exempelvis 200 gram sätts toleransen något lägre, exempelvis 170 
gram. Detta resulterar i att om en extra tidskrift hamnar i bunten registreras en avvikelse. 
Samma sak om en tidskrift saknas. 

Om en avvikelse uppstår förs bunten åt sidan maskinellt och får kontrolleras manuellt och 
kan därmed korrigeras. Efter korrigering placeras bunten i produktionslinan igen och kan 
därmed palleteras tillsammans med övriga buntar. 

Vågen är således sista maskinella kontrollen av produktionen. Dock räknas inte ark i vågen 
men avvikelser registreras och åtgärdas manuellt. 

Dessa färdiga buntar placeras därefter på en pall vilken märks med en pallap. Denna pallap 
erhålls ifrån faktorskontoret och anger adress för mottagaren, avsändare samt innehåll samt 
även pallnummer. 

Varje bunt vilken placeras på en pall räknas även automatiskt. Dock är detta ingen informa- 
tion vilken används och även här finns felkällor. Exempelvis om ljusstrålen bryts vilken an- 
vänds för att räkna buntar med till exempel en hand eller liknande vid service eller andra 
åtgärder under produktionen räknas detta likt ännu en bunt. 

Därefter lämnas dessa pallar över till ”bandningen” vilka plastar in, alternativt slår band om 
pallarna och kör ut dessa till de väntande lastbilarna för vidare leverans och slutbearbetning 
av externa företag alternativt direkt leverans till distributionsbolag.
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Produktionen fortgår tills ett av arken tar slut, alternativt att arkräknaren anger att beställd 
upplaga är producerad. Om arkräknaren anger att upplagan är producerad innan någon av 
arksektionerna är slut kontrolleras det snabbt om rätt antal pallar har levererats och pro- 
duktionen kan då avslutas. Alternativt fortsätta producera en överupplaga. 

Om en eventuell brist på ark skulle uppstå av någon av sektionerna, upptäcks detta när pro- 
duktionen börjar närma sig slutet. Detta innebär att en arksektion tar slut innan beställd 
upplaga har producerats. Detta måste då genast meddelas bokbinderifaktorerna vilka får ut- 
röna om för få ark har levererats från tryckeriet eller makulaturen varit högre än beräknat i 
bokbinderiet. Här påvisas vikten av korrekt information ifrån tryckeriet. Om en brist upp- 
står kan det vara nödvändigt att producera nya ark. Ett arbete vilket är både tidskrävande 
och kostsamt för företaget. Detta är en situation vilken givetvis inte är önskvärd men upp- 
står ändå med jämna mellanrum. 

För en processkarta över produktionsprocessen och dess informationsflöde se Bilaga 4. 

6.5  Sammanställning av rapporter 
Informationen i detta kapitel har sammanställts efter samtal med sammanställningsansvarig 
2005-11-29. 

På driftskontoret finns en anställd vilken har till uppgift att sammanställa samtliga rapporter 
vilka överlämnas ifrån produktionen och föra statistik över dessa. Detta görs i ett separat 
och egenutvecklat excelprogram. 

I stort sett samtlig information vilken kan återfinnas i dessa rapporter sammanställs således. 
Detta innebär att information rörande antalet produktiva timmar, antalet ark och tidningar 
vilka har producerats, antalet kilogram papper och färg vilket har använts, antalet timmar 
vilka inte har varit produktiv tid samt orsakstypen till detta och så vidare sammanställs i en 
utförligare rapport vilken veckovis delas ut till samtliga deltagare vid morgonmötet. 

Denna information sammanställs även på längre sikt så att trender kan utläsas gällande ex- 
empelvis antalet produktiva timmar eller antalet ark vilket har producerats i tryckeriet. Upp- 
följning gällande pappersrullar och eventuella problem specifika leveranser av sådan orsakat 
kan även det analyseras för att ge ytterliggare ett exempel. 

Dessa analyser ger dock enligt respondenten en väldigt ytlig bild över verkligheten. Det 
finns inga möjligheter att göra större uppföljningar och analyser av den data vilken nu finns 
tillgänglig och bakomliggande orsaker. Datan vilken ligger till grund för dessa analyser är 
även den av ibland tvivelaktig kvalitet. Detta är dock inget som kan påverkas av responden- 
ten vilken således får göra det bästa utav situationen. 

Då samtliga respondenter på driftskontoret även de påpekat att informationen dessa sam- 
manställningar och rapporter baseras på inte är tillförlitlig faller hela arbetet på detta. De 
rapporter vilka framställs används inte mer än såsom en uppskattning av hur många ark i 
timmen de kan förväntas producera i tryckeriet alternativt ett ungefärligt värde på antalet 
tidskrifter bokbinderiet hinner producera per timme i snitt.



32 

6.6  Problem vilka framkommit i verksamheten 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de problem vilka har kunnat upptäckas i den del 
av verksamheten vilken jag valt att studera närmre. Dessa problem har identifierats utav re- 
spondenterna i den empiriska undersökningen och beskrivs nedan. 

• Man litar inte på informationen från produktionen. 

Den information man erhåller i form utav rapporter ifrån produktionsenheterna är ing- 
et man har någon större tillit till. Detta då man vet att stora problem finns vid framta- 
gandet av dessa rapporter och en föraning om den mängd felkällor som finns i produk- 
tionen. Devisen ”skräp in, skräp ut” är något man är väl införstådda med. Detta gör att 
mycket av det arbete som genomförs för att sammanställa och analysera samtliga rap- 
porter är lite förgäves. (Planeringschef samt bokbinderifaktor, personlig kommunika- 
tion, 2005-11-17) 

• Sammanställningarna används inte vid produktionsplanering 

De sammanställningar som görs som i mångt och mycket är väldigt detaljerade på en 
ytlig nivå och beskriver överskådligt produktionsresultatet. Detta beskrevs tidigare i ka- 
pitel 6.5. Dessa sammanställningar är dock baserade på data vilken inte anses tillförlitlig 
utav flertalet medarbetare.(Planeringschef, personlig kommunikation, 2005-11-17) 

• För många enskilda applikationer 

Ett problem vid det administrativa arbetet är den stora mängd applikationer vilka de 
arbetar i. Dessa är främst excelprogram vilka är egenutvecklade men inga av dessa är in- 
tegrerade med varandra. Detta gör att data måste sökas upp i de olika systemen, man 
blir tvingad att kontakta andra personer för att kunna komma åt nödvändig information 
och inmatning av data sker i ett flertal steg av flera olika personer i många fall. Detta 
leder även till en osäkerhetskänsla då alla är medvetna om att detta är ett felbenäget ar- 
betssätt. (Planeringschef, personlig kommunikation, 2005-11-17) 

• Bokbinderiet erhåller  inte planerad kvantitet ark. 

Flertalet gånger uppstår situationer då den mängd ark vilken levererats till bokbinderiet 
inte stämmer överens med antalet vilket ska levereras dit enligt produktionsplanerna. 
Detta visar sig således i brister eller överskott av ark. Ofta uppstår detta trots att pall- 
lapparna säger att korrekt mängd ark ska vara levererad. (Skiftesledare, personlig kom- 
munikation, 2005-11-18) 

Det stora problemet är att utreda vart eventuell brist har uppstått, alternativt om exem- 
pelvis räkneverken i bokbinderiet inte fungerat korrekt då en större mängd ark finns i 
rest vid slutförd produktion. Problem som inte är helt lätta att finna lösningar på alla 
gånger då dessa ark kan mellanlagras på färdigvarulager en längre period innan de förs 
in till produktion i bokbinderiet. Man kan således inte alltid gå in till tryckeriet och se 
efter vad deras arkräknare visar eller fråga någon personligen om vart felet uppstått. 
(Skiftesledare, personlig kommunikation, 2005-11-18) 

• Pallapparnas tillförlitlighet är ifrågasatt
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Väldigt få utanför tryckeriet litar på de värden vilka anges på pallapparna. Dessa är 
dock ett resultat utav den arbetsmetodik och de mätmetoder vilka finns i tryckeriet. 
(Teknisk direktör samt tryckerichef, personlig kommunikation, 2005-11-02) 

• Går inte att manuellt justera stackersräknaren 

Arkräknaren vilken återfinns efter makulaturluckan vid stackern kan orsaka en del pro- 
blem i både offset tryckeriet och djuptrycket. Dessa problem uppstår då förändringar 
sker efter arkräknaren såsom att ark måste avlägsnas eller liknande. För att korrigera 
detta får de således öka produktionen. Detta leder till att räknaren kommer visa ett för 
högt värde. Alternativet är att koppla ur eller täcka för räknaren vilket resulterar i att de 
kan ”köra ikapp” det antal ark de uppskattar har tagits bort från produktionen. Detta 
lämnar således resultatet till slumpen och stackersoperatörens goda gissningsförmåga. 
(Tryckerimedarbetare, personlig kommunikation, 2005-11-16) 

• Makuväxeln vid P20 stämmer inte alltid 

Den styrenhet vilken automatiskt ska makulera och räkna bort ark vid rullbyten eller 
liknande i offsettryckpressen kan ibland orsaka problem. Detta då de värden vilka ma- 
tas in ska kontrollera öppningstiderna till makulaturluckorna till de två stackersen inte 
alltid är korrekta. Detta leder till att ark vilka ska makuleras kan passera makulaturluck- 
an och således räknas likt godkännda ark, alternativt öppnar den för tiden och makula- 
turnivåerna kan förhöjas något och ark av tillräcklig kvalitet makuleras. (Tryckerime- 
darbetare, personlig kommunikation, 2005-11-16) 

6.6.1  Slutsatser utav problem 
Då ovanstående problem identifierats kunde slutsatsen dras att problemen är av två typer. 

Ett problem är den mängd fristående applikationer vilka används för informationshanter- 
ingen, detta skapar problem såsom att efterfrågad information inte alltid kan kommas åt, 
samt att varje steg i informationshanteringen involverar manuella moment. Detta innebär 
att samma information kan matas in av flera personer i flera olika applikationer. 

Utöver detta identifierades huvudproblemet vilket är att informationen vilket kan erhållas 
ifrån produktionen upplevs såsom att den inte är korrekt. För att undersöka detta närmare, 
då det är detta problem vilket kan relateras till mestadelen av ovanstående problem, be- 
stämdes att en undersökning skulle genomföras. 

Denna undersökning hade för avsikt att kontrollera huruvida informationen vilken återges i 
pallaparna vilka levereras ifrån tryckeriet till bokbinderiet var korrekt. 

7  Undersökning av informationens tillförlitlighet 
Efter att samtal hade förts med Aller Tryck AB:s tekniska direktör samt tryckerichef identi- 
fierades pallapparna såsom ett av de stora problemen i produktionsprocessen. Det faktum 
att ingen vågade lita på informationen och tillförlitligheten hos denna ledde fram till att be- 
slut om en undersökning av detta skulle genomföras. 

Denna undersökning utformades av mig och hade till uppgift att utreda eventuella skillna- 
der pallarna sinsemellan, samt om levererad kvantitet faktiskt överensstämmde med det vil- 
ket uppgavs i pallapparna.
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Målet var att under en period hinna undersöka produktionen av minst två tidskrifter vilka 
producerades i mer än en tryckpress för att på så sätt ha möjlighet att undersöka vart even- 
tuella brister och fel uppstod och var störst. 

Tillvägagångssättet beskrevs tidigare i kapitel 3.7. 

Det antal ark vilket anges på pallapparna är det som förväntas återfinnas i pallen. Genom 
att multiplicera vikten utav ett enskilt ark med det uppgivna antalet ark i varje pall kunde 
således ett förväntat värde för vikten räknas fram. Detta värde jämfördes sedan med de fak- 
tiska uppmätta värdena. 

Förutsatt att arkräknaren fungerar korrekt och inga ark avlägsnas efter denne bör således 
inga variationer i vikt förekomma. 

För enkelhetens skull har jag valt att arbeta utifrån högsta uppmätta mätvärden för varje 
enskild entitet. Detta för att således kunna bortse från eventuella avvikelser. 

Till samtliga uträkningar hade 6 st plattor vägts upp samt 3 st buntband. Plattornas vikt 
uppmättes till 429 gram stycket. Bandens vikt uppmättes till 15 gram stycket.Till en pall 
brukas 32 st plattor samt 16 st band, detta ger en totalvikt på 13,968 kg. Denna totalvikt 
har därefter räknats bort på varje uppmätt full pall. 

Därefter har vikten för varje enskild pall räknats bort och kvarstår gör således endast ar- 
kens vikt. 

7.1  Resultat av fallstudie för tidskrift ett 
Nedan kommer en sammanställning av det resultat vilket framkom under undersökningen 
att presenteras. 

Denna tidsskrift bestod utav två stycken sektioner. Bägge tillverkades i djuptrycket, dock 
vid olika tryckpressar. 

Sektion 1 

Beställd upplaga 188 000 ark 

Vikten för ett enskilt ark: 114 gram. 

Förväntad vikt för en full pall: 930,24 kg 

Genomsnittlig avvikelse för samtliga fulla pallar: 1,1 % 

Antal ark detta motsvarar: 90 ark per pall. 

Sista pallen har här utelämnats ur sammanställning då den dels uppgavs endast innehålla 
510 ark. Dels för att skillnaden på denna pall var oerhört mycket större än i övriga. Skillna- 
den här mellan förväntat och beräknat värde uppsteg till 114,2 % fel. Detta har dock en 
rimlig förklaring då det är bristande arbetsförfarande vilket är orsaken till detta. Pallen upp- 
gavs innehålla endast en stock med ark, men innehöll i realiteten två stockar samt en del lös 
rest. Detta är ett förekommande fenomen och i likhet med denna är det i regel sista pallen 
på upplagan vilken drabbas av detta. Samtliga ark som kan levereras ut till bokbinderiet pla- 
ceras då på denna pallen och ett ark läggs på för att mer identifiera pallen än att redogöra 
för dess innehåll.
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Viktigt att notera är att det förekommer fluktuationer i nivåerna mellan samtliga pallar. Ett 
viktigt fynd vilket påvisar att ett fel kan återfinnas i processen. Dessa fluktuationer kan ses i 
de diagram över pallvikterna vilka redovisas i bilaga 5. 

I ett försök att redogöra för den mängd ark vilka avlägsnas efter arkräknaren delades det ut 
ett formulär, i enlighet med det vilket beskrevs i kapitel 3.7, detta gav dock inget komplett 
utfall då samtliga deltagare i undersökningen inte fyllde i dessa uppgifter. De uppgifter vilka 
erhölls påvisade dock en makulatur av ark efter sista arkräknaren vilken uppgick till 536 ark, 
de verkliga uppgifterna är nog något högre. 

Sektion 2 

Beställd upplaga 189 000 ark. 

Vikten för ett enskilt ark: 52 gram. 

Förväntad vikt för en full pall: 832 kg 

Genomsnittlig avvikelse för samtliga fulla pallar: 3,04 % 

Antal ark detta motsvarar: 487 ark per pall 

De två sista pallarna i denna upplaga var dock inte kompletta. Detta då dels en pall endast 
innehöll 4stockar vilka användes som kontroll ark samt den sista pallen vilken enbart var 
beräknad att innehålla 9stockar för att leverera upplagan. Variationerna för dessa pallar låg 
dock i paritet med övriga pallar vilket kan ses i diagrammet i bilaga 6. 

Viktigt att notera är att det förekommer fluktuationer i nivåerna mellan samtliga pallar. Ett 
viktigt fynd vilket påvisar att ett fel kan återfinnas i processen. Dessa fluktuationer kan ses i 
de diagram över pallvikterna vilka redovisas i bilaga 6. 

I detta fall kunde en stor variation påvisas, vilket i det närmsta känns orimligt stor. Detta 
skulle motsvara cirka 30 ark i varje stock vilken innehåller 1000ark. En skillnad vilken iofs 
inte kan ses med blotta ögat men ändå borde märkas. Mätfel av någon form kan således 
misstänkas. Detta kommer att diskuteras och redogöras för närmre i kapitel 7.3 nedan. 

Under produktionen av denna sektion kunde dock en uppskattning göras utav det antal ark 
vilka kastas efter arkräknaren. Detta uppskattades utav stackersoperatören till cirka 300 ark 
totalt under hela produktionsförloppet. Denna makulatur uppkom som ett resultat utav 
problem vilka påträffades efter att arken passerat sista arkräknaren. Ett resultat vilket påvi- 
sar att detta faktum kan räknas med och således är en felkälla att ta i beaktande. 

7.2  Resultat av fallstudie för tidskrift två 
Samtliga mätningar i detta kapitel har genomförts utav medarbetare på Aller Tryck AB vil- 
ka enligt instruktioner skulle genomföra en undersökning i likhet med den vilken tidigare 
genomfördes och beskrevs ovan. 

Sektion 1 

Beställd upplaga 188 500 ark. 

Vikten för ett enskilt ark: 108 gram. 

Förväntad vikt för en full pall: 915,84 kg
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Genomsnittlig avvikelse för samtliga fulla pallar: 0,363 % 

Antal ark detta motsvarar: 31 ark per pall 

Detta resultat påvisar en genomsnittlig avvikelse per pall vilken är väldigt låg. Vad som 
dock är viktigt att notera i detta fall är att fluktuationerna pallarna emellan är betydligt stör- 
re än i övriga uppmätta fall. Detta åskådliggörs i diagrammet vilket bifogas såsom bilaga 7. 

För att försöka undersöka den avvikelse vilken uppstår efter sista arkräknaren placerades i 
detta fall ut en tomlåda, i vilken samtliga deltagare i undersökningen blev ombedda att kasta 
samtliga ark vilka makulerades här. Detta resulterade i en makulatur på 5,3 kg vilket mot- 
svarar cirka 50 ark totalt. 

Sektion 2 

Beställd upplaga 188 500 ark. 

Vikten för ett enskilt ark: 89 gram. 

Förväntad vikt för en full pall:925,6 kg 

Genomsnittlig avvikelse för samtliga fulla pallar: 1,718 % 

Antal ark detta motsvarar: 179 ark per pall 

Även detta värde anser jag vara högt och vara en väldig variation då en enskild stock inne- 
håller 650 ark och en pall därmed 10400 ark. 

Fluktuationerna pallarna sinsemellan åskådliggörs i bilaga 8. 

Även för denna sektion undersöktes den makulatur vilken uppstår efter arkräknaren. Den- 
na uppmätes då till 29,3 kg totalt för hela upplaga vilket motsvarar 330 ark för hela uppla- 
gan. Även här påvisas således en avvikelse om än inte särskilt stor för hela upplagan, men 
man bör hålla i minnet att dessa ark redan är räknade såsom godkännda och således står 
med på räknarna. 

7.3  Diskussion gällande felkällor och val. 
Som tidigare påtalats i resultatredovisningen kan ett flertal felkällor påvisas. 

• Jag har valt att räkna med högsta uppmätta värde för samtliga vikter. Detta resulte- 
rar i att uppmätta resultat i realiteten faktiskt kan vara än högre än vad som redovi- 
sas. Detta gjordes dock av bekvämlighetsskäl för att på så sätt slippa redovisa samt- 
liga intervall alla entiteter rör sig inom. 

• Pallar vilka användes kan under tiden de väntat på att användas i produktion har 
torkat i det fall de varit utomhus och således blivit fuktiga. Detta kan resultera i en 
viktdifferens på uppskattningsvis fem kilo. Dock plockades samtliga pallar ifrån den 
uppställningsplats de har inomhus, samt att de vägdes upp i anslutning till produk- 
tionen. Någon längre tidsperiod har således inte uppkommit där pallarna kunnat stå 
och torka. 

• Undersökningen utav tidskrift 2 har inte utförts utav mig personligen utan endast 
utifrån mina instruktioner. Detta resultat är således inget jag kunnat kontrollera om



37 

det har manipulerats eller korrigerats. Men efter en jämförelse med de data jag själv 
framtagit anser jag att de framstår som rimliga och korrekta till största del. 

• Vågen vilken har använts har endast en noggranhet på 0.5 kilo upp till ett tons vikt. 
Detta innebär att redovisade resultat per pall kan slå på 5-10 ark. En skillnad vilket i 
sammanhanget efter att ha studerat resultaten i det närmaste är försumbar. 

• De värden vilka har uppgivits i formuläret vilket delades ut är inte kompletta utan 
ger således bara en uppskattning om problemets storlek. 

• De makulaturvärden vilka har uppmäts vid tryckpressarna vid stackern är beroende 
av huruvida undersökningsdeltagarna faktiskt har kastat samtliga ark i utsatta lådor i 
enlighet med de instruktioner vlka delats ut. Detta är inget vilket kan garanteras, 
men jag anser resultaten dock ger en god uppskattning av problemets omfång. 

7.4  Slutsatser 
De slutsatser man kan dra utifrån dessa resultat är att: 

• Variationer i vikt och därmed även antal ark dessa innehåller har kunnat påvisas hos 
samtliga pallar. 

• Dessa variationer har två förklaringar. 

1. Arkräknaren vid stackern fungerar inte korrekt och räknar således inte arken på 
det sätt den bör. Detta problem kunde påvisas i samtliga tryckpressar. 

2. Det uppstår makulatur efter sista arkräknaren i stackern, detta innebär att ark 
vilka redan har räknats makuleras och räkningen blir felaktig. Detta problem är 
dock betydligt mindre än vad som först misstänktes. Det existerar dock. 

• Då sista pallen ska levereras ut till bokbinderi uppstår en slarvighet och antalet ark 
denna innehåller kan inte alltid säkert återges. Och i det fallet vilket påvisades i för- 
sta undersökningen för första sektionen kunde direkta felaktigheter påvisas. 

Detta sammantaget leder till att den uppgifterna vilka ligger till grund för rapporteringen 
samt produktion i bokbinderiet är behäftad med fel. 

8  Analys 
I detta kapitel har jag för avsikt att beskriva de problem vilka har kunnat påvisas i verksam- 
heten hos Aller Tryck AB utifrån den referensram vilken beskrivits. 

Som tidigare påtalades var dessa problem utav två huvudsakliga typer. Ena typen var relate- 
rad till den inkorrekta information vilken framställs i produktionen. Den andra typen var 
relaterad till de applikationer personalen arbetar med. 

8.1  Problem relaterade till inkorrekt information 
Data är enligt Turban et al. (2005, s.52) en elementär beskrivning utav saker, aktiviteter, 
händelser eller liknande vilket samlas in på något sätt, klassificeras och sparas.
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Turban et al. (2005, s.409) skriver även att data är det som ligger till grund för den informa- 
tion vilken sedan sammanställs i de informationssystem vilka återfinns i verksamheten. Att 
denna är korrekt blir således viktig. 

För att samla in denna data är där således ett flertal aspekter vilka är viktiga att ta i beaktan- 
de enligt Turban et al. (2005, s.413). Datan som samlas in måste vara korrekt, tidsenlig och 
således mätas på rätt sätt, struktureras på rätt sätt samt att den måste existera och vara möj- 
lig att samla in. 

Ställer man detta antagande i förhållande till de problem vilka identifierats hos Aller Tryck 
AB, vilka redogjordes för ovan, så ser man att där finns många hot gentemot datans tillför- 
litlighet och därmed även den information denna utmynnar i. 

Då mätmetoderna bevisligen inte är korrekta och behäftade med stora mätfel vilka påvisa- 
des efter den undersökning vilken genomfördes kan slutsatsen dras att i stort sett samtlig 
information vilken är baserad på pallapparna, vilka var det som undersöktes, blir felaktig 
och behäftad med fel. Felen kan te sig som små då de endast rör sig om någon enstaka pro- 
centenhet, men ställer man det i relation till den mängd tidskrifter vilka produceras hos 
Aller tryck AB, vilket uppgår till cirka 1,5 miljoner per vecka, ser man snabbt att detta ska- 
par problem. 

Den data vilken samlas in ifrån produktionen struktureras dock på ett bra sätt och ligger till 
grund för de analyser som genomförs utav denna. Samtlig data rapporteras in i fasta formu- 
lär i den mån det är möjligt och samtlig data sammanställs på ett likartat sätt. 

8.2  Problem relaterade till applikationerna 
Ett informationssystem definieras utav Turban et al. (2005, s.20) såsom ett system vilket 
samlar in, behandlar, lagrar och analyserar information i ett givet syfte. Utöver detta ska ett 
informationssystem enligt Benson & Standing (2002, s.7-8) även minnas dåtiden, hantera 
nutiden samt förbereda inför framtiden. 

Turban et al. (2005, s.51) beskriver även uppbyggnaden av ett informationssystem såsom 
att det kan består av flertalet mindre applikationer och informationssystem. Många sådana 
system är enligt Turban et al. (2005, s.282-283) utvecklade internt utav företaget. Dessa 
egentutvecklade system är i många fall funktionsinriktade och syftar till att lösa ett specifikt 
problem och således inte nödvändigtvis integrerade med övriga informationssystem i verk- 
samheten. Ett beroende mellan dessa kan dock uppstå då processer kan sträcka sig över 
flera verksamhetsområden. För att möjliggöra en integrering mellan dessa krävs således 
standarder (Turban et al. 2005, s.282-283). 

Benson & Standing (2002, s.147) påpekar dock att några vinster med informationssytem 
kan utebli om dessa inte är integrerade. Detta då informationsöar skapas. Detta beskrivs så- 
som information vilken inte är tillgänglig för alla parter. 

Fördelarna med dessa informationssystem vilka beskrivits i rapporten är således enligt Tur- 
ban et al. (2005, s.310) att samtliga berörda parter har tillgång till efterfrågad och nödvändig 
data. Datan och informationen blir mer korrekt då man slipper den felbenägna manuella 
hanteringen det innebär att föra information mellan applikationer och system vilka inte är 
integrerade. Denna tillgång till information gör det även möjligt att ha bättre kontroll över 
sina affärsprocesser och kan således optimera sina processer.
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Med detta som utgångspunkt kan man således dra slutsatsen att alla ovannämnda problem 
vilka kan uppstå kan återfinnas hos Aller Tryck AB. 

Detta då nästintill inga av deras applikationer är integrerade. All data och information vil- 
ken samlas in och sammanställs måste således matas in manuellt flertalet gånger och samlas 
in från flertalet olika källor och applikationer. Den är inte heller alltid tillgänglig för alla. 

Detta är ett oerhört tidsödande arbete som tar fokus ifrån viktigare arbetsuppgifter vilka de 
kunnat ägna sig åt istället. 

Som ovan beskrevs finns även stora felkällor i de mätmetoder och den data vilken samlas 
in och sedan sammanställs, detta resulterar i att stora delar av den information vilken sam- 
manställs i systemen även kan vara, eller är felaktig. Resultatet av detta är den misstro till 
den information vilken sammanställs som tidigare beskrevs. 

Då de flesta av dessa arbetssteg är likartade varje gång och det är samma typ av data vilken 
hämtas in från flertalet andra system och applikationer blir det även ett monotont arbete. 

8.3  Förbättringsförslag 
För att komma tillrätta med dessa problem finns där ett par åtgärder vilka jag anser att man 
bör genomföra. 

• Mätinstrumenten, exempelvis arkräknarna, måste korrigeras och kalibreras så att 
dessa stämmer då de bevisligen inte dagsläget inte gör det. 

• Man måste mäta på rätt sätt och plats. I nuvarande form finns fortfarande en risk 
för fel och avvikelser efter det att sista kontrollen har gjorts då denna är placerad 
innan slutförädlingen är gjord. Detta exemplifieras av den makulatur vilken uppstår 
efter efter arkräknaren i stackern i tryckeriet. Räkningen måste således flyttas framåt 
i produktionskedjan för att få helt korrekt data. 

• Man bör införa en extra kontroll utav levererat material då en sådan inte finns i nu- 
läget. Denna kontroll bör ha till avsikt att via vikt kontrollera pallarnas vikt och 
därmed levererad kvantitet utav ark. Görs detta direkt då pallarna körs ut i bokbin- 
deriet får man således redan innan produktionen påbörjas i bokbinderiet svart på 
vitt vad som finns tillgängligt och om en eventuellt brist eller ett överskott av ark 
finns. 

• Integrera de applikationer och system vilka finns i verksamheten. Det arbetssätt 
man har nu med manuell inmatning och dubbelarbete är inte bra och orsakar bara 
fler felkällor till den data och information som samlas in vilken redan är behäftad 
med fel. 

• Standardisera och automatisera många av de arbetssteg vilka utförs på administrativ 
nivå. Den information vilken sammanställs till arbetsspecifikationer är i nuläget lik- 
artad varje gång och samlas in från samma system gång på gång. Detta arbete är 
tidsödande och onödigt. Med ett integrerat system och standardiserade informa- 
tionsentiteter kan detta arbete göras automatiskt och tiden kan läggas på viktigare 
saker. 

• Specificera regler för hur arbetet med informationsskapandet i produktionen ska gå 
till. Det måste göras på samma sätt varje gång för att på så sätt ge likartad informa-
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tion. I nuvarande form finns det möjlighet till på tok för mycket individuella tolk- 
ningar och sammanställningsmetoder som inte kan kontrolleras i efterhand. Ett li- 
kadant arbetssätt för alla vid samtliga maskiner minimerar riskerna för fel och avvi- 
kelser. 

9  Slutsatser 
Efter att ha studerat analysavsnittet och de problem och lösningar vilka har framkommit 
där kan man dra dessa slutsatser: 

• Oron och misstron gentemot datan och den information vilken genereras utifrån 
denna är befogad 

• Datan vilken undersöktes i produktionen är behäftad med fel. 

• Förändringar måste ske i datainsamlingen i produktionen. 

o Mätmetoderna måste ses över 

o Mätinstrumenten måste kalibreras 

o Extra kontroller bör införas i produktionen. 

• Hanteringen av information inbjuder till ännu fler felkällor då applikationerna inte 
är integrerade och en manuell hantering måste ske för att föra över information 
mellan dessa. 

• Mycket av arbetet vilket sköts i de excelprogram vilka utvecklats internt kan enkelt 
standardiseras och därmed också automatiseras. 

9.1  Vidare forskningsfrågor 
Under arbetets gång har ett flertal problem lyfts och iaktaggelser gjorts. Många problem har 
kunnat påvisas och hur dessa fortplantas genom organisationen. 

Om ytterliggare studier skulle göras utav tillförlitligheten hos intern information i produce- 
rande företag finns där ett par intressanta frågeställningar att studera vidare. 

Som påtalats hos Aller Tryck AB sköts mycket av arbetet med flertalet manuella moment 
och inom flera olika applikationer. Detta är något som ökar riskerna för att fel ska uppstå. 
Men, hur tillförlitliga är egentligen de fullt integrerade affärssystemlösningarna i praktisk 
tillämpning? Klarar företag utav att implementera sådana system och minska antalet felkäl- 
lor och få ut mer korrekt information eller kvarstår den dåliga kvaliteten på data? 

Frågan blir således; Är tilltron till affärssystem befogad? Hjälper eller Stjälper affärssystem 
egentligen företag? 

Utöver att kunna sammanställa informationen på ett korrekt sätt och vidarförmedla denna 
krävs det även att den redan från början är korrekt. Detta i sin tur kräver att man har god 
kontroll och uppföljning utav sina interna processer. Flertalet brister kunde påvisas i detta 
arbetet men i förlängningen är det snarare lösningarna och förbättringsarbetet som blir det 
intressanta i ett företag. Hur väl lyckas företag, likt Aller Tryck AB, finna interna anomalier 
och korrigera dessa? Finns där någon optimal struktur för detta arbete och vilka bra meto-
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der finns det för att säkerställa processerna och därmed den information man kan ta ut ur 
dom? 

Frågan blir således; Hur ska ett effektivt förbättringsarbete kunna vara nyckeln till att kor- 
rekt information kan hämtas ur processerna?
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